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Sammanfattning 

Studiens syfte var att studera barndomsminnen av alkohol såsom de återberättades i 

skriftliga självbiografier. Frågeställningarna rörde vilka värderingar kring barndom och 

alkohol som förmedlades via berättelserna, hur dessa värderingar samspelade med 

varandra samt hur de kunde förstås genom att relateras till ett bredare historiskt och 

socialt sammanhang. Materialet bestod av självbiografier som samlats in via det 

allmänna skrivaruppropet ”Alkoholen i mitt liv” och var skrivna av personer födda 

mellan 1926 och 1990. Detta material analyserades utifrån en socialkonstruktionistisk 

syn på berättande med hjälp av Labovs metod för berättelseanalys.  Resultaten visade 

att skribenterna i sitt berättande förhöll sig till föränderliga normer, värderingar och 

föreställningar kring såväl alkohol som barndom och föräldraskap. I de äldre 

skribenternas berättelser avspeglades tydligt det nykterhetsideal som präglade den tid 

då de återberättade erfarenheterna upplevdes, medan yngre skribenters berättande 

istället förhöll sig till ett måttlighetsideal för alkohol och drickande. Resultaten visade 

även hur en föränderlig syn på barn och barndom, och därmed även föräldraskap, fick 

genomslag i skribenternas berättande och samspelade med värderingar kring alkohol.  

Beroende på ålder relaterade skribenterna i sitt berättande till skiftande ideal kring hur 

en förälder bör vara och bete sig. Den största skillnaden mellan äldre och yngre 

skribenters berättande stod här att finna i hur förväntningarna på pappor växlat under 

1900-talet. Detta tog sig bland annat uttryck i att äldre skribenter relaterade pappors 

drickande till praktiska och materiella konsekvenser medan yngre skribenter i högre 

utsträckning beskrev och värderade den känslomässiga upplevelsen av pappors 

berusning. 
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1. Inledning 

Barns inställning till alkohol är ett till stora delar försummat forskningsområde 

(Edgren-Henrichson, 1993, s.18; Fossey, 1993b, s. 485; Hahn et al., 2000, s.51). 

Framförallt saknas forskning som fokuserar på hur barn upplever och värderar vuxnas 

drickande och eventuella berusning (Edgren-Henrichson, 1993, s. 18-29). I den här 

studien kommer jag, utifrån ett material bestående av utdrag ur skriftliga 

självbiografier, att intressera mig för retrospektiva berättelser kring just 

barndomsupplevelser av alkohol.                  

 Berättelser kan enligt Johansson (2005) ses som nycklar till såväl våra kulturella 

som till våra personliga föreställningsvärldar. Genom våra berättelser uttrycker vi 

värderingar och förhandlar om betydelser samtidigt som vi gör vår omvärld översiktlig 

och hanterbar (a.a., s.16-17). Detta innebär att berättelser ger oss information dels om 

enskilda individers upplevelser men också om det sätt på vilket dessa upplevelser 

tillskrivs betydelse genom att jämkas samman med kollektiva föreställningar och 

anpassas till kulturella berättarkonventioner.             

 Under år 2008 genomfördes skrivaruppropet ”Alkoholen i mitt liv” i ett samarbete 

mellan Nordiska museet, Vin- och sprithistoriska museet samt SoRAD (Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet). Uppropet 

riktade sig till allmänheten och syftet var att samla in självbiografier om alkoholens roll 

i människors liv för att på så sätt få möjlighet att studera alkoholens kulturella 

betydelse. I skrivaruppropet ställdes bland annat frågor om människors 

barndomsminnen av alkohol och skribenterna uppmanades att reflektera kring hur de 

som barn upptäckte att vuxna drack alkohol, hur de kände inför detta och hur 

alkoholvanorna i det egna barndomshemmet såg ut. Utifrån dessa självbiografier har 

jag haft möjlighet att studera vad dessa personer, företrädesvis kvinnor, berättar om 

barndom och alkohol och på vilket sätt de utformar sina berättelser.  Min 

utgångspunkt är att de berättelser jag analyserar inte bara redogör för skribenternas 

personliga erfarenheter utan även har någonting att säga om vilka kulturella 

föreställningar och uppfattningar kring kombinationen barn och alkohol som är 

dominerande i vårt samhälle. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte är att studera barndomsminnen av alkohol och vuxna. Jag gör 

detta genom att analysera ett material bestående av självbiografier skrivna av personer 

födda under olika delar av 1900-talet och tar min utgångspunkt i en 

socialkonstruktionistisk syn på berättande.    Jag intresserar mig för på vilka olika sätt 

skribenterna presenterar sina barndomsupplevelser samt vilka värderingar som 

förmedlas via dessa berättelser. Utifrån detta syfte ställer jag följande frågor: 

1) Vilka värderingar kring alkohol och vuxnas drickande förmedlas i de studerade 

berättelserna? 

2) Vilka värderingar kring barn och barndom förmedlas? 

3) På vilka sätt samspelar dessa värderingar med varandra? 

4) Hur kan dessa värderingar förstås genom att relateras till ett bredare historiskt 

och socialt sammanhang? 
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2. Tidigare forskning 

Mina forskningsfrågor rör berättande om barndom och alkohol i självbiografiskt 

skrivande. Det har inte varit möjligt att hitta någon forskning som direkt 

korresponderar mot dessa frågeställningar. Jag har därför strävat efter att ringa in 

forskningsfältet genom att ge läsaren inblick i fyra närliggande forskningsområden som 

jag anser utgör en relevant bakgrund till föreliggande studie. Inledningsvis går jag 

igenom vilken kunskap som finns kring barns uppfattningar och kunskap om alkohol. 

Jag presenterar sedan forskning som rör barn som växer upp i familjer med 

alkoholmissbruk, vartefter jag även redogör för forskning kring hur barn till föräldrar 

med alkoholproblem påverkas i det senare vuxenlivet. Avslutningsvis lyfter jag fram 

exempel på forskning som intresserat sig för barndom utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv.   

 

Barns uppfattningar och kunskap om alkohol 

Såväl i Sverige som internationellt sett är kunskapen kring barns uppfattningar om 

alkohol begränsad (Edgren-Henrichson, 1993, s. 18; Fossey, 1993b, s. 485; Hahn et 

al., 2000, s. 51). Kombinationen barn och alkohol har i forskningssammanhang främst 

rönt intresse ur ett problemcentrerat perspektiv och fokus har då riktats mot antingen 

barn som växer upp med alkoholiserade föräldrar eller mot äldre barn/ungdomar som 

själva börjat konsumera alkohol (Spiegler, 1983, s.545).            

 Den forskning som trots allt finns kring hur barn förstår och upplever vuxnas 

alkoholkonsumtion på ett generellt plan domineras starkt av experimentella studier 

utförda på barn i olika åldersgrupper. Många av dessa studier har ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv där resultaten ses i ljuset av de aktuella barnens 

ålder och kognitiva mognad (jfr Fossey, 1993a; Gaines, Brooks, Maisto, Dietrich & 

Shangena, 1988; Isaacs, 1977; Miller, Smith & Goldman, 1990; Siegelman et al., 1999; 

Spiegler, 1983) och flera av författarna motiverar sina studier genom att barns 

inställning till alkohol har betydelse för hur preventionsinsatser riktade mot barn bör 

utformas (jfr Grube & Wallack, 1999; Hahn, 2000; Johnson & Johnson, 1995; Kraus, 

Smith & Ratner, 1993; Miller et al., 1990; Siegelman et al., 1999; Weintraub & Nach-

Ferguson, 1995).  Forskningsfrågorna i ovan nämnda studier rör mer specifikt 
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sådant som barns förmåga att identifiera alkoholhaltiga drycker, barns uppfattningar 

om alkoholens effekter, samband mellan egna erfarenheter och inställning till alkohol, i 

vilken utsträckning det är möjligt att påverka barns föreställningar om alkohol, barns 

uppfattning om vuxnas motiv till att dricka alkohol samt i vilken mån barn 

internaliserar sociala normer kring kvinnor, män och alkohol. Nedan följer en kort 

sammanfattning av studiernas huvudsakliga resultat där jag även presenterar ett par av 

studierna närmare. 

 

Barns kunskap om och inställning till alkohol 

Studiernas resultat angående små barns förmåga att känna igen alkoholhaltiga drycker 

är till stor del samstämmiga. Ett par studier pekar på att barn från fem års ålder har 

god förmåga att urskilja alkoholhaltiga drycker från andra substanser (Fossey 1993a, s. 

33-34; Hahn et al., 2000, s. 53-54; Noll, Zucker & Greenberg, 1990, s. 1522-1524). 

Dessa undersökningar byggde på experiment där barn i olika åldrar fick identifiera 

alkohol genom att lukta på olika substanser och titta på bilder föreställande olika 

drycker.                            

 Resultaten visar vidare att barn mellan 7 och 12 års ålder har väl utvecklade 

förväntningar på alkoholens effekter (Casswell, Gilmore, Silva och Brasch, 1988, s. 

226; Gillmore et al., 1998, s. 144; Isaacs, 1977, s. 916-920; Johnson & Johnson 1995, 

s. 10; Johnson et al., 1997, s. 364-366).  I Casswells et al. (1988) studie intervjuades 

743 Nya Zeeländska barn i åldern 8-9 år om sin kunskap kring alkoholens effekter. 

Endast 6% av dessa barn uppgav att de inte visste någonting om alkoholens effekter. 

Mer än två tredjedelar av barnen svarade att man blir full av alkohol medan endast 

14% var medvetna om att det krävdes en viss mängd alkohol för att bli berusad. 37% 

nämnde kortsiktiga effekter av att dricka alkohol såsom ”att bli yr”, ”att somna”, ”att 

bli klumpig”, ”kräkas”, ”bli arg” och ”ha sönder saker”. Barn som uppgav att de 

kände till alkoholens effekter genom självupplevda erfarenheter beskrev konsekvenser 

som särskilde sig en aning. Det var mer vanligt att dessa barn nämnde att alkohol kan 

få människor att må illa och kräkas. Författarna konstaterar sammanfattningsvis att 

studiens resultat bekräftar bilden av att barn i nioårsåldern har tydliga uppfattningar 

om hur människor påverkas av att dricka alkohol (a.a., s. 24-26).        

 Studierna visar vidare att barns attityder gentemot alkohol till största del är negativa 
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(Casswell, Brasch, Gilmore och Silva, 1985, s. 193; Johnson & Johnson, 1995, s. 8) 

och blir alltmer negativa i takt med stigande ålder (Fossey 1993b, s. 491-492; Johnson 

et al., 1997, s. 364-366; Spiegler, 1983, s. 551).  Ett par studier har även visat att barn 

till föräldrar med alkoholproblem har en mer negativ inställning till alkohol än andra 

barn (Menella & Forestall 2008, s. 259-260; Wiers et al., 1998, s. 1860; Casswell et 

al., 1985, s. 193).                        

 Sammantaget visar därmed denna forskning att även yngre barn vet vad alkohol är 

för någonting, att barn i låg- och mellanstadieåldern har tydliga föreställningar om hur 

alkoholberusning kan ta sig uttryck samt att barn överlag har en negativ inställning till 

alkohol. 

 

Barns medvetenhet om normer kring kön och alkohol 

Flera studier visar också att barn mellan 5 och 10 års ålder är medvetna om att det 

existerar olika normer för män och kvinnor vad gäller alkoholkonsumtion. I en studie 

av Spiegler (1983) undersöktes hur barn internaliserar normer och utvecklar attityder 

kring alkohol. Bland annat intresserade hon sig för om barn förväntar sig att vuxnas 

inställning till alkohol är avhängig deras könstillhörighet. Studiens urval bestod av 60 

amerikanska barn som var sex till tio år gamla. Barnen fick utifrån bilder berätta 

huruvida barn, kvinnor och män tyckte om/inte tyckte om alkoholrelaterade 

aktiviteter. Resultaten visade att barnen förväntade sig att män skulle tycka om att 

dricka alkohol i högre utsträckning än kvinnor. Kvinnor förväntades i sin tur tycka 

mer om alkohol än vad barn förväntades göra. Detta visar enligt författaren att barn 

redan vid sex års ålder har börjat internalisera sociala normer kring kvinnors och mäns 

alkoholkonsumtion (a.a., s. 547-551). Också en studie av Zucker et al. (1995, s. 1014-

1015) visade att barn som fick koppla ihop bilder på alkohol med antingen män eller 

kvinnor förknippade alkohol med män i dubbelt så hög utsträckning som med kvinnor.

 Även Fossey (1993b) har kommit fram till liknande resultat. I hennes studie 

undersöktes den tidiga utvecklingen av attityder gentemot alkohol hos brittiska barn 

mellan 5,5 och 10,5 år. Barnen fick titta på bilder med män och kvinnor som ägnade 

sig åt olika aktiviteter, däribland att dricka alkohol. Resultaten visade att barnen med 

ökad ålder uppvisade en alltmer negativ inställning till alkohol. Särskilt negativ var 

inställningen till kvinnors alkoholkonsumtion och det var framförallt flickorna i 
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undersökningen som visade negativa attityder gentemot denna. Barnen visade sig mest 

skeptiska till den bild som föreställde en kvinna som drack öl. Fossey diskuterar detta 

resultat och menar att det kan bero på att flickor, såväl som pojkar, i första hand 

internaliserar de normer som är kopplade till den egna könstillhörigheten.  Hon menar 

att flickorna därmed var mer medvetna om vad som är ett passande kvinnligt beteende 

och att de därför i högre grad tog avstånd från de bilder som visade kvinnor som drack 

alkohol (s. 487-495). Den kunskap som redovisats ovan pekar därmed mot att barn i 

tidig ålder är medvetna om sociala normer kring alkohol och drickande. 

 

Barn som växer upp i familjer med alkoholmissbruk 

Det existerar en relativt stor mängd forskning kring barn som växer upp i familjer där 

någon av föräldrarna har alkoholproblem. Här har jag därför valt att begränsa mig till 

att referera tre kunskapsöversikter i ämnet.                 

 I en rapport från Folkhälsoinstitutet (2008, s. 20-21) sammanfattas kunskapsläget i 

denna fråga. Fokus ligger här främst på risk- och skyddsfaktorer samt eventuella 

samband mellan föräldrars alkoholproblem och barns psykiska och fysiska hälsa. 

Författarna lyfter fram betydelsen av hur flera olika faktorer samspelar i att skapa en 

mer eller mindre gynnsam uppväxtmiljö för barnet. I kunskapsöversikten har man inte 

kunnat identifiera något samband mellan alkoholproblem hos föräldrar och risker för 

psykiska eller fysiska hälsoproblem hos deras barn. Man kan däremot se att föräldrars 

alkoholproblem innebär en betydligt större risk för barnet då det kombineras med 

andra faktorer som exempelvis en psykiatrisk diagnos. Författarna framhåller vidare 

att gruppen barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion är mycket heterogen till sin 

sammansättning och att det finns en rad faktorer utöver missbruket som kan påverka 

deras hälsa (a.a., s. 20-21).                     

 Även Steinhausen (1995) har sammanställt en kunskapsöversikt i ämnet barn till 

föräldrar med alkoholproblem. Han skriver att studier som intresserat sig för 

interaktionen i familjer där det förekommer alkoholproblem visat att det i dessa 

familjer är vanligt med en högre konfliktnivå, sämre problemlösningsförmåga samt mer 

negativ kommunikation mellan familjemedlemmarna jämfört med familjer utan 

alkoholproblem.  Även Steinhauser betonar dock den heterogenitet som existerar inom 
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gruppen familjer med alkoholproblem och framhåller även att dysfunktionella 

interaktionsmönster inte är någonting unikt för just dessa familjer. Steinhauser skriver 

vidare att ett stort antal studier visat att alkoholproblem hos föräldrar har en koppling 

till en mängd olika beteendeproblem hos barn. Som karaktäristiskt för den grupp barn 

som inte utvecklar beteendeproblem nämner Steinhauser bland annat sådant som att 

det enskilda barnet är intelligent, verbalt begåvat, prestationsinriktat, framkallar 

positiva attityder från närstående vuxna samt har en positiv självbild (a.a., s. 146-147). 

 Lindstein skriver i sin forskningsöversikt från 1995 att tyngdpunkten i den 

västerländska forskningen kring barn som växer upp i familjer med alkoholproblem 

legat på psykiatriska studier samt familjeinriktade behandlingsstudier. Enligt Lindstein 

har systemteoretiskt inriktad forskning kring mönster i familjer med alkoholproblem 

visat hur hela familjen kan bli upptagen med att kompensera och handskas med en 

enskild familjemedlems alkoholproblem. Detta kan leda till ett familjemönster präglat 

av förnekande och försvar och det är i detta sammanhang man brukar nämna 

begreppet ”medberoende”. Systemteoretiskt inriktad forskning har även intresserat sig 

för hur det kan uppstå en obalans i familjer med alkoholproblem. Detta kan yttra sig i 

att familjemedlemmarna blir antingen under- eller överinvolverade i varandra. I den 

underinvolverade familjen är avståndet mellan familjemedlemmarna stort medan 

medlemmarna i en överinvolverad familj beskrivs som ”intrasslade” i varandra. Vidare 

har den höga stressnivån i dessa familjer förklarats som sammanhängande med sådant 

som rollförändringar inom familjen, hög konfliktnivå och oförutsägbarhet. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv har man även beskrivit hur barn som överlevnadsstrategi 

kan gå in i olika roller. Som exempel på dessa roller nämns bland annat den 

ansvarstagande, den anpasslige, det utagerande barnet och det tysta barnet (a.a., s. 18-

28).                             

 Forskning på detta område har alltså bedrivits utifrån olika utgångspunkter och två 

dominerande infallsvinklar har varit dels ett fokus på familjeinteraktion och dels ett 

intresse för skydds- och riskfaktorer hos det enskilda barnet.         
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Vuxna barn till föräldrar med alkoholproblem 

Det har inte varit möjligt att hitta forskning om hur vuxna personer i efterhand minns 

och värderar erfarenheter av att växa upp med föräldrar med alkoholproblem. 

Däremot finns det en hel del studier som intresserat sig för vilka konsekvenser en 

uppväxt med missbrukande föräldrar kan få för det senare vuxenlivet. De studier som 

är gjorda inom detta område är företrädesvis kvantitativa och mäter förekomsten av 

sådant som psykiska problem, eget missbruk och relationssvårigheter. I en dansk 

longitudinell studie visades exempelvis att vuxna barn till föräldrar med 

alkoholproblem löpte större risk att bli arbetslösa, utsättas för våld och även hade en 

förhöjd risk att dö i förtid. De var även överrepresenterade vad gällde självmordsförsök 

och egna missbruksproblem (Nygaard Christoffersen & Soothill, 2003, s. 112-115). 

Vidare har studier med kontrollgrupper visat att vuxna barn till föräldrar med 

alkoholproblem är deprimerade i högre utsträckning än andra (Klostermann et al., 

2011, s. 1165-1666).                      

 Bland annat Harter (2000) menar dock att studier av den här typen kan kritiseras 

för att förenkla sambandet mellan alkoholproblem hos föräldrar och senare egna 

svårigheter då det är svårt rent metodologiskt att skilja ut och studera effekten av just 

alkoholproblem ur en komplext sammansatt familjesituation. Hon understryker även 

att det kan vara viktigt att ta hänsyn till sådant som i vilken ålder man som barn 

upplevt förälderns alkoholproblem samt hur allvarliga dessa problem var (s. 312-313). 

Harter (a.a.) skriver vidare att det inom behandlings- och självhjälpslitteraturen finns 

tydliga uppfattningar om hur vuxna barn till alkoholister påverkats av sina 

erfarenheter. Beskrivningarna av detta tar ofta sin utgångspunkt i 

medberoendebegreppet och tyngdpunkten ligger vid sådant som låg självkänsla och 

svårigheter med mellanmänskliga relationer. Det vetenskapliga stödet för att 

erfarenheter av föräldrars alkoholmissbruk får just dessa konsekvenser är dock långt 

ifrån entydigt (s. 320-329). 

 

Socialkonstruktionistisk forskning kring barndom och föräldraskap 

Under senare år har socialkonstruktionistisk forskning kring barn och barndom vuxit 

sig allt starkare. Jag har inte funnit någon sådan forskning som berör just alkohol, men 
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vill här ge exempel på forskning som jag bedömt ha mycket gemensamt med denna 

studie vad gäller teoretiska utgångspunkter och framförallt det sätt på vilket man 

intresserat sig för sociala konstruktioner kring begreppet barndom.      

 Mitt första exempel på sådan forskning är Kitzingers (1997) granskning av 

diskursiva bilder av sexuella övergrepp mot barn. Kitzinger visar hur sexuella 

övergrepp ofta framställs på ett stereotypt sätt, genom att betona offrets svaghet, 

utsatthet och passivitet. Hon konstaterar att den diskursiva bilden av sexuella 

övergrepp snarare lyfter fram övergreppen som ett brott mot barndomen som 

institution än mot det enskilda barnet i sig. Sexuella övergrepp är oförenliga med 

bilden av hur barndomen ”borde” se ut och det blir därför möjligt med uttalanden som 

exempelvis ”hans barndom är över” gällande barn som varit utsatta för övergrepp. 

Kitzinger skriver vidare att det nästan alltid är bilder av vita barn som förekommer i 

dessa sammanhang och menar att detta är talande för hur vita barn kan sägas 

representera barndomen i allmänhet, medan ett svart barn endast hade kunnat ses som 

möjlig representant för svarta barns barndom (s. 165-166). Kitzinger menar att de 

diskurser som finns kring sexuella övergrepp mot barn i obefintlig utsträckning 

problematiserat konstruktionen av barndom i sig och att detta leder till att man missar 

problemets kärna. Hon skriver avslutningsvis att barndomen som institution 

legitimerar förtryck och att övergrepp mot barn snarare bör ses som ett utslag av detta 

strukturella förtryck än som en avvikelse ifrån det. Enligt Kitzinger är vuxnas makt 

över barn problematisk i sig, inte endast då den missbrukas (a.a., s. 184-185).    

 Även Hunter (2010) behandlar ämnet konstruktioner kring sexuella övergrepp mot 

barn. I en studie belyser hon hur vuxna personer som upplevt övergrepp som barn i sitt 

berättande om dessa erfarenheter förhåller sig till en begränsad repertoar av berättelser. 

Hunter resonerar även kring hur dessa berättelser kan relateras till den samhälleliga 

och kulturella synen på övergrepp mot barn och visar bland annat hur 

”offerberättelser” under de senaste tjugo åren till stor del ersatts av 

”överlevarberättelser”. Hon menar att berättelser om att överleva är mer kulturellt 

gångbara i dagens samhälle då de förmedlar en bild av hur människor har möjlighet att 

ta sig igenom svårigheter och i och med denna process även utvecklas till bättre 

personer. Hunter skriver också att den typ av narrativ där berättaren hävdar att han 

eller hon gått opåverkad genom livet efter att ha upplevt övergrepp blivit betydligt 

svårare att framföra och hålla fast vid i takt med samhällets förändrade syn på sexuella 
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övergrepp mot barn (s. 186).                     

 Jag vill även lyfta fram Woodheads (1997) forskning kring hur barndomen under 

1900-talet alltmer kommit att förstås utifrån begreppet ”barns behov”. Woodhead 

menar att detta avspeglar den särskilda status barn fått i det västerländska samhället. 

Att ge prioritet åt barns behov innebär att barn skyddas och att man värnar deras 

psykologiska välfärd, vilket kan jämföras med hur barn under tidigare perioder främst 

betraktats utifrån vad de kan bidra med ekonomiskt och ansetts ha plikter och 

skyldigheter gentemot vuxensamhället. Woodhead menar dock att det bakom ordet 

”behov” döljer sig en rad föreställningar och antaganden om barns natur och att dessa 

föreställningar säger oss mycket om den kultur vi lever i. Genom ordet behov menar 

han att betydelsen av barndomens kulturella och historiska sammanhang fördunklas. 

”Behov” leder tankarna mot att barndomen skulle vara ett universellt fenomen, där 

olika barn behöver precis detsamma oavsett i vilken tid eller på vilken plats de lever (s. 

63-66). Enligt Woodhead blir dock generella uttalanden om barns behov, där 

vetenskap ofta blandas med värderingar, problematiska framförallt i kulturellt 

differentierade samhällen som till exempel Storbritannien och USA (a.a., s. 74-75).  

 I samband med detta vill jag också presentera en studie av Ribbens, Edwards och 

Gillies (2000) där de undersökt vilka konstruktioner av barn som förekommer i 

föräldrars berättelser om skilsmässa och separationer. Artikelförfattarna resonerar 

kring hur kategorin ”barn” i detta sammanhang konstruerades i motsats till kategorin 

”vuxen” och de skriver att det i samtliga berättelser var möjligt att urskilja ett 

övergripande moraliskt imperativ kring att vuxna har en skyldighet att ansvara för sina 

barn och att de därför måste sätta barnens behov före sina egna. I föräldrarnas 

berättelser var detta imperativ någonting de hela tiden förhöll sig till för att kunna 

presentera sig själva som rättfärdigt handlande vuxna individer. Detta var särskilt 

framträdande i de narrativ som återgavs av mammor. I kvinnornas berättelser 

förmedlades återkommande en moral kring hur man som förälder bör sätta sin egen 

lycka näst efter sina barns behov. Det blev även tydligt att det sätt på vilket män och 

kvinnor ansåg sig skyldiga att uppfylla barns behov var avhängigt könstillhörighet. 

Papporna i studien betonade främst sitt ansvar för barnens ekonomiska välfärd och sin 

skyldighet att avstå egna nöjen för sina barns skull medan mammorna i högre grad 

fokuserade på ansvaret för att skapa en stabil och trygg familjemiljö. Författarna 

påpekar avslutningsvis att det moraliska imperativet kring vuxnas skyldighet att sätta 
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barns behov främst tycks vara så grundläggande att det blir svårt att foga samman med 

postmodernistiska tankar om hur människor förhandlar om ansvar och skyldigheter 

utifrån olika sociala praktiker och moraliska inriktningar. Dess hegemoniska karaktär 

gör enligt författarna att det snarare skulle kunna ses som en rest från ett modernistiskt 

och moraliskt absolut samhälle (a.a., s. 789-800). Sammanfattningsvis ger den 

forskning som refererats ovan exempel på hur begreppet barndom kan studeras utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I studierna betonas hur uppfattningar om 

barns behov och föräldrars ansvar är föränderliga och avhängiga sitt sociala och 

historiska sammanhang. Även det sätt på vilket problematiska barndomserfarenheter 

förstås och presenteras ses här som starkt kontextberoende. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Min övergripande teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionistisk, vilket innebär 

att jag kommer att intressera mig för mitt material utifrån en syn på berättelser som 

sociala produkter, beroende av den kontext inom vilken de tillkommit. Jag utgår även 

från en socialkonstruktionistisk förståelse av begreppet barndom. Nedan presenterar 

jag den narrativa teori och metod jag kommer att använda mig av i analysarbetet, samt 

preciserar vad en konstruktionistisk syn på barndom, minne och berättande kommer 

att innebära i den aktuella studien. 

 

Socialkonstruktionism 

Från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är betydelsen av det historiska och 

kulturella sammanhanget bestämmande för det sätt på vilket vi uppfattar både oss 

själva och vår omvärld. Utifrån detta synsätt konstrueras både identiteter, relationer 

och kunskap socialt och diskursivt, inte av yttre, på förhand givna förhållanden (Burr, 

2003, s. 2-5). Denna utgångspunkt får implikationer både för hur jag betraktar mitt 

material och för hur jag ser på min egen roll som forskare. Då den kunskap som skapas 

i en viss kontext ses som en produkt av det aktuella sammanhanget innebär det dels att 

jag ser de berättelser jag analyserar som tillkomna i ett specifikt sammanhang, men 

också att jag betraktar min egen studie och den kunskap som här produceras som 

avhängig den sociala kontext i vilken studien utförs.            

 Ytterligare en viktig utgångspunkt för den socialkonstruktionisktiska kunskapssynen 

är att kunskap skapas genom social interaktion och att det ständigt pågår en kamp om 

vad som är sant och vad som är falskt. Skapandet av kunskap bör därmed ses som en 

social process. Varje konstruktion av världen bidrar också till att göra ett visst 

agerande tänkbart och logiskt, medan andra handlingar kan tyckas orimliga. Sociala 

konstruktioner av kunskap och sanning får på detta sätt praktiska konsekvenser i 

människors vardag. De sätter upp normer för vem som får göra vad i vilket 

sammanhang och för hur människor bör bete sig mot varandra (a.a., s. 2-5). I den 

aktuella studien intresserar jag mig följaktligen för vilka berättelser kring barndom och 

alkohol som återges samt vilka normer och värderingar kring dessa ämnen som 

därigenom förmedlas.   Jag vill redan här understryka att min 

socialkonstruktionistiska ingång i materialet inte medför en syn på de återberättade 
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erfarenheterna som konstruktioner utan verklighetsförankring. I min förståelse av 

materialet utgår jag från att de berättelser jag analyserar är verkliga i betydelsen att de 

faktiskt har upplevts av de personer som återberättar dem. Däremot förstår jag såväl 

upplevelsen som berättandet om upplevelsen som formade av det aktuella sociala 

sammanhang i vilket de upplevdes respektive skrevs ned. 

 

En konstruktionistisk syn på barndom 

Det var under 1970-talet som den franska historikern Phillip Aries fick stort genomslag 

då han hävdade att barndomen inte existerat under medeltiden. Han fick framförallt 

gehör för detta bland sociologer och hans påstående sågs som talande för hur sociala 

fenomen varierar över tid. Enligt Aries var det under perioden 1400- till 1800-tal som 

begreppet barndom utvecklades. Detta hängde till stor del samman med framväxten av 

utbildning för barn. Från början var det endast överklassen som hade tillräckligt med 

tid och pengar för att kunna kosta på sig något sådant som barndom, men så 

småningom spred sig detta även till de lägre sociala klasserna och ”barndom” blev ett 

etablerat socialt fenomen.  Aries inlägg i debatten ledde till att föreställningen om 

barndomens universalitet alltmer började ifrågasättas och då den forskningsinriktning 

som kommit att kallas den nya barndomssociologin började utvecklas var dess 

ambition att studera barndomen utifrån nya utgångspunkter (Prout & James, 1997, s. 

16-17).                            

 Detta innebar att barndomen kom att förstås som ett socialt fenomen, format dels 

av omgivande strukturer samt politiska och sociala processer (Sandin & Halldén, 

2003, s. 8, Qvortrup, 2009, s. 25) men också av enskilda individer, i detta fall barn, 

som agerar inom de utrymmen strukturerna tillåter och på så sätt bidrar till att såväl 

reproducera som transformera dessa (Prout & James, 1997, s. 30; Qvortrup, 2009, s. 

21). Barndomens villkor ses därmed som föränderliga och starkt beroende av sitt 

kulturella och historiska sammanhang.                 

 Att utgå från en socialkonstruktionistisk syn på barndom i denna studie innebär att 

jag ansluter mig till synen på barndom som ett föränderligt begrepp. Jag utgår från att 

både barndomens materiella villkor och den innebörd begreppet ges varierar över tid 

och att detta får genomslag i de berättelser jag analyserar.  Jag förstår därmed 
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berättelserna som formade dels av de historiska förutsättningar som var gällande vid 

den tidpunkt då den återberättade händelsen utspelade sig, men även som påverkade av 

det synsätt på och värderingar kring begreppen barn och barndom som varit aktuella 

vid tidpunkten för återberättandet.  

 

Narrativ teori 

Genom berättelser gör vi oss själva och vår verklighet begripliga (Adelswärd, s. 199; 

Bruner, 2004, s. 692; Robertson, 2005, s. 224-225). Berättelsen kan därmed ses som en 

kulturell grundform och berättande har alltid varit en viktig del av den mänskliga 

kommunikationen. I kulturer som saknat skriftspråk har istället den muntliga 

berättarkonsten haft en framträdande roll. Genom berättande har människor förmedlat 

kollektiva värderingar och föreskrifter om på vilket sätt livet bör levas (Johansson, 

2005, s. 16; Merril & West, 2009, s. 17).      Hydén (1997) skriver att en 

berättelse kan sägas fånga en liten del av verkligheten så som någon upplevt den. 

Berättandet blir på så sätt en del av vårt sätt att förmedla erfarenheter och kunskap om 

hur vi uppfattat olika händelser. Vi kan berätta om det vi finner intressant, jobbigt och 

outhärdligt eller för den delen roligt eller till och med fantastiskt (s. 9). Ofta rör sig 

våra berättelser kring de spänningar som uppstår då händelser och erfarenheter 

inneburit att vi upplevt ett glapp mellan ideal och verklighet (Riessman, 1993, s. 5).   

           

Den narrativa vändningen 

Under lång tid användes narrativ av historiker i syfte att kartlägga det förflutna. 

Utifrån denna realistiska/naturalistiska tradition sågs berättelser som dokumentära 

verktyg genom vilka det var möjligt att uttala sig om faktiska, materiella förhållanden. 

Individuella historier betraktades som representativa för ett samhälle och/eller en 

kulturs historia (Johansson, 2005, s. 216; Robertson, 2005, s. 222).  Denna syn på 

berättande präglade exempelvis den välkända Chicagoskolan, som under 1920-talet 

bidrog till den biografiska forskningens genombrott då de studerade den polska 

immigrantkulturen utifrån personliga dokument (Merrill & West, 2009, s. 22).   

    Sedan inträdde vad som kommit att kallas ”den narrativa vändningen”. 

Intresset kom nu att riktas mot berättandet som social handling. Utifrån detta 
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perspektiv bör berättande ses som en aktivitet genom vilken människor skapar mening 

och konstituerar sociala identiteter. Denna nya syn på berättande benämns även 

ontologisk narrativitet (Robertson, 2005, s. 222; Somers, 1994, s. 606-607). I samband 

med detta vann även de narrativa studierna ökad popularitet inom flera olika 

forskningsdiscipliner, däribland antropologi, sociologi, pedagogik och socialt arbete 

vilket även ledde till att göra det narrativa forskningsfältet mycket brett. Det finns idag 

en mängd olika typer av narrativa teorier och analyser och berättelsestudier kan 

bedrivas utifrån flera skilda perspektiv och utgångspunkter (Adelswärd, 1997, s. 199; 

Johansson, 2005, s. 17-20; Merrill & West, 2009, s. 57; Robertson, 2005, s. 21).  

 Den narrativa vändningen sätts ofta i samband med postmodernistiska teorier om de 

stora berättelsernas fall. Tankarna om hur de metaberättelser om bland annat 

framsteg, frigörelse och upplysning som präglat det moderna samhället allt mer 

försvagats och förlorat sin trovärdighet går väl ihop med intresset för den enskilda 

individens berättande (Johansson, 2005, s. 52; Merril & West, 2009, s. 17; Robertson, 

2005, s. 227).                         

 Utifrån den konstruktionistiska syn på berättande, som används i denna studie, 

riktas intresset mot berättandets form mer än mot dess innehåll.  Fokus läggs inte 

främst på vad som sägs utan snarare på hur detta sägs. Detta aktualiserar en viss typ av 

frågor, som exempelvis hur poänger lyfts fram, om händelser återges kronologiskt eller 

episodiskt, vilka bilder eller metaforer som används osv. På så sätt studeras berättarens 

narrativa medel snarare än vad som faktiskt hände. Istället för en absolut historisk 

sanning söks en relativ narrativ sådan (Johansson, 2005, s. 220-223).  

 

Narrativa utgångspunkter 

Trots den mångfald som präglar det narrativa forskningsfältet finns det ett par 

ontologiska grundantaganden runt vilka det råder relativt stor enighet. Till dessa hör 

uppfattningen att människor huvudsakligen strukturerar sina erfarenheter utifrån 

narrativer och att narrativer även fyller en identitetsskapande funktion (Bruner, 2004, 

s. 692-694; Denzin, 1989, s. 81; Johansson, 2005, s. 220-223; Riessman, 1993, s. 2-4; 

Somers, 1994, s. 613-614).      Utgångspunkten är att människor genom att 

strukturera sina upplevelser i berättelseform skapar sammanhang och mening i en värld 
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som kan upplevas som både kaotisk och oförutsägbar (Merril & West, 2009, s. 17). 

Adelswärd (1997) skriver att minnet av en händelse påverkas av återberättandet av 

detsamma. Minnet bearbetar och organiserar information på ett sätt som gör 

erfarenheter och upplevelser mer ”lättberättade” (s. 201).  Då narrativa strukturer på 

detta sätt ses som bestämmande för hur vi upplever vår verklighet och organiserar våra 

minnen blir följden att en människa skapar sig själv genom det han eller hon berättar 

om sitt liv (Bruner, 2004, s. 694; Denzin, 1989, s. 81; Reissman, 1993, s. 11). 

Identiteter kan på så sätt sägas vara narrativt konstituerade.         

 Ytterligare ett narrativt grundantagande är att berättande alltid är avhängigt 

kulturella berättarkonventioner. Bruner (2004) beskriver det som att människors 

narrativer reflekterar de teorier kring ”möjliga liv” som existerar i ett samhälle (s. 

694). Även Johansson (2005) diskuterar hur berättandet formas utifrån modeller av 

hur ett liv förväntas bli framställt och berättat om, och hon benämner dessa modeller 

livsmanuskript (s. 241). Också Somers (1994) beskriver det som att människor i sitt 

berättande strävar efter att inordna sina upplevelser i en kulturellt begränsad narrativ 

repertoar. Hon skriver att den uppsättning narrativ en kultur tillhandahåller på så sätt 

påverkar människors förväntningar och minnen samt i förlängningen även deras 

handlingar (s. 614).   

 

Kultur och berättande 

Givet ovanstående utgångspunkter innebär studier av narrativ en möjlighet till 

förståelse av kultur och samhälle. Såväl sanna som påhittade berättelser måste vara 

kulturellt gångbara i betydelsen att de ska vara möjliga att relatera till för 

lyssnaren/läsaren. För att en berättelse ska accepteras måste det finnas en konsensus 

inom berättarens kultur kring att det som förmedlas via berättelsen är viktigt och sant 

(Polanyi, 1979, s. 207). Då vi frågar oss varför en viss berättelse är intressant och vad 

det är som gör den intressant ställer vi därför samtidigt frågor om vilka värderingar 

och föreställningar som är tongivande inom en viss kultur. Vi kan på detta sätt belysa 

rådande uppfattningar om hur saker och ting bör vara, tankar om hur och varför 

människor beter sig på ett visst sätt osv (a.a., s. 212-213). Riessman (1993) menar att 

kulturen ”talar” genom individuella berättelser. Hon skriver att även då berättarens 
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språk kan uppfattas som neutralt blir det genom narrativ analys möjligt att klarlägga 

dess historiska och kulturella avhängighet (s. 5).              

 Även en berättelses form är till stora delar kulturellt styrd (Johansson, 2005, s. 195; 

Polanyi, 1989, s. 208; Riessman, 1993, s. 59). I västvärlden struktureras berättelser 

vanligtvis genom att händelseförloppet återges i kronologisk ordning. Det finns dock 

exempel på kulturer där berättandet organiseras efter andra former. Polanyi (1979) 

hänvisar exempelvis till hur det på Nya Guinea förekommer att berättelser struktureras 

utifrån fysisk plats istället för utifrån tidsordning. Det västerländska sättet att återge 

händelser är därmed inte något universellt fenomen (s. 208-209).       

 Enligt Riessman (1993) behöver de händelser vi berättar om inte vara intressanta i 

sig, de kan göras intressanta just genom att vi skapar berättelser av dem (s. 56). Även 

Linde (1993) betonar att trots att vissa berättelser kan ha ett intresse i sig, då de 

exempelvis återger avvikande och uppseendeväckande händelser, är det en stor del av 

berättarvärdet som står och faller med andra aspekter än de rent innehållsmässiga. 

Vilket intresse en berättelse kan väcka beror även på förhållandet mellan berättare och 

lyssnare/läsare, hur lång tid som passerat sedan den återgivna händelsen inträffade 

samt den enskilda individens berättartalang (s. 22).   

 

Labovs berättelseanalys – form och värderingar   

Genom att använda narrativ metod blir det möjligt att undersöka och analysera en 

berättelses sammansättning. Man kan då uttala sig om hur den förhåller sig till sitt 

kulturella sammanhang och man kan studera hur berättaren bär sig åt för att övertyga 

lyssnaren/läsaren om berättelsens autenticitet (Riessman, 1993, s. 2). Nedan 

presenterar jag William Labovs modell för berättelseanalys som jag valt att använda 

mig av i denna studies analysarbete.                

 Labovs modell brukar benämnas sociolingvistisk och är en av de allra mest använda 

för att analysera muntligt berättande (Johansson, 2005, s.187). Samtidigt som metoden 

är strukturalistiskt inspirerad och ser en berättelse som uppbyggd av vissa givna 

beståndsdelar förstås berättandet också som skapat i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Modellens syfte är just att studera hur ett narrativs form samspelar med 

dess sociala funktion (Cortazzi, 1993, s. 43: Johansson, 2005, s. 187).       

 Enligt Labov (1972) består ett narrativ av ett kronologiskt återgivande av en 
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händelse som inträffat (s. 359-360). Labov skiljer därmed mellan fiktion och 

berättelser byggda på verkliga händelser.  Detta är ett synsätt som kan kritiseras utifrån 

ett konstruktionistiskt perspektiv (Bruner, 2004, s. 691). Linde (1993) är en av dem 

som vänder sig emot Labovs ”sanningsanspråk”. Hon menar att det egentligen inte är 

viktigt huruvida en händelse faktiskt inträffat. Det avgörande är att berättaren 

presenterar händelsen som om den var verklig, och intresset bör riktas mot det sätt på 

vilket denna presentation framförs (s. 68).   Principiellt instämmer jag i Lindes 

invändning på så sätt att jag anser att även en uppdiktad berättelse kan vara intressant 

utifrån den information den ger om vad som är kulturellt gångbart att berätta i ett visst 

ämne. Samtidigt vill jag betona att jag betraktar denna studies material som 

självbiografiskt och att jag uppfattar de berättelser jag analyserar som formade kring 

faktiska självupplevda erfarenheter.                

 Labovs modell utgår från att en berättelse har två sociala funktioner, dels en 

återberättande och dels en värderande. Genom den värderande funktionen förmedlar 

berättaren till lyssnaren vad som bör ses som berättelsens mening, eller poäng. De 

värderingar som förmedlar en berättelses poäng utgör en naturlig, och ibland även 

omedveten, del av berättandet där berättaren visar sin attityd till de återberättade 

händelserna(Cortazzi, 1993, s. 44). Utifrån Labovs ståndpunkt är det värderingarna 

och berättarens förhållningssätt till det skildrade som gör berättelsen kulturellt 

intressant (Cortazzi, 1993, s. 44; Kåks, 2007, s. 249).  Det är därmed den värderande 

funktionen som blir den centrala. En berättelse ges mening och blir värd att berätta och 

lyssna till just genom att laddas med värderingar. 

 

Form 

Labov (1972, s. 362-370) har definierat sex beståndsdelar som han betraktar som 

utmärkande för ett narrativs uppbyggnad. Dessa är: abstrakt, orientering, 

komplicerande handling, upplösning, koda och evaluering/värdering.   

Abstrakt: Ett abstrakt inleder ofta (dock inte alltid) en berättelse genom att 

sammanfatta den efterföljande handlingen. Abstraktet kan också utgöras av en explicit 

hänvisning till berättelsens poäng eller ett generellt påstående som narrativet i sin 

helhet ska utgöra ett exempel på. 
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Orientering: Genom orienteringen ges läsaren/åhöraren information om sådant som 

tidpunkt, vilka personer som var inblandade, aktuell plats och situation. Berättaren ger 

här den bakgrund hon eller han bedömer som nödvändig för att åhöraren/läsaren ska 

kunna tillgodogöra sig resten av berättelsen på ett bra sätt. Orienteringen återfinns för 

det mesta i berättelsens inledning och kan ibland hänga samman med den första 

händelsen i berättelsens komplicerande handling. Det är dock även möjligt att 

berättaren sprider ut strategiskt placerade orienterande inslag över hela berättelsen. 

Komplicerande handling: Den komplicerande handlingen följer på berättelsens 

orientering och återger dess huvudsakliga handling/händelse. Den komplicerande 

handlingen innehåller ofta en vändpunkt eller en kris. Ett minimikrav är att den 

komplicerande handlingen återger någonting som är intresseväckande eller 

anmärkningsvärt. 

Evaluering/värdering: Evalueringarna, eller värderingarna, föregår vanligtvis 

berättelsens upplösning. Genom dessa lyfter berättaren fram berättelsens poäng på ett 

sådant sätt att åhöraren/läsaren får klart för sig varför historien är värd att berätta. 

Evalueringarna/värderingarna gör att berättelsen får någonting mer än en informativ, 

redogörande funktion. De guidar åhöraren eller läsaren till att förstå berättelsen på ett 

visst sätt genom att värdera och lägga större vikt vid vissa delar av berättelsen på 

bekostnad av andra. Betydelsen av en berättelses evalueringar/värderingar utvecklas 

närmare nedan. 

Upplösning: Upplösningen följer på den komplicerande handlingen och beskriver vad 

det inträffade fick för konsekvenser. 

Koda: Kodan är en vanlig (dock ej obligatorisk) beståndsdel som avslutar berättelsen 

genom att återföra perspektivet till nutid. Genom kodan signalerar berättaren att 

berättelsen är slut, vilket i samtalssituationer öppnar upp för en återgång till dialog 

mellan berättare och lyssnare. 
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Värderingar    

Genom berättelsens evalueringar/värderingar förmedlar berättaren det han eller hon 

upplever som berättelsens viktigaste information (Labov, 1972, s. 366; Linde, 1993, s. 

72; Polanyi, 1979, s. 209). Generellt kan evalueringarna kännas igen på att de bryter 

av mot berättelsen i stort. Evalueringarna drar till sig uppmärksamhet genom att inte 

följa normen för hur texten i övrigt är uppbyggd, de är med andra ord lingvistiskt 

markerade (Cortazzi, 1993, s. 47). En berättelses budskap, eller poäng, utmärks 

vanligtvis av att ha en koncentration av evalueringar kring sig (Polanyi, s. 209-210). 

 Det finns en stor variation och bredd i vad som kan fungera som en evaluering 

(Linde, 1993, s. 72). I jämförelse med att skilja ut ett narrativs övriga beståndsdelar är 

identifierandet av evalueringar en mindre formell och med Polanyis ord mer ”intuitiv” 

process (1979, s. 210). Det finns dock vissa riktlinjer och grovt sett kan evalueringar 

delas upp i dels externa och dels interna. Vid externa evalueringar avbryter berättaren 

narrativet och ställer sig utanför detta för att kommentera de återgivna händelserna. 

Detta kan exempelvis ske genom att berättaren explicit förmedlar berättelsens 

budskap, men också genom att hon refererar till vad hon kände eller tänkte i den 

aktuella situationen eller genom att återberätta vad andra personer sa eller hur de 

reagerade. En extern evaluering har därmed karaktären av en direkt utsaga om det 

berättade. De interna evalueringarna är i högre grad integrerade i själva berättandet. 

De kan bland annat manifesteras i form av förstärkningsord, kvantifieringar, 

upprepningar, jämförelser och förklaringar (Cortazzi, 1993, s. 47-48; Johansson, 2005, 

s. 191-192: Kåks, 2007, s. 249; Labov, 1972, s. 370-375; Polanyi, 1979, s. 209). 

Exempel på interna evalueringar kan således vara ”alla var där” (kvantifiering), ”det 

var jobbigt, riktigt ansträngande” (upprepningar) eller ”det var i alla fall ingen som 

kom till skada” (jämförelser). Även skiften i tempusform kan ha en evaluerande 

funktion. Då en berättare vill understryka vikten av någonting går han eller hon till 

exempel ofta över till att berätta i historiskt presens. På så sätt förstärks känslan av 

närvaro och dramatik (Adelswärd, 1997, s. 221). Evalueringar är ofta spridda över hela 

berättelsen och det går inga vattentäta skott mellan de två typerna av evalueringar. 

Istället för att se en evaluering som antingen det ena eller andra kan den därmed 

betraktas som i varierande grad extern eller intern (Kåks, 2007, s. 249).    

 För att en historia ska vara möjlig att berätta måste dess budskap vara kulturellt 
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gångbart. Det betyder att den endast kan förmedla påståenden och värderingar kring 

vilka det råder ett kulturellt samförstånd (Polanyi, 1989, s. 207).  Enligt Cortazzi 

(1993) innebär detta att även om de faktiska händelser som återges i en berättelse 

förväntas innehålla ett nyhetsvärde eller bjuda på någon form av spänning, är de 

värderingar en berättelse förmedlar vanligtvis varken oväntade eller kontroversiella (s. 

58).                           

 Berättande kan som tidigare nämnts även fylla en identitetsskapande funktion på så 

sätt att berättaren, genom berättelsens värderande inslag, hävdar en viss personlig och 

social identitet och till exempel framställer sig i fördelaktig dager; som duktig, modig 

etc. (Adelswärd, 1997, s. 212-214; Linde 1993, s. 81). Riessman (1993) skriver, med 

hänvisning till Goffman, att berättaren likt andra sociala aktörer vill övertyga både sig 

själv och sin omgivning om att han eller hon är en god människa som handlar efter 

bästa förmåga (s. 11).                  

 Sammanfattningsvis kan sägas att det är värderingarna som gör en berättelse 

intressant att läsa eller lyssna till. Det är genom dessa berättaren skapar mening och 

betydelse och förhåller sig till sitt kulturella sammanahang. 

 

Min tillämpning av Labov 

I de självbiografiska texter jag analyserar i studien är det tydligt hur beskrivande och 

rapporterande sekvenser varvas med nedslag i särskilda händelser och upplevelser där 

skribenterna via situationsspecifika berättelser framför sina egna värderingar kring det 

inträffade. Dessa berättelser är tydligt avgränsade i tid och rum och innehåller de 

narrativa beståndsdelar jag redogjort för ovan (under rubriken Form). I min studie 

använder jag mig av Labovs modell genom att identifiera och plocka ut dessa 

berättelser ur skribenternas bidrag. I analysarbetet intresserar jag mig sedan för vilka 

värderingar som finns i berättelserna samt vilka huvudsakliga budskap och poänger 

skribenterna på detta sätt förmedlar.                

 Labovs modell har kritiserats för att bortse från hur en berättelses mening skapas i 

samspel med lyssnare/läsare (Johansson, 2005, s. 195). Riessman (1993) är en av de 

narrativa teoretiker som framhåller detta som ett tillkortakommande. Hon skriver 

bland annat att utifrån Labovs perspektiv skapas ett narrativs betydelse i förhållandet 
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mellan olika grammatiska satser snarare än i interaktion mellan människor (s. 20) . 

Denna brist strävar jag efter att hantera genom att i möjligaste mån tydliggöra de 

kontexter inom vilka texterna tillkommit (mer om detta i metodavsnittet) utifrån ett 

antagande om att en historia alltid berättas med en viss åhörare/läsare/publik i åtanke. 

Vidare anser jag, trots ovanstående kritik, att Labovs modell lägger vikt vid mänsklig 

interaktion då den betonar hur berättaren hela tiden, genom berättelsens värderingar, 

måste förhålla sig till sin omgivande sociala värld och vad som är kulturellt möjligt att 

berätta. Som jag förstår bl.a. Riessman (1993) önskar hon emellertid ett tydligare fokus 

på den enskilda lyssnarens/läsarens individuella tolkning. Hon skriver att narrativer 

måste tolkas, de kan inte tala för sig själva (1993, s. 22). Här vill jag invända att 

Labovs teori utgör en modell för tolkningar av det mer systematiska slaget. I 

analysprocessen anser jag emellertid att det är viktigt att uttalat visa vad jag grundar 

mig på då jag identifierar berättelsernas värderingar. På så sätt blir det möjligt för min 

läsare att bedöma analysens rimlighet och relevans på en mer detaljerad nivå. Vidare 

är Labovs modell utarbetad för att analysera muntligt berättande. I en muntlig 

konversation utgör berättelsens beståndsdelar till viss del markeringar gentemot övriga 

samtalsdeltagare. Abstraktet förmedlar exempelvis att en berättelse är att vänta, och 

tjänar på så sätt till att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Kodan signalerar på 

motsvarande sätt att berättelsen är slut och öppnar för en återgång till samtal i 

dialogform.                           

 Då jag i den här studien analyserar skriftliga berättelser gör jag det med 

utgångspunkt i att skribenternas förutsättningar här ser något annorlunda ut. Ehn 

(1992) framhåller hur den som berättar om sitt liv i skrift har möjlighet att tänka över 

sina formuleringar. Medan en muntlig berättelse i högre grad präglas av spontanitet 

och känsloyttringar kan den som skriver ner sin berättelse ge en mer kontrollerad bild 

av det han eller hon vill förmedla (s. 199-200). Att skriva ner sin berättelse kan även 

liknas vid en monolog på så sätt att skribenten inte behöver anstränga sig för att 

hamna i fokus. Även om författaren alltid skriver med en imaginär läsare i åtanke (jfr 

Nurminen, 1992, s. 233) behöver han eller hon inte konkurrera om uppmärksamheten 

eller förhandla om betydelser med någon annan samtalsdeltagare. Det blir på så sätt 

möjligt att framföra sin berättelse på ett mer lågmält och resonerande sätt. I det 

aktuella sammanhanget har skribenten dessutom blivit ombedd att berätta och kan i 

hög utsträckning förlita sig på att den som läser vad han eller hon skrivit också finner 
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innehållet intressant. Det innebär att dessa berättelser, trots att de är 

situationsspecifika, har en form som inte alltid svarar upp mot de narrativa 

beståndsdelar som Labov identifierat, framförallt vad gäller förekomsten av abstrakt 

och koda. Min tillämpning av Labov bygger därmed främst på att jag strävar efter att 

identifiera berättelsernas värderingar. Som jag kommer att diskutera mer ingående i 

metodkapitlet har vissa berättelser värderingar som kan hänföras till en huvudsaklig 

poäng. I andra berättelser, som är skrivna i en mer reflekterande stil, berörs och 

värderas flera olika teman.   
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4. Metod 

I detta kapitel redogör jag för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Jag beskriver 

insamling och bearbetning av material, resonerar kring materialets karaktär, diskuterar 

studiens validitet samt redovisar vilka etiska överväganden som gjorts. 

 

Material   

Det material jag använder mig av i studien är insamlat via skrivaruppropet ”Alkoholen 

i mitt liv” som utfördes i samarbete mellan Nordiska Museet, Vin- och Sprithistoriska 

Museet och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 

Stockholms universitet) under 2008. Projektet finansierades av Forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap (FAS Dnr 2009:1688) och är godkänt av Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN 2010/883-31/5). Uppropets syfte var att 

samla in självupplevda berättelser om alkoholens roll i människors liv för att på så sätt 

belysa alkoholens kulturella betydelse. 

 

Materialinsamling 

Informationen om skrivaruppropet, som pågick april-december 2008, spreds på flera 

olika sätt. Bland annat skickades affischer och broschyrer till Sveriges samtliga 

kommunala bibliotek. Uppropet hade även en egen hemsida, och en förstasidesannons 

med länk till denna hemsida på en webbaserad nyhetssida, samt annonser i två 

månadstidningar. Information spreds också via pressmeddelanden. ”Alkoholen i mitt 

liv” gick även ut som frågelista till Nordiska Museets meddelarstab som består av en 

fast panel av skribenter från olika delar av landet, som med jämna mellanrum besvarar 

frågor i varierande ämnen.                      

 I uppropets instruktioner (se bilaga 1) föreslogs olika skrivalternativ. Ett alternativ 

var att skribenterna kunde skriva en självbiografi där de beskrev alkoholens betydelse 

under antingen hela livet eller också under en viss tidsperiod då alkoholen spelat en 

framträdande roll. Ett annat alternativ utgjordes av att skribenterna besvarade frågor 

om alkohol med en frågelista som stöd. Denna frågelista skickades även separat till 

Nordiska museets meddelare i december 2007. Den första av frågelistans punkter rörde 
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frågor om barndomsupplevelser av alkohol. Denna rubrik genererade många av de 

berättelser som varit relevanta för mig i denna studie.  Ytterligare ett alternativ bestod 

i att föra dagbok över de dryckessituationer man befann sig i under en avgränsad 

tidsperiod. Detta alternativ valdes bara av två personer och ingen av dem beskrev 

några barndomsupplevelser.                   

 Samtliga deltagare i studien informerades om dess syfte och garanterades 

anonymitet. Bidragen, som skickades in med uppgift om namn, adress och födelseår, 

arkiverades hos Nordiska museet för framtida forskning. Inget samlat sökbart register 

upprättades och även den som vill ta del av materialet i forskningssyfte måste enligt 

Nordiska museets regler avge en försäkran om att skydda skribenternas och andra 

berörda personers integritet.                   

 Sammanlagt inkom 194 svar, vilka försågs med varsitt accessionsnummer. Av 

samtliga bidrag var 158 skrivna av kvinnor och 36 av män. Av de svarande var den 

äldsta personen född 1914 och den yngsta 1990. Drygt hälften av skribenterna hade 

valt att skriva sina svar med utgångspunkt i frågelistan och som ovan nämnt hade 

endast två personer valt dagboksalternativet. Övriga personer hade formulerat sina 

svar i mer fria former. 

 

Materialbearbetning 

Som ett första steg i materialbearbetningen renskrevs de bidrag, från företrädesvis äldre 

personer, som var skrivna för hand. Då detta vara avklarat omfattade det totala 

materialet ca 800 sidor text. För att göra materialet mer överskådligt skrevs korta 

sammanfattningar av varje bidrag. I dessa märktes även förekomsten av 

situationsspecifika berättelser, i enlighet med Labovs kriterier, ut. Utifrån detta kunde 

jag identifiera de berättelser som berörde alkohol och barndom och därmed var 

användbara i studien. Vinsten med att välja ut dessa berättelser blev, som jag nämnt i 

teorikapitlet, att de delar av bidragen som innehöll den högsta graden av värderande 

inslag på detta sätt selekterades ut. Gränsen för vad som i det här sammanhanget 

betraktats som berättelser från just barndomen har inte dragits utifrån ålder utan 

snarare bestämts av berättelsens sammanhang. Jag valde här ut de berättelser som 

beskrev hur barn på det ena eller andra sättet upplevde att vuxna drack alkohol. 
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Berättelser som beskrev äldre barn/ungdomar som själva drack tillsammans med 

jämnåriga föll därmed bort.                    

 Sammanlagt kom det att röra sig om 47 berättelser. Varje skribents bidrag hade då 

det inkom till Nordiska museet blivit försett med ett accessionsnummer. Då det i vissa 

bidrag fanns flera situationsspecifika berättelser som valdes ut är dessa i analysen 

omskrivna även med bokstäver (t.ex. 1a, 1b och 1c). Uppgifter om skribenternas 

födelseår och könstillhörighet finns listat tillsammans med accessionsnummer i bilaga 

2.                               

 På detta sätt reducerades materialets omfattning samtidigt som de delar av texterna 

som bar på den största koncentrationen av skribenternas värderingar togs till vara. Om 

de delar som här försvann kan generellt sägas att de var av en mer rapporterande 

karaktär. Det var vanligt att skribenterna beskrev i svepande termer hur saker och ting 

”brukade” vara utan att särskilt uppehålla sig vid eller värdera detta. I de delar som 

behandlade barndom var det inte heller alltid som alkohol nämndes. Istället kunde det 

hända att skribenten tecknade en inledande bild av sin barndom och sina 

uppväxtförhållanden som en bakgrund till berättelser om exempelvis alkoholproblem i 

senare skeden av livet. Det förekom även i flera bidrag som var skrivna med frågelistan 

som utgångspunkt att den inledande frågeställningen om minnen av alkohol från 

barndomen besvarades mycket kortfattat. I dessa fall uppgav skribenterna att de inte 

kunde återkalla några sådana minnen och flera av dem framhåller att det inte var 

”något särskilt” med alkohol i deras barndomshem. Jag anser därför att detta sätt att 

selektera materialet var fördelaktigt för att jag på bästa sätt skulle kunna tillvarata och 

fördjupa mig i de begränsade delar som ägde störst relevans för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  I genomläsningen av hela materialet blir det som sagt även 

tydligt hur det är i samband med de situationsspecifika berättelserna det finns 

anhopningar av skribentens egna värderingar. Det är genom dessa jag givits möjlighet 

att närmare analysera vad som är kulturellt möjligt att berätta om barndom och 

alkohol.  
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Materialets karaktär 

Tidigt i forskningsprocessen stod det klart att den del av materialet som bestod av 

bidrag från Nordiska museets fasta meddelarstab (fortsättningsvis meddelare) och den 

del som bestod av bidrag från skribenter som kommit i kontakt med skrivaruppropet 

på andra sätt (fortsättningsvis fristående skribenter) skilde sig åt. Meddelarna beskrev 

generellt sett upplevelser och minnen av en mer vardaglig karaktär, och bidragen var 

mer kortfattade till sin utformning. De fristående skribenterna, som fått vetskap om 

skrivaruppropet via annonser i media och på bibliotek, beskrev i betydligt högre 

utsträckning upplevelser som skulle kunna benämnas problematiska. Det var 

exempelvis vanligare att dessa personer skildrade erfarenheter av att växa upp med 

föräldrar som haft alkoholproblem och berättelserna var i många fall längre och mer 

detaljerade. Naturligtvis fanns även exempel på meddelare som beskrev både 

problematiska och dramatiska erfarenheter samtidigt som det i gruppen av fristående 

skribenter fanns enskilda personer som återgav vardagliga upplevelser och iakttagelser.  

En annan skillnad var att de fristående skribenternas berättelser i många fall hade 

värderingar som cirkulerade kring flera olika teman, medan de värderingar som 

förmedlades i meddelarnas berättelser i större utsträckning koncentrerade sig till en 

huvudsaklig poäng. Berättelserna kunde på så sätt betraktas som tillhörande olika 

genrer (jfr Johansson, 2005, s.335) och helhetsbilden var sådan att jag bestämde mig 

för att beakta skillnaderna mellan de två grupperna genom att analysera dem var för 

sig.                             

 Nedan redogör jag närmare för de kontexter inom vilka bidragen skrivits.  Min 

utgångspunkt är att det sociala sammanhang i vilket en text har tillkommit är av 

betydelse samt att en berättelse, även i skriven form, alltid återges med en läsare i 

åtanke (Denzin, 1989, s. 18). Jag vill därför i görligaste mån belysa några av de 

förutsättningar under vilka de aktuella bidragen producerats.  

 

Nordiska museets frågelistor 

Nordiska museets frågelistverksamhet har pågått sedan 1928. Dess syfte har varit att 

samla in människors berättelser om tidigare förhållanden samt om tro, seder och bruk. 

Frågelistornas ämnen har många gånger påverkats av förslag utifrån och det har varit 
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vanligt förekommande att frågelistor initierats av utomstående forskare (Österman, 

1991, s. 15-23).                       

 Nordiska museet har en fast meddelarstab vars medlemmar genom åren har värvats 

via kampanjer i bland annat radio och tidningar, genom rekrytering av redan 

etablerade meddelare eller genom att personer själva hört av sig till museet med en 

förfrågan om att få bli meddelare (a.a., s. 63-70). Meddelarna var till en början 

ortsmeddelare, vilket innebar att de representerade sin byggd snarare än sig själva. 

Frågelistsvaren byggde därför inte alltid på meddelarnas egna erfarenheter. Under 

1960-talet vreds dock fokus alltmer mot det självupplevda och meddelarnas egna 

minnesbilder började efterfrågas i högre utsträckning. I och med detta förändrades 

även könsfördelningen och meddelarstaben utgörs idag till stor majoritet av kvinnor 

(www.nordiskamuseet.se). Detta är något som fått stort genomslag i studiens material 

där 94 av 109 bidrag från museets meddelarstab är skrivna av kvinnor.     

 Det finns narrativa forskare som menar att kvinnors och mäns berättande skiljer sig 

åt på vissa punkter. Johansson (2005) refererar exempelvis till en avhandling av 

Norrby där genusmönstret analyserats och där hon funnit att kvinnor berättar fler 

berättelser än män under motsvarande tid, och att kvinnors berättelser är mer 

detaljerade och dramatiska än vad mäns berättelser är. Enligt Norrby genererar 

kombinationen genus och ålder också skillnader för i vilken mån berättaren framställer 

sig själv som en handlingskraftig agent. I hennes forskning var det framförallt äldre 

män som tenderade att beskriva sig själva som aktiva, handlande och pådrivande 

medan yngre kvinnor framställde sig själva som handlingskraftiga i betydligt lägre grad 

(s. 201-202).                           

 De bidrag som inkommit från Nordiska museets meddelare är till övervägande del 

skrivna av äldre personer. 76 av 109 skribenter är födda före 1945. Detta kan ha flera 

förklaringar. Kåks (2007) resonerar kring hur äldre människor kan antas ha en större 

vilja att utvärdera sitt liv. Hon skriver att även om viljan att berätta varierar med 

sådant som personlig läggning och socialt och kulturellt sammanhang är det inte någon 

orimlig tanke att äldre personer har ett större behov av att förstå det förflutna och 

förlika sig med att livet blev som det blev (s. 250). En annan förklaring är att många av 

museets meddelare varit aktiva under en lång tidsperiod samtidigt som nyrekryteringen 

av yngre personer delvis tycks ha avstannat.              

 Även om det finns skäl att anta att skribenternas köns- och åldersfördelning får 
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betydelse för studiens resultat och att en större spridning i ålder samt en mer jämn 

fördelning mellan manliga och kvinnliga skribenter resulterat i ett bredare material 

menar jag att urvalet från ett narrativt perspektiv ändå bör ses som representativt. 

Studien utgår från är en syn på berättande som styrt av kulturella konventioner och 

samtliga berättelser som här analyseras bör i konsekvens med detta förstås som 

representativa för det sociala sammanhang inom vilket de tillkommit.    

 Sheridan (1993) beskriver en arkivverksamhet, liknande den Nordiska museet 

bedriver, som pågått i Storbritannien sedan andra världskriget. Även där har 

verksamhetens fokus under årens lopp vridits från att samla in rapporterande material 

till att efterfråga subjektiva upplevelser och erfarenheter. Sheridan beskriver dock hur 

detta inte varit populärt hos alla skribenter och hur en rapporterande tradition lever 

kvar vid sidan av den nya, subjektiva (s. 31-32). Mitt intryck är att detta går igen även 

i denna studies material. I många av bidragen från museets meddelare tycks det finnas 

en vilja att berätta om hur det ”var förr”, och framförallt bland en del äldre meddelare 

anas en ambition att fungera som förmedlare av en svunnen tids kultur och traditioner.

 Ytterligare någonting som bör nämnas i detta sammanhang är meddelarnas relation 

till och interaktion med Nordiska museet. I flera av bidragen fanns följebrev riktade 

personligen till arkivets personal där skribenterna exempelvis kommenterade det 

aktuella ämnesvalet eller bara skickat en hälsning. Det kan också antas att skribenterna 

upplever olika typer av förväntningar kring vad man ”bör” skriva då man författar en 

text som hamnar i Nordiska museets arkiv.    Av relevans är även att den aktuella 

frågelistan om alkohol för meddelarna endast var en i raden av flera årliga frågelistor. 

Även om alkohol av svaren att döma tycks vara ett tema som berörde flera skribenter 

starkt var det inte ”självvalt”. Till skillnad från övriga svaranden, som skrivit sina 

bidrag på eget initiativ, har dessa texter tillkommit på uppmaning från museiarkivet. 

 

Självbiografiskt skrivande i ett postmodernt samhälle 

Strax under hälften av de skribenter som svarat gjorde detta efter att ha blivit varse 

uppropet genom annonser i tidningar, information på bibliotek osv. Det är svårt att 

uttala sig om några gemensamma kontextuella förutsättningar för denna grupp på 

samma sätt som är möjligt att göra vad gäller Nordiska museets meddelare. Däremot 
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vill jag sätta in dessa bidrag i ett större sammanhang genom att koppla dem till tankar 

om det självbiografiska skrivandets/berättandets funktion i ett postmodern samhälle.

 Merrill och West (2009) skriver att vi lever i en tid där det självbiografiska 

berättandet spelar en framträdande roll och har betydelse för människor både som ett 

medel för självförståelse och självhävdelse. Detta präglar även populärkulturen där vi 

fängslas av verklighetsbaserade teveprogram och konsumerar berättelser om kändisar. 

Även fenomen som bloggar kan ses som exempel på självbiografiska verktyg för 

identitetsskapande, och media präglas av en fascination inför människors privata 

berättelser och bekännelser. I det postmoderna samhället blir det självbiografiska 

berättandet en del av människors projekt med att skapa bilden av sig själva. Genom 

berättandet formas och omformas identiteter, ibland i protest mot de dominerande 

berättelser kulturen tillhandahåller om hur personer tillhörande en viss kategori 

förväntas vara. Behovet av att berätta om sig själv ökar i en tid där traditionella 

mönster för hur ett liv ska se ut inte längre har samma relevans och identitetsskapandet 

gått över till att vara den enskildes ansvar (s. 1-3).             

 Även Atkinson och Silverman (1997) diskuterar samtidens upptagenhet med 

berättelser om personliga erfarenheter och menar att denna till stor del kommit att 

avspeglas inom forskningen. De varnar dock för att det i dessa sammanhang, parallellt 

med en medvetenhet om hur självbiografier konstruerar liv och erfarenheter, finns ett 

underliggande och motsägelsefullt antagande om att detta är en typ av material som 

äger en särskild autencitet. Därigenom riskerar socialkonstruktionistiska forskare att 

bli förmedlare av ett essentialistiskt förhållningssätt (s. 306-312).         

 Som jag ser det äger dessa tankar om postmodernt identitetsskapande relevans för 

förståelsen av det sammanhang i vilket dessa texter tillkommit. Jag tror att de, i än 

högre grad än Nordiska museets meddelares bidrag, kan sättas i samband med 

samtidens intresse för bekännelser och offentliggörande av personliga erfarenheter. 

Många av de berättelser som skrivits av skribenter i denna grupp skildrar dramatiska 

och svåra erfarenheter. Det är tänkbart att människor som sett information om 

skrivaruppropet känt sig manade att skicka in sina bidrag just för att de har 

”någonting att berätta” och att de drivs av en vilja att dela med sig av sina 

erfarenheter. 
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Barndom i självbiografiskt berättande 

Generellt sett ges barndomsupplevelser ofta en framträdande plats i människors 

livsberättelser (Denzin, 1989, s. 18-19; Gullestad, 1996, s. 2; Heinritz, 1996, s. 179). 

Enligt Heinritz (1996, s. 179) var det i slutet av 1700-talet som man först började lägga 

vikt vid att beskriva denna period i livet och även Schlumbohm (1998, s. 31-32) 

uppmärksammar hur antagandet om barndomens betydelse för det senare livet vid 

denna tidpunkt blev allt mer framträdande inom självbiografiskt skrivande. Gullestad 

(a.a.) menar vidare att det intresse som riktas mot barndomen i 

livsberättelsesammanhang bör realteras till det psykoanalytiska tänkandets inflytande i 

västvärlden, vilket medfört att barndomen kommit att ses som en naturlig grundsten i 

det senare vuxenjaget (s. 2).                     

 Vad gäller denna studies material anser jag att det är viktigt att poängtera hur flera 

av de barndomsupplevelser som här återberättas utspelade sig för relativt många år 

sedan. Upplevelserna har under lång tid varit öppna för omtolkningar och den 

erfarenhet som upplevdes i skribentens barndom återberättas nu i ett annat socialt och 

historiskt sammanhang. Detta innebär att samtidigt som minnet av hur händelsen 

upplevdes i stunden finns kvar formas berättelsen om det som hände då av berättarens 

nutida värderingar och uppfattningar om det inträffade. Gullestad (1996) menar att de 

delar av en människas livsberättelse som återger barndomsminnen bör läsas som en 

dialog mellan det barn skribenten en gång var och den vuxna person hon eller han nu 

blivit. Den fråga som blir intressant att ställa är då inte huruvida skribenten återger en 

heltäckande eller ens sanningsenlig berättelse av vad som inträffat, utan snarare vad 

man minns och vad man väljer att lyfta fram (s. 19). Även Riessman (2002) poängterar 

att den betydelse som äldre personer tillskriver sina barndomsupplevelser måste förstås 

utifrån att också erfarenheter som gjorts vid senare tillfällen i livet påverkar vilken 

mening den ursprungliga upplevelsen ges. Hon skriver att åldrandet för med sig en 

strävan efter att konstruera en enhetlig livshistoria vilket leder till att enskilda minnen 

fogas samman och ger varandra betydelse. På så sätt ges livet ett sammanhang och 

olika erfarenheter och upplevelser får en logisk koppling till nuvarande identitet och 

livssituation (s. 39-40).          
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Det slutliga urvalet 

Av de 47 situationsspecifika berättelser jag identifierat var 29 skrivna av meddelare och 

18 av fristående skribenter. Meddelarnas berättelser var skrivna av sammantaget 24 

skribenter. Av dessa var 23 kvinnor. Den äldsta var född 1926 och den yngsta 1966. 

15 av dessa personer var födda före 1945. Gruppen fristående skribenter utgjordes av 

16 personer, varav 12 kvinnor och 4 män. Den äldsta skribenten var född 1939 och 

den yngsta var född 1990. 12 av dessa skribenter var födda efter 1950.  

 

Validitet 

För en narrativ studie med socialkonstruktionistisk ansats blir frågan om huruvida de 

analyserade berättelserna är historiskt ”sanna” irrelevant (Burr, 2003, s. 158; 

Johansson, 2005, s. 313). Man utgår från att en och samma händelse kan återges på en 

mängd olika sätt. Frågan om studiens validitet rör därför främst det sätt på vilket jag 

analyserar och förstår de värderingar berättelserna förmedlar. Det är trovärdigheten 

snarare än sanningen som står i centrum för validitetsanspråken (Johansson, 2005, s. 

314-315; Riessman, 1993, s. 65).                    

 En konstruktionistisk utgångspunkt för även med sig en syn på kunskap som 

producerad inom ett specifikt historiskt och kulturellt sammanhang (Burr, 2003, s. 

158). Den kunskap jag här skapar om de analyserade berättelserna är därmed, liksom 

berättelserna i sig, präglad av den kontext inom vilken den tillkommit. Jag har därmed 

eftersträvat att vara tydlig då jag beskrivit sådant som studiens upplägg, dess 

genomförande samt mina teoretiska utgångspunkter.            

 I mitt utförande av studien har jag valt att beakta de kriterier för validitet som 

Riessman (1993) lyfter fram där hon framförallt betonar vikten av att en analys, för att 

bli trovärdig, måste vara övertygande, rimlig samt uppvisa ett sammanhang. För att en 

analys ska vara övertygande och rimlig är det bland annat viktigt att forskaren 

överväger alternativa tolkningar av sitt material. Det ska vara möjligt för en 

utomstående läsare att följa och utvärdera analysprocessen. I studien har jag strävat 

efter att tillmötesgå detta kriterie genom att vara tydlig med hur jag kommer fram till 

mina slutsatser. I många fall citerar jag berättelserna i deras fulla längd. Läsaren kan på 

så sätt själv granska och bedöma huruvida mina analyser av vad som är berättelsernas 



33 

 

evalueringar och poänger tycks rimliga, samt vilka möjligheter till alternativa 

tolkningar som kan finnas. Angående rimlighet poängterar Riessman även att texters 

innebörder är instabila och föränderliga. Den analys av en text som vid en historisk 

tidpunkt förefaller mest övertygande och rimlig kan framstå som mer tveksam vid ett 

senare tillfälle (s. 65-66).  Det innebär att även den kunskap jag producerar genom 

denna studie är kontextbunden.                   

 Med sammanhang avses i vilken mån de olika delarna av analysen skapar en 

fullständig och meningsfull bild. För att utvärdera sammanhanget kan man dels 

värdera det internt genom att se hur de olika delarna hänger ihop, och dels bedöma det 

externa sammanhanget genom att väga resultaten mot tidigare forskning inom fältet 

(Johansson, 2005, s. 315). Detta gör jag i rapportens diskussionsavsnitt där jag 

resonerar kring resultaten i sin helhet samt realterar dem till ett större sammanhang. 

 

Etiska överväganden 

En etisk fråga som aktualiseras i samband med narrativ forskning är i vilken mån de 

personliga berättelserna kan väcka jobbiga minnen, tankar och känslor till liv (Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008, s. 442-443). Detta blir relevant även för denna studie då flera 

av berättelserna beskriver vad som kan kategoriseras som problematiska, och även 

traumatiska, upplevelser. Skrivaruppropets informationsmaterial uppmanar dock inte 

explicit till att berätta om missbruk eller problem. Frågorna är istället ställda på ett 

medvetet neutralt sätt i syfte att inte uppmuntra till skrivande i den ena eller andra 

riktningen. Då skribenterna berättar om problematiska erfarenheter av alkohol gör de 

därmed detta på eget initiativ.                      

 Vid bearbetning och analys av materialet användes de utdrag ur bidragen som 

behandlade ämnet barndom och alkohol. Dessa utdrag innehöll enbart information om 

kön och födelseår. I de berättelser som citeras har jag även ändrat uppgifter som skulle 

kunna röja de enskilda skribenternas identitet.   
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5. Resultat och analys 

Som jag tidigare nämnt och diskuterat analyserar jag i detta avsnitt berättelser skrivna 

av gruppen meddelare samt berättelser skrivna av den grupp jag benämner fristående 

skribenter var för sig. 

 

Meddelare 

I analysen av de berättelser som skrivits av Nordiska museets meddelare har jag valt att 

skapa en struktur utifrån de teman berättelsernas värderingar koncentrerar sig kring. 

Då berättelserna generellt sett är korta till sin utformning har de i de flesta fall endast 

förmedlat ett huvudsakligt budskap. Det har därmed varit möjligt att placera in dem i 

ömsesidigt uteslutande kategorier. De kategorier jag skapat och strukturerat min analys 

utifrån är: Skrämmande upplevelser av berusade främlingar, Ansvarsfulla föräldrar, 

Pappors berusning som ett hot mot en ordnad tillvaro, Föräldrar som dricker på ”fel” 

sätt, Att förstå vuxna och alkohol samt Alkohol och gemenskap med vuxna. 

 

Skrämmande upplevelser av berusade främlingar  

Flera av meddelarna berättar om hur de som barn upplevt obehagliga möten med 

berusade främlingar (KU20143, KU20154, KU20165a, KU20165b, KU20213, 

KU20215, KU20264). Dessa berättelser byggs ofta upp genom att läsaren inledningsvis 

får följa hur barnet i berättelsen befinner sig i ett sammanhang där hon förväntar sig 

att något roligt eller spännande ska hända. Det kan röra sig om festligheter såsom 

bröllop, taklagsfester eller tillställningar i Folkets hus. Berättelsernas dramatiska 

höjdpunkter nås då huvudpersonerna istället får uppleva ett oväntat möte med en eller 

flera berusade vuxna som beter sig avvikande och obehagligt. Nedan exemplifierar jag 

denna typ av berättelser genom att visa tre texter samt hur jag analyserat dessa. 

I en berättelse beskrivs ett barns första möte med alkoholpåverkade främlingar som 

följer: 

 Min första skräckupplevelse beroende på alkohol var när jag troligen var sex-sju år. 

Min bästa kamrat bodde tvärs över vägen från mitt hem. Under en period pågick ett 
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bygge där i närheten. Vi hade hört talas om att där skulle bli taklagsfest. I våra öron lät 

det spännande. Vi var vana vid sommarfester i parken nära järnvägsstationen, där det 

var tombolor, servering och lekar. Vi hade snappat upp vilken dag denna taklagsfest 

skulle gå av stapeln. Antagligen uppehöll vi oss ofta i närheten av de snälla farbröderna 

som jobbade där. Men när dagen kom fick vi se något som vi aldrig kunnat föreställa 

oss - farbröder som raglade omkring, ramlade i diket och kräktes. Jag minns bara att 

jag sprang hem och försökte berätta för mamma. Hur hon förklarade har jag inget 

minne av. Detta var första men tyvärr inte den sista gången som jag känt mig förlamad 

i sinnet vid åsynen av höggradigt berusade människor. Jag är också överkänslig för 

ordet supa i alla dess former sedan den dagen. [KU20264, kv.f.1926] 1 

Redan i berättelsens abstrakt får läsaren veta att detta rör sig om en skräckupplevelse. 

Skribenten skriver även att detta var hennes ”första” upplevelse av det här slaget vilket 

signalerar till läsaren att detta är ett minne som getts ytterligare betydelse och mening i 

efterhand, genom senare negativa erfarenheter av alkohol. Hon bygger sedan upp 

berättelsens spänningsmoment kring hur hon och hennes jämnåriga vän, intet ont 

anandes, förväntar sig en rolig fest. De har en tydlig bild av vad fester innebär i form 

av bland annat lekar och lotteri. I berättelsens komplicerande handling blir därför 

kontrasten till den faktiska fest flickorna får beskåda mycket skarp. Skribenten 

beskriver hur de berusade byggjobbarna raglade omkring och betedde sig konstigt. 

Dessa händelser evalueras genom att skribenten återger barnens reaktioner och 

känslor. Hon beskriver hur hon sprang hem och hur hon kände sig ”förlamad i 

sinnet”. Genom att de berusade byggjobbarna tidigare beskrivits som ”snälla 

farbröder” antyds hur barnen i berättelsen blir tvungna att omvärdera sin syn på vuxna 

och vad de är kapabla till. Skribenten ger också sina reaktioner extra tyngd genom att 

beskriva sin väns upplevelse av det inträffade som likartad. Hon växlar mellan att 

använda sig av ”vi” och ”jag” då hon återger tankar, känslor och handlingar. På så 

sätt stärks bilden av att detta var ett naturligt och logiskt sätt att reagera på 

situationen.  Läsaren får även outtalat veta att skribenten växt upp i en miljö där hon 

ditintills inte behövt konfronteras med liknande företeelser. Genom berättelsen 

förmedlar skribenten hur barnet upplevde det inträffade som mycket skrämmande och 

                                                           

1 Citaten är återgivna i original. All interpunktion och andra markeringar i citaten är således 
skribenternas egna. I vissa fall har jag dock anonymiserat sådant som skulle kunna röja skribenternas 
identitet. 
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omskakande och läsaren förstår att denna erfarenhet till viss del kom att förändra 

hennes bild av vuxna. I berättelsens koda tillskriver hon också händelsen stor betydelse 

för sin senare inställning till alkohol och berusning. 

Nedan följer en liknande berättelse.    

Alkohol har knappt funnits i mitt liv men har ändå påverkat "mitt livs historia". I mitt 

hem förekom den inte alls och inte heller bland våra grannar eller dem vi vanligen 

umgicks med. Vi bodde ensligt, så även om det förekom hos någon i byn märkte vi det 

inte. Mina tre första skolår bodde jag inackorderad i familj i en större by. I den 

familjen fanns inte heller alkoholhaltiga drycker, men vid ett bröllop i byn såg och 

hörde jag för första gången berusade personer. Det var nog den hösten jag börjat i 2: 

an, jag var 8 år. Vi flickor cyklade till bröllopet för att "se bruden". För mig var detta 

ett nytt och okänt nöje. Jag var säkert förväntansfull. På bröllopsgården fanns en tät 

berså. Om den var permanent eller tillverkad för detta tillfälle vet jag inte. Där inne 

fanns bord och sittplatser och där söp karlarna. Jag tyckte det var otäckt med de höga 

okontrollerade rösterna. Så kom en man ut från bersån och raglade iväg över 

gårdsplanen. Några pojkar ropade något retsamt efter honom, han försökte springa 

ifatt dem men ramlade omkull och började sedan kräkas. Jag blev rädd och ville fort 

därifrån. En av flickorna följde med mig och vi cyklade hem till mig. Där pustade vi ut. 

Jag var skakad. Min kompis var nog mera erfaren för hon sa: "Dom blir så där när 

dom blir för fulla". [KU20165, kv.f. 1935] 

I berättelsens orientering betonar skribenten att alkohol inte förekom vare sig i hennes 

hem eller bland personer som familjen ”vanligen umgicks med”. På så sätt ges läsaren 

en bild av hur händelsen utspelade sig i en tid då nykterhet var ett utbrett fenomen och 

alkohol endast förekom i vissa kretsar av människor. Även här byggs berättelsens 

spänningsmoment upp genom beskrivningar av hur barnets förväntan på att någonting 

roligt ska ske förbyts i rädsla och skräck inför berusade vuxna som beter sig konstigt. 

Skribenten beskriver hur hon såg fram emot att få ”se bruden” men i stället möttes av 

ett fylleslag. Evalueringar återfinns framförallt i berättelsens komplicerande handling 

och upplösning. Där beskrivs hur barnet upplevde att de berusade männen betedde sig 

”otäckt”, att hon blev ”rädd” och ”skakad”.  Berättelsens budskap blir att barnet tar 

starkt intryck av händelsen, framförallt beroende på att hon inte hade någon tidigare 

erfarenhet av alkoholpåverkade vuxna. Samtidigt ges en viktig roll till den flicka som 
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följer henne hem och försöker lugna henne genom att förklara att det inträffade 

berodde på alkoholen. Skribenten visar här hur hennes vän hade klara begrepp om vad 

alkohol och berusning var för någonting. På så sätt förstärks ytterligare bilden av hur 

skribentens helnyktra uppväxt skiljde sig från erfarenheter som många andra barn 

hade. Skribenten framställer sig som i jämförelse naiv, men samtidigt privilegierad.    

I en något annorlunda berättelse beskriver en kvinna hur även hennes första erfarenhet 

av en berusad vuxen var en upplevelse förknippad med obehag: 

Det första minnet jag har av att jag såg en person som var påverkad av alkohol var när 

jag i 14-årsåldern och vi åkte Finlandsfärja. Jag kommer ihåg en kvinna som vinglade 

fram och att jag tyckte det var obehagligt. Nu i efterhand känner jag att det verkligen 

var en väldigt skyddad värld jag växte upp i. [KU20213, kv.f.1965] 

Berättelsernas evalueringar koncentreras här till den avslutande kodan där skribenten, 

utifrån sin nutida position, värderar sin egen reaktion på händelsen genom att se den 

som en konsekvens av att hon ”verkligen” växte upp ”väldigt” skyddat. Skribenten 

förmedlar här en värdering kring hur en berusad vuxen är någonting en 14-åring borde 

ha erfarenhet av och kunna förhålla sig till utan att bli rädd. Berättelsens budskap är 

att barnet i berättelsen reagerade med rädsla inför en berusad främling och att denna 

reaktion var anmärkningsvärd. Skribenten förmedlar även en värdering kring att en 

skyddad uppväxt inte behöver vara gynnsam för ett barn. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att poängen i samtliga berättelser 

tillhörande denna grupp är att barnet ifråga uppfattade mötet med berusade främlingar 

som skrämmande. Detta förklaras med hänvisning till att barnet kom från ett nyktert 

hem och inte hade tidigare erfarenhet av alkoholpåverkade vuxna. I samtliga 

berättelser utom en (KU20213, se ovan) tecknas en bild av hur alkohol var någonting 

som inte förekom alls i en del barns vardag. Detta framhålls bland annat genom att 

huvudpersonens naivitet och rädsla sätts i kontrast till hur andra barns medvetenhet 

om alkohol och berusning är betydligt större. I dessa berättelser ifrågasätts inte barnens 

reaktioner. Berättelsen om mötet med en berusad främling på en Finlandsbåt utmärker 

sig dock genom det sätt på vilket skribenten värderar barnets upplevelse. I berättelserna 

skrivna av äldre personer lyfts okunnigheten om alkohol fram som ett vittnesbörd om 

en nykter och välordnad uppväxt, och den värderas positivt. I den berättelse som 
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utspelar sig under sent 70-tal framställs däremot den 14-åriga flickans känslor inför en 

berusad främling som avvikande och talande för hur hon påverkats av en ovanligt 

skyddad uppväxt. Den värdering som förmedlas här är att ett barn (åtminstone en 14-

åring) bör ha viss kännedom om och vana vid vuxna som dricker alkohol och berusar 

sig, och att någonting annat kan betraktas som ovanligt. 

 

Ansvarsfulla föräldrar 

Under denna rubrik har jag samlat berättelser där skribenterna framställer sina 

föräldrar som ansvarsfulla i förhållande till alkohol (KU20399, KU20166, KU20178, 

KU20217, KU20246) . Detta kan dels ske genom att enstaka snedsteg från föräldrarnas 

sida definieras som avvikelser och engångsföreteelser och på så sätt tjänar till att 

bekräfta bilden av den vuxne som måttfull alkoholkonsument och ansvarstagande 

person, men också genom att föräldrarna jämförs med andra vuxna som dricker på ett 

mindre bra sätt.  

Nedan följer ett exempel på en av dessa berättelser: 

Första gången jag blev medveten om alkohol var en julafton. Jag kunde väl vara en 5-6 

år. Vi var och firade julafton hos min mormor. När vi satt och åt julmiddag, då blev 

det ett väldigt oväsen från våningen ovanför. Min mormor bodde i en lägenhet på 

andra våningen i ett landshövdingehus. Det var en av de äldre landshövdingehusen så 

de var inte så välbyggda - skulle ju bar hysa fattiga arbetare, så jordgolv i källaren t.ex. 

var ju fullt tillräckligt. Alltså hördes oväsendet väldigt bra och mormor förklarade att 

nu kom gubben Pettersson hem och var full igen. Barnen skrek och det var ett väldigt 

buller. Jag hade aldrig varit med om något liknande och blev rädd, det är väl därför jag 

kommer ihåg det så väl. Min pappa var stor och stark reste sig och gick upp till 

Petterssons. Sen blev det tyst där uppe. Jag har aldrig frågat vad pappa gjorde men om 

jag kände honom rätt så sade till han gubben att gå och lägga sig; annars skulle han 

slänga ut honom. [KU20166, kv.f.1929] 

I berättelsens abstrakt får läsaren veta att barnet haft en uppväxt där hon inte kommit i 

kontakt med alkohol på ett sådant sätt att hon hade fått någon uppfattning om vad det 

var för någonting. Skribenten sätter sedan berättelsen inom ramen för en gången tid 
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genom hänvisningar till sådant som att människor levde fattigt och att husen var dåligt 

byggda. Beskrivningen av grannens alkoholberusning blir på så sätt en del av en större 

bild som förmedlar hur en del människor levde i både ekonomisk och social utsatthet. 

Skribenten evaluerar händelsen genom att skriva att hon själv skrämdes av det 

inträffade. Hon lyfter även fram omgivningens reaktioner. Hon redogör för hur 

grannbarnen skriker, hur mormodern uppgivet konstaterar att grannen ”var full igen” 

och hur pappan beslutsamt tog itu med situationen. Pappan beskrivs som en trygg och 

handlingskraftig person. Han var ”stor och stark” och ställde allting till rätta. Genom 

berättelsen idealiseras han då han lyfts fram som en motsats till den berusade ”gubben 

Pettersson”. Skribentens egen situation och uppväxtvillkor blir följaktligen en kontrast 

gentemot grannbarnens. Berättelsen förmedlar en bild av hur barnet i berättelsen, till 

skillnad från en del andra barn, hade en trygg uppväxt och inte behövde uppleva fylla 

och bråk i hemmet.  

Även i en annan kvinnas berättelse beskrivs upplevelsen av ett möte med en berusad 

vuxen genom att detta relateras till hur hennes egen pappa avstod från alkohol:  

Min far var absolutist i det allra minsta. Han drack inte öl heller. En gång i 5-6 

årsåldern var jag hos kamrater och lekte och tyckte att deras far var konstig, han gick 

dåligt, sluddrade och ville tafsa på mig så jag gick, och ville helst att flickorna skulle 

leka hos mig. Far är full sa äldsta flickan, då blir han sån. [KU20399, kv.f.1932]  

I berättelsens komplicerande handling evalueras händelsen genom att barnets tankar 

återges. Hon förstår inte att pappan är alkoholpåverkad utan tycker bara att han ”var 

konstig”. Barnet ges även en aktiv roll då hon väljer att gå hem för att komma undan 

den berusade mannen. Hon accepterar inte kränkningarna och har ett tryggt hem att 

återvända till. Genom kamratens insiktsfulla och uppgivna kommentar angående 

pappans beteende ger skribenten bilden av hur alkohol och berusade vuxna var en del 

av vissa barns vardag. Även här blir berättelsens budskap att skribenten som barn var 

privilegierad då hon fick växa upp i en familj där pappan avstod från att dricka 

alkohol. 

En något annorlunda berättelse återges nedan. Här beskrivs hur skribenten vid ett 

kalas hos grannarna fick se sin mamma dricka brännvin: 
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När vi i min familj och de övriga släktingarna hade våra små kalas serverades ingen 

sprit. Vi hade så himla roligt ändå. Och på övriga kalas i byn kan jag inte minnas att 

det serverades sprit. Utom en gång. Det var kalas hos ett äldre par – födelsedagskalas 

kanske – och de hade en granntant som hjälpte till med mat och stök i köket. Hon var 

frireligiös så det gick naturligtvis inte att bjuda på starkvaror. Men mannen i familjen 

visste på råd. Han hade sina flaskor i lillstugan. Dit kunde granngubbarna gå! Nå, så 

fick vi, min lilla kusin och jag, se våra mammor och en granntant följde med farbrorn 

till lillstugan. Vi två flickor blev så nyfikna så vi tog oss för att kika in genom fönstret. 

Jo då, han plockade fram en butelj, brännvin antar jag att det var, och bjöd damerna. 

Men han hade bara ett supglas! Så damerna fick sin sup i det, mamma först, så 

kusinens mamma och så granntanten! Det gick naturligtvis inte att tacka nej! Vi två 

jäntor skrattade så vi visste inte vart vi skulle ta vägen! [KU20178, kv.f.1926] 

I berättelsens orientering klargör skribenten att man i hennes familj vanligtvis aldrig 

drack alkohol. Det inträffade framställs därmed som en engångsföreteelse. Att värden 

var tvungen att smussla med alkoholen på grund av att en frireligiös kvinna var 

närvarande beskrivs som en självklarhet och skribenten förmedlar på så sätt en bild av 

ett samhälle där motstridiga värderingar kring alkohol var rådande. Värden beskrivs 

som den som driver berättelsens handling framåt, det är på hans initiativ som 

kvinnorna följer med ut till lill-stugan och det framgår inte ifall de är medvetna om att 

de ska bli bjudna på alkohol. Att värden bara hade tillgång till ett snapsglas framställs 

med hjälp av utropstecken som anmärkningsvärt. Genom att poängtera att det hade 

varit oartigt av mamman och de andra kvinnorna att tacka nej till alkoholen fråntas de 

också en stor del av ansvaret för sin konsumtion. I berättelsens komplicerande 

handling och upplösning evaluerar skribenten händelsen positivt. Hon beskriver hur 

flickorna upplevde situationen som komisk; ”Vi två jäntor skrattade så vi visste inte 

var vi skulle ta vägen!” och förhindrar därmed att läsaren spekulerar i om barnen 

upplevde situationen som konstig eller obehaglig. Istället förmedlar hon att den 

stämning som rådde var lugn och avslappnad.   Hon ger även en bild av hur barnen var 

väl insatta i de normer som rådde kring alkohol. De såg det inte som märkligt att 

alkoholen omgärdades av ett visst hemlighetsmakeri, men hade däremot klart för sig 

att den i första hand var till för männen och att kvinnor som drack alkohol var en 

avvikelse. Trots detta äventyrar inte denna ”normöverträdelse” bilden av mamman 

som en ansvarsfull person som egentligen inte drack alkohol. Hennes konsumtion 
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förklaras genom att hon drack av artighetsskäl. I kombination med hur skribenten i 

berättelsens inledning definierar sin familj som skötsam och nykter framställs 

handlingen därmed inte som om den på allvar utmanade några moraliska gränser.  

Ytterligare en kvinna beskriver i en berättelse hur hennes mamma vid ett tillfälle 

oavsiktligt råkade berusa sig men gottgjorde detta genom att ta konsekvenserna av sitt 

handlande.  

 

Mitt första ”minne” av att någon drack alkohol kommer jag egentligen inte ihåg, jag 

var inte så gammal. Mina föräldrar hade varit på fest någonstans och min mamma 

hade druckit lite grann. Det var förmodligen inte särskilt mycket, men hon mådde 

dåligt i flera dagar efteråt. Jag hade suttit bredvid henne och varit ledsen och funderat 

vad det var som var fel. Min stackars mamma skämdes något så fruktansvärt för vad 

hon hade gjort. Efter det har hon inte druckit något utom möjligtvis ett pyttelitet glas 

likör vid något enstaka tillfälle, vart femte år eller något sådant. Den här händelsen har 

mamma berättat för mig. För övrigt har min uppväxt varit ganska normal när det 

gäller alkohol. Pappa drack när det var festligheter, men det var inget som var 

dagligen. [KU20246, kv.f.1960] 

 

Inledningsvis positioneras mamman som en måttfull person. Vid det aktuella tillfället 

hade hon druckit ”lite grann”, ”förmodligen inte särskilt mycket”. Trots detta blir hon 

så pass påverkad att hon mår dåligt i flera dagar. I berättelsen beskrivs den skuld och 

skam mamman kände som oproportionerlig i förhållande till den faktiska handlingen. 

Skribenten återger hur hennes ”stackars mamma skämdes något så fruktansvärt”. I 

berättelsens upplösning beskrivs mammans reaktion på det inträffade som stark och på 

gränsen till självbestraffande. Hon dricker på sin höjd ”ett pyttelitet glas likör (…) vart 

femte år”. Detta bidrar till att skapa en bild av mamman som en person som är redo 

att ta konsekvenserna av sitt handlande många gånger om. Även om berusningen var 

oavsiktlig har hon tagit den på sitt ansvar och begränsat sin alkoholkonsumtion till ett 

minimum. Mamman blir därmed ett exempel på en förälder som handlar ansvarsfullt i 

förhållande till alkohol. Skribenten betonar även att hon själv inte har något minne av 

händelsen. På så sätt försäkras läsaren om att hon inte tagit någon skada av det 

inträffade. Berättelsens budskap blir att vem som helst, även en måttfull person, kan få 
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i sig för mycket alkohol och råka bli berusad. Detta kan dock rättas till genom att man, 

liksom mamman, känner ånger, drar lärdom av händelsen och undviker att den 

upprepas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga föräldrar i ovanstående berättelser 

beskrivs som ansvarsfulla och kompetenta att hantera alkohol. På vilket sätt detta lyfts 

fram varierar emellertid. I de två första berättelserna, skrivna av äldre personer, lyfts 

pappornas nyktra leverne fram som ett ideal och sätts i relation till hur andra pappor 

drack och hur detta drabbade barnen negativt. Ytterligare en berättelse (KU20217) är 

uppbyggd på ett liknande sätt. Här berättar skribenten om hur hennes farbror hade 

”dåligt ölsinne” och vid ett tillfälle ställde till med ett uppträde. Liksom i berättelsen 

om julfirandet (ovan) reddes dock situationen ut av skribentens pappa som därmed 

framstår som farbroderns motbild. Dessa berättelser, liksom berättelsen om mamman 

som blir bjuden på en sup i uthuset, förhåller sig till hur det inträffade utspelade sig i 

en tid då nykterhet värderades högt. I berättelsen om mamman lyfter skribenten även 

fram hur man i dåtidens samhälle kunde bli tvungen att i handling förhålla sig till 

motstridiga åsikter om alkohol. Mammans kompromissande mellan den egna 

nykterheten och viljan att vara en artig gäst fördöms inte av skribenten utan framställs 

snarare som ett exempel på socialt kompetent handlande. Den sista av ovanstående 

berättelser är skriven av en kvinna född betydligt senare. Här hålls måttfullheten som 

ideal och det är avsteg ifrån denna norm som måste utredas och slätas över för att 

skribentens mamma ska kunna framstå som en ansvarsfull förälder. Båda de berättelser 

som beskriver mammors konsumtion kan sägas syfta till att hantera ett slags glapp 

mellan ideal och verklighet. Mamman i den första berättelsen är en nykter person som 

dricker alkohol. Detta måste förklaras. Läsaren får också en försäkran om att 

skribenten inte själv tog illa vid sig. Hon uppfattade bara situationen som lustig. På ett 

liknande sätt beskrivs i den senare berättelsen hur skribentens mamma oavsiktligt råkar 

bli berusad. Även här framhåller skribenten att hon inte själv tog någon bestående 

skada av händelsen. Hon är också noga med att framhålla att mamman drog lärdom 

av det inträffade. Genom att berättelserna på detta sätt förklarar och överbrygger 

skillnaden mellan det ideala och det faktiskt inträffade kan mammorna i berättelserna 

fortfarande lyftas fram som ansvarsfulla och moraliskt föredömliga personer. 
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Pappors berusning som ett hot mot en ordnad tillvaro 

I ett flertal berättelser skrivna av äldre skribenter skildras erfarenheter av pappors 

drickande och berusning (KU20134a, KU20134b, KU20172, KU20195, KU20233a, 

KU20233b, KU20229). Papporna i dessa berättelser dricker på ett sätt som får en 

negativ inverkan på deras omgivning. I framställningarna av hur man som barn upplevt 

detta relaterar skribenterna ofta till konkreta och praktiska konsekvenser av 

drickandet. Pappornas berusning beskrivs som obehaglig då den sätter den ordnade 

tillvaron på spel. 

Nedan följer en mans berättelse om upplevelsen av ett midsommarfirande då hans 

pappa blev berusad: 

 Endast vid ett tillfälle har jag sett far rejält berusad. Det var några goda vänner och 

arbetskamrater till honom som beslöt att ta sina familjer och åka till en slottspark för 

att fira midsommar där, ett mycket uppskattat nöje. En av deltagarna hade lastbil och 

man satte bänkar på flaket. Vi var inte bortskämda med att åka bil och komma ut och 

se oss omkring. Alla familjerna tog med korgar, så vi skulle kunna äta och dricka, så vi 

såg fram mot en trevlig utflykt. Väl framme slog vi oss ner i gräset, öppnade korgarna 

och åt och drack. Vi barn fick läsk, kvinnorna kaffe och männen öl eller kaffegök. Så 

blev det dans och i pauserna slank ytterligare ”gökar” ner, och mot kvällen var många 

av karlarna ”runda under skorna” och man gav sig av hemåt. Då bilen stannade 

utanför vår gård, fick mor hjälpa far att komma ner från flaket och sedan i säng. Allt 

gick lyckligt, men mor var ovanligt tyst de närmaste dagarna och uppskattade inte 

utfärden och i synnerhet ”festandet”. [KU20229, m.f.1933] 

Skribenten inleder sin berättelse med att förklara att denna händelse var en 

engångsföreteelse. I berättelsens orientering ger han sedan en bild av hur 

midsommarfirandet till en början ter sig idylliskt. Texten förmedlar här en känsla av 

förväntan. Att männen drack öl medan kvinnorna och barnen drack kaffe och läsk 

beskrivs inte i sig som något problem. Berättelsens vändpunkt uppstår då det blir dans 

och männen dricker allt mer. Det hela kulminerar i att pappan vid hemkomsten är så 

alkoholpåverkad att mamman måste hjälpa honom i säng. Även om pappan inte 

explicit fråntas något ansvar för sin konsumtion lyfts de övriga männens roll fram som 

viktig. Pappan är inte den enda som dricker. Skribenten återger exempelvis hur många 
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av männen blev ”runda under skorna”. På så sätt framstår pappans berusning som 

mindre anmärkningsvärd. Berusningen beskrivs inte heller som avsiktlig, gökarna var 

någonting som ”slank” ner i danspauserna.  I den avslutande meningen konstaterar 

skribenten att ”allt gick lyckligt”. Denna formulering fungerar evaluerande genom att 

innebära att även motsatsen skulle ha kunnat vara möjlig. Händelsen hade kunnat få 

ett olyckligt slut. Exakt på vilket sätt preciseras inte. I berättelsen går barnets förståelse 

och värdering av händelsen genom mammans reaktion på densamma. Skribenten 

beskriver inga egna känslor angående händelsen men evaluerar den genom att lägga 

vikt vid att mamman tog illa vid sig. I och med att läsaren redan i berättelsens abstrakt 

fått veta att detta var den enda gång pappan varit berusad ges mammans reaktion på 

sätt och vis en annan dimension. Hon tog händelsen hårt och ”var ovanligt tyst de 

närmaste dagarna” trots att det inträffade var en engångsföreteelse. Genom dessa 

beskrivningar förmedlas en bild av hur det från mammans sida fanns en rädsla för vad 

alkoholen skulle kunna ställa till med. Trots att pappans berusning inte var avsiktlig 

förstörde den upplevelsen av midsommarfirandet, främst på grund av att mamman tog 

illa vid sig. 

I en annan kort berättelse beskriver en kvinna en händelse som utspelade sig då hon 

var åtta år gammal: 

 Ett outplånligt minne av fars drickande är när jag var 8 år. Mor var på begravning av 

min tvåårige kusin. Far stanna hemma för att sköta djur och mina två yngre syskon. Vi 

hade lantbruk med kor och grisar. En eller flera män kom till far och de drack 

eftermiddag-kväll. Far kunde aldrig sluta i tid (upptäckte jag senare) så korna blev inte 

mjölkade och fick ingen mat. Det var mörkt när mor kom hem med buss eller tåg då 

jag och en äldre kusin gråtande mötte henne. Detta är mitt första minne (av alkohol, 

min anm.). [KU20134a, kv.f.1938]  

Redan i berättelsens abstrakt slår skribenten fast att detta rör sig om ett minne som 

gjort mycket starkt intryck på henne. Ordet ”outplånligt” fungerar här starkt 

värderande. Då hon i orienteringen återger hur mamman var på begravning av ett litet 

barn bidrar detta både till att berättelsen ges en olustig inramning och till att pappans 

berusning framstår som än mer olämplig.  Den komplicerande handlingen tar vid då 

det kommer män på besök för att dricka tillsammans med pappan. Dessa män tillskrivs 

en drivande roll i berättelsens handling. Deras ankomst beskrivs som den utlösande 
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faktorn, varefter pappan börjar dricka och inte kan sluta. Genom denna beskrivning 

fråntas skribentens pappa delvis ansvar för det inträffade. Det är inte hans avsikt att bli 

berusad. Skribenten skriver att hennes pappa aldrig kunde sluta i tid. Genom tillägget 

”upptäckte jag senare” förmedlar hon att den beskrivna händelsen endast var en i 

raden av flera efterföljande liknande tillfällen. Även mamman tillskrivs en viktig roll på 

så sätt att det är hennes frånvaro som möjliggör att männen överhuvudtaget kommer 

på besök. Skribenten själv och de andra barnen intar en relativt undanskymd plats i 

berättelsen. De framträder inte som handlande förrän mot slutet då de går för att möta 

mamman. Skribenten beskriver inte sig själv som någon pappan borde ansvara för eller 

ta hand om. Trots att hon bara är åtta år gammal skriver hon inledningsvis att det var 

småsyskonen och djuren pappan skulle sköta om.  Hon återger inte heller i första hand 

sina egna känslomässiga reaktioner på pappans berusning. Istället är det dess praktiska 

konsekvenser, att djuren missköts, som lyfts fram. Trots detta förmedlar texten 

indirekt en känsla av övergivenhet. Skribenten benämner minnet som ”outplånligt”. 

Mamman är långt borta och beskrivningen av hur det var mörkt då skribenten 

gråtande gick för att möta henne förstärker känslan av utsatthet. Genom berättelsen 

beskriver skribenten sin första erfarenhet av alkohol som en omskakande upplevelse av 

hur pappans drickande kunde vända upp och ner på tillvaron. 

Samma skribent återger även en berättelse om en händelse, vilken utspelade sig innan 

hon var tillräckligt gammal för att förstå att pappans beteende berodde på att han 

druckit. 

Några år tidigare kom far hem och min stora cellouiddocka låg på hans plats vid 

köksbordet. Då slängde han dockan i väggen så den gick sönder. Som vuxen förstår jag 

att han inte varit nykter då, men det förstod jag inte då. Jag fick aldrig någon 

ersättning för dockan, den enda jag hade, en sak jag aldrig förlåtit vare sig far eller 

mor. Har man tagit sönder något ska det ersättas. I synnerhet till ett barn. Det ska 

dock sägas att far var aldrig våldsam som onykter, tvärtom blev han väldigt gråtmild 

och lovade bot och bättring vilket inte inföll förrän han blivit pensionär och inte tålde 

sprit. [KU20134b, kv.f.1938] 

 Läsaren kommer här direkt in i berättelsens komplicerande handling. Pappans 

beteende framställs som irrationellt och obegripligt för barnet i berättelsen och även 

här tar skribenten fasta på konkreta följder av pappans berusning. Dockan beskrivs 
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som betydelsefull då den utgjorde en av hennes få leksaker och i berättelsens 

upplösning förmedlar skribenten en tydlig värdering kring hur hon anser att hon som 

barn borde ha kompenserats för den materiella förlust pappan förorsakade henne. 

Mamman görs delvis till medansvarig för det inträffade. Även om det inte var hon som 

hade sönder dockan anser skribenten att man borde kunna förvänta sig att hon såg till 

att barnet fick någon slags ersättning för det inträffade. I berättelsens koda ursäktas 

pappans beteende till viss del. Detta görs genom att skribenten betonar att även då han 

var onykter var han aldrig våldsam.  I kombination med berättelsens inledande 

beskrivning av hur pappan slängde skribentens docka i väggen skapas genom detta 

påstående en delvis motsägelsefull bild av pappans personlighet och beteende. Via 

berättelsen förmedlar skribenten hur pappans berusning drabbade henne genom en 

konkret förlust av en kär ägodel, och hur hon anser att föräldrarna behandlade henne 

respektlöst och bröt mot en moralisk princip då de inte gottgjorde henne för den 

förlorade dockan.  

En liknande berättelse återges av en annan kvinna: 

Vilka julhelger jag varit med om för då var det på annandagen julfest för oss barn på 

Sion där vi gick i söndagsskolan. Ett underbart tillfälle för alla karlar som då fick 

"frufritt/barnfritt" och då tog de brännvinsflaskan och vandrade till närmsta gård och 

sen vidare och vidare .... åt och drack och hade säkert trevligt. Ett mycket starkt minne 

är när mamma och vi barn kom hem från julfesten och det hade varit påhälsning hos 

pappa av en man som druckit för mycket och ramlat och det så illa så han fallit just på 

kartongen där min lillasyster lagt sina julklappar och däribland dockservisen i sprött 

hårdplastmaterial. Inom mig gick något sönder då och jag kände ett starkt obehag. Jag 

kände mig lika trasig som den där blekrosa lilla koppen och det kom att bli många 

flera upplevelser av det här slaget framgent. [KU20233a, kv.f.1947] 

 I berättelsens inledning får läsaren veta att julfesterna inte bara var någonting barnen 

såg fram emot. Det var även ett ”underbart” tillfälle för ”alla karlar” att dricka ostört. 

Det ironiska ordvalet fungerar här evaluerande och bidrar till att framställa män i 

allmänhet som ansvarslösa. Att pappan ingår i gruppen ”alla karlar” framgår outtalat 

och läsaren förstår att han har som medveten avsikt att berusa sig då resten av familjen 

är hemifrån. Berättelsen når sin kulmen då mamman och barnen kommer hem och 

skribenten konfronteras med de trasiga julklapparna. I denna del av berättelsen 
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förekommer flera tydliga evalueringar av såväl intern som extern karaktär. Skribenten 

förmedlar uttalat hur hon kände ”ett starkt obehag” och upplevde att ”inom mig gick 

någonting sönder”.  Även i denna berättelse ges en utomstående man som druckit 

tillsammans med pappan stor betydelse. Egentligen sägs ingenting explicit om pappans 

alkoholkonsumtion. Den besökande mannen som ramlat på dockservisen beskrivs inte 

heller som en person pappan aktivt bjudit in i hemmet, istället uttrycker skribenten det 

som att det ”varit påhälsning”.  På detta sätt fördunklas betydelsen av pappans roll i 

sammanhanget. Att han druckit är dock underförstått genom berättelsens inledande 

rader om hur ”alla karlar” passade på att berusa sig vid dessa tillfällen. Berättelsens 

centrala budskap blir att denna erfarenhet var en chockartad upplevelse och att 

skribentens förlorade naivitet var någonting som inte kunde repareras. För att illustrera 

detta jämför sig skribenten i berättelsens upplösning med den trasiga dockservisen.  I 

den avslutande meningen får läsaren också veta att liknande händelser i fortsättningen 

skulle bli en del av vardagen. 

Sammantaget blir det möjligt att uttala sig om vissa återkommande mönster i de 

berättelser som sorterats under ovanstående rubrik. Flera av berättelserna förhåller sig 

till hur tillvaron präglades av knappa ekonomiska resurser och de konsekvenser som 

lyfts fram är i första hand praktiska och materiella. Detta gäller även de två berättelser 

som inte visas ovan där skribenterna exempelvis hänvisar till sådant som trångboddhet 

(KU20172) och hur festande och berusning leder till oreda i ”det annars så välstädade 

hemmet” (KU20233b). Även då barnens känslomässiga upplevelser ges plats i 

berättelserna framställs dessa främst som en reaktion på hur drickandet hotar att sätta 

den ordnade tillvaron på spel, och de kopplas till konkreta företeelser såsom misskötta 

djur och sönderslagna leksaker.                    I 

flera av dessa berättelser framträder även mammor som ansvarstagande personer som 

eftersträvar ordning och skötsamhet. Återkommande beskrivs hur papporna ”passade 

på” att dricka vid tillfällen då mödrarna inte var hemma. Läsaren får på så sätt en bild 

av att mammorna fungerade som ett slags kontrollörer och att det låg på deras ansvar 

att förhindra männen från att dricka.                 

 Samtidigt som drickandet och berusningen beskrivs som problematisk finns i de 

flesta berättelser en tendens att ursäkta och förminska betydelsen av pappornas 

alkoholkonsumtion. Detta görs till exempel genom hänvisning till att även andra män 

drack. Då papporna i berättelserna berusar sig gör de det tillsammans med andra män 
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och handlingen blir på så sätt mindre avvikande. Den blir ett generellt manligt beteende 

snarare än ett individuellt tillkortakommande. I ett par berättelser betonas också att 

berusningen var oavsiktlig. I exempelvis den inledande berättelsen om 

midsommarfirandet var den någonting som ”hände” snarare än ett aktivt val från 

pappans sida. 

 

Föräldrar som dricker på ”fel” sätt 

I ett par berättelser (KU20153a, KU20181, KU20400) beskrivs barns känslomässiga 

reaktioner på upplevelsen av att föräldrar konsumerat alkohol på ett sätt som barnen 

uppfattat som avvikande. I två av dessa berättelser lyfter skribenterna särskilt fram hur 

de som barn upplevt sig övergivna och bortvalda vid tillfällen då deras föräldrar varit 

alkoholpåverkade. I en tredje berättelse fokuseras istället på barnets oro över varför 

föräldern väljer att konsumera alkohol på ett sätt hon uppfattar som felaktigt. 

En kvinna beskriver en upplevelse hon hade som sjuåring. I berättelsens orientering 

återger hon hur familjen hade köpt ett sommarställe i ett sportstugeområde utanför 

Stockholm och hur de tillsammans med de andra tomtägarna i området skulle ha 

kräftskiva. Skribenten och två andra barn följer med spänning de vuxnas 

festförberedelser. Det hela tar dock en oväntad vändning:  

 Minnet av maten fördunklades  nämligen av en helt annan upplevelse. Nämligen att de 

vuxna plötsligt var som förvandlade. De pratade så högt och skrattade så mycket. Och 

det värsta av allt - de sa ord som aldrig hört dem säga annars. Råkade min äldre bror 

ens knysta något sånt blev han snabbt och strängt nertystad. Tre chockade småflickor 

satt snart på vår altantrappa och snyftade tätt hoptryckta. Vi upplevde oss totalt 

övergivna av vår trygghet i livet, de vuxna. När mamma såg min reaktion bad hon min 

bror ta med mig in och läsa något för mig. Det gjorde han förstås, min snälla bror. och 

dessutom förklarade han vänligt i lugnande tonfall att dom stora bara ville "slå sig 

lösa, koppla av från vardagen och alla bekymmer, förstår du." Jag blev faktiskt lugnad, 

kanske inte så mycket av vad han sa, som att han var sig lik. Han var inte plötsligt 

utbytt från sitt normala jag till en flinande dåre. Nästa dag var världen som vanligt 

igen, om den nu någonsin blev det i flickornas ögon. Mormor berättade skrattande om 

att hon frågat Britt-Marie varför hon grät. "Mamma har druckit för mycket 
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sockerdricka" hade hon svarat och tänk så roliga barn var, hon skrattade och slog sig 

på knäna. Jag minns inte att mamma skrattade med, det skulle jag ha kommit ihåg. 

Den här kvällen hade väl inte skrämt oss så om liknande supgillen ständigt upprepats i 

våra respektive hem. Att pappa tog en hutt i skafferiet före maten hade jag nog knappt 

lagt märke till. Därför att det inte resulterade i någon personlighetsförändring. 

[KU20153a, kv.f.1951] 

I berättelsens komplicerande handling evalueras de vuxnas drickande genom att 

skribenten återger barnens känslomässiga upplevelser av situationen. ”De vuxna” 

omtalas här som ett kollektiv. De dricker och börjar bete sig annorlunda. Situationen 

beskrivs som obegriplig och skrämmande för skribenten och de andra barnen. 

Skribenten återger hur barnen var ”chockade” och kände sig övergivna av de vuxna, 

”vår trygghet i livet”. Genom dessa evalueringar förmedlar hon en syn på vuxna som 

skyldiga att garantera sina barn en känslomässig trygghet.     Skribenten 

evaluerar också de vuxnas beteende genom att sätta det i jämförelse med hur hennes 

äldre bror inte var ”utbytt från sitt normala jag till en flinande dåre”. Den upplevelse 

skribenten främst lyfter fram är hur de vuxna blev ”som förvandlade” av alkoholen. 

Hon gör skillnad mellan denna händelse och tidigare tillfällen då hennes pappa 

konsumerat alkohol på ett sådant sätt att det inte resulterat i någon 

personlighetsförändring. Genom berättelsen skapar skribenten en bild av hur hon och 

de andra barnen var emotionellt beroende av de vuxna och hur hon upplevde deras 

berusning som att de vände henne ryggen. Hon framhåller även att denna upplevelse 

var så omskakande att världen efteråt inte riktigt kunde bli sig lik.        

 I berättelsens upplösning återger skribenten också hur hennes mormor dagen efter 

kräftskivan gjorde sig rolig över barnens reaktioner. Mamman valde dock att inte 

skratta med. På detta sätt förmedlas att mamman förmodligen kände ånger och skuld 

över det inträffade vilket ger ytterligare tyngd åt barnets upplevelse. Genom berättelsen 

beskriver skribenten hur hennes första erfarenhet av vuxnas berusning var omtumlande 

för både för henne själv och för de andra barnen i berättelsen, främst på grund av de 

vuxnas beteendeförändringar och upplevelsen av att bli känslomässigt försummad. 

Även i en annan berättelse beskriver en kvinna sina första erfarenheter av att se sin 

mamma berusad som starkt förknippade med en känsla av att bli övergiven och 

bortvald: 
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Jag har inga tidiga minnen av påtagligt berusade människor som sluddrade eller 

raglade. Det var glada men städade fester. Däremot när jag blev lite större, sådär i 10-

års åldern, brukade mamma gå ut och dansa - mina föräldrar var då skiljda och 

komma hem alkoholpåverkad, ibland tillsammans med en karl. Jag märkte ju att 

mamma betedde sig annorlunda än vanligt men det var nog min 4 år äldre syster som 

gjorde mig medveten om att mamma var ”full” (liksom den eventuelle karl hon kom 

hem med.) Då blev alkohol för mig något obehagligt. Förknippat med känslan av att 

mamma valde bort mig för främmande karlar, fulla och äckliga och att jag inte kände 

igen henne beteendemässigt. [KU20181, kv.f.1962] 

I berättelsens orientering klargör skribenten att hon redan tidigare befunnit sig i 

sammanhang där det förekommit alkohol. Den konsumtion som förekommit vid dessa 

tillfällen evalueras dock positivt genom att skribenten påpekar att det då varit fråga om 

”glada och städade fester”. Genom ordet ”däremot” framställs mammans 

alkoholkonsumtion såsom den beskrivs i berättelsens komplicerande handling som mer 

ansvarslös och moraliskt tveksam. På detta sätt förmedlar skribenten en värdering 

kring att vuxnas alkoholkonsumtion inte behöver påverka barn negativt så länge den 

sker under ”städade” former. Mammans senare konsumtion evalueras dock på ett helt 

annat sätt genom att skribenten betonar hur mamman betedde sig annorlunda då hon 

var alkoholpåverkad och hur detta ledde till att skribenten började förknippa alkohol 

med obehag. Hon beskriver en upplevelse av att bli åsidosatt till förmån för ”fulla och 

äckliga” karlar. Berättelsens huvudsakliga budskap blir att då mamman valde att 

berusa sig valde hon utifrån barnets horisont bort att i första hand vara mamma, och 

att detta upplevdes som ett svek. 

Också i nedanstående berättelse lyfts den känslomässiga reaktionen på en förälders 

alkoholkonsumtion fram: 

Till vardags drack pappa gärna öl till maten, lättöl tror jag oftast, ngn gång mellanöl. 

Vid endast ett tillfälle under min barndom såg jag honom ta en grogg en kväll. Jag vet 

att han då var mycket stressad och trött, så det var säkert för att slappna av, men jag 

minns att jag blev rädd, för så skulle man inte använda alkohol, det visste jag. 

[KU20400, kv.f.1954] 
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I berättelsens korta orientering beskriver skribenten sin pappa som måttfull. Skribenten 

anger inte hur gammal hon var vid den aktuella händelsen utan skriver bara att den 

inträffade under hennes barndom. Berättelsens poäng är att skribenten, trots att hon 

bara var ett barn, kunde göra åtskillnad mellan olika typer av konsumtion. Att dricka 

alkohol till maten var enligt hennes uppfattning en sak. Att däremot dricka i syfte att 

lindra stress och trötthet uppfattade hon som någonting annat. Hon hade lärt sig att 

det var fel sätt att använda alkohol och blev därför orolig för sin pappa. 

De värderande inslagen i samtliga ovan analyserade berättelser cirkulerar kring barns 

känslomässiga upplevelser av att vuxna dricker alkohol på ”fel” sätt. I de två första 

berättelserna ställs barnens känslor inför vuxnas alkoholberusning i centrum. 

Värderingarna rör sig kring upplevelser av svek och att bli övergiven. På detta sätt 

utgör berättelserna en kontrast mot de berättelser skrivna av äldre skribenter där 

konkreta konsekvenser av berusning ges plats medan det känslomässiga i stor 

utsträckning förblir outtalat. Berättelserna tar sin utgångspunkt i ett antagande om att 

barn har vissa känslomässiga behov och att det är vuxnas skyldighet att tillgodose 

dessa. Denna skyldighet koncentreras dock här till att beröra mammorna. I den första 

berättelsen nämns inte skribentens pappa även då läsaren förstår att han är närvarande 

och förmodligen tillhör kategorin ”de vuxna”. Den andra berättelsen beskriver endast 

skribentens mammas berusning och det sätt på vilket denna upplevdes som ett svek. 

Det är också relevant att uppmärksamma att det i båda dessa berättelser görs en tydlig 

skillnad mellan å ena sidan konsumtion och å andra sidan berusningsdrickande. Det 

förstnämnda beskrivs som oproblematiskt och till och med positivt medan 

berusningsdrickande lyfts fram som någonting som kan påverka barn negativt. Båda 

berättelserna uppmärksammar här främst hur berusade vuxna blir förändrade till 

personlighet och beteende samt hur detta leder till att barnen i berättelserna känner sig 

övergivna och bortvalda.  Den tredje berättelsen skiljer sig från de tidigare genom att 

det här är intentionerna bakom konsumtionen snarare än konsekvenserna av den som 

barnet i berättelsen förhåller sig till. Den emotionella upplevelsen utgörs också av en 

oro för pappan istället för känslor av egen utsatthet. 
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Att förstå vuxna och alkohol 

Några skribenter återger berättelser (KU20153b, KU20153c, KU20211, KU20216, 

KU20220) där de skildrar upplevelser av hur de som barn försökt förstå vuxenvärldens 

förhållningssätt till alkohol.  I berättelserna beskrivs en variation av känslor kopplade 

till svårigheter med att greppa vad alkohol och berusning är för någonting, och varför 

olika vuxna tycks värdera dessa fenomen på skilda sätt.  

En kvinna återger ett minne av hur hon som fyraåring firade jul hos sin mormor. Även 

mormoderns nya man Peter och dennes bror Kalle var närvarande: 

På julaftonen ägnade sig mamma och mormor helhjärtat åt att laga julmaten i köket. 

Peter och Kalle tog en promenad ned till stadens centrum för att inhandla en julgran. 

Timmarna gick, det blev mörkt, julmaten var sedan länge färdiglagad och alla var 

hungriga. Peter och Kalle syntes inte till, och till slut måste vi äta, under tryckt 

stämning. Mormor och mina föräldrar anade antagligen vad som hade hänt. Sent 

framåt kvällen stannade en droska utanför vårt hus. På den tiden sa man droska, inte 

taxi. Ut ur droskan ramlade Peter och Kalle, redlöst berusade. Någon julgran hade de 

inte köpt. Däremot medförde de ett metspö som de hade vunnit på lotteri. De hade 

tillbringat många trevliga timmar på krogen och totalt glömt bort sitt ärende. Mormor 

slet åt sig metspöet och satte det resolut i julgransfoten. Sedan grät hon och mamma 

floder. Peter och Kalle fick en rasande utskällning, som bara rann av dem i fyllan. De 

föll därpå i tung sömn. Med fyraåringens öppna sinnen inregistrerade jag hela dramat. 

Men jag kan inte minnas att jag var särskilt upprörd över avsaknaden av julgran. Jag 

tyckte att det såg roligt ut med metspöet i julgransfoten. Att mina föräldrar och 

mormor var djupt besvikna förstod jag, och jag såg att Peter och Kalle var redlösa och 

inte gick att prata med. Jag tyckte att alltihop var konstigt och förstod inte hur vuxna 

människor kunde bli så där. [KU20216, kv.f.1944] 

I berättelsens orientering beskrivs hur mamma och mormor engagerar sig i 

julförberedelserna. Då Peter och Kalle kommer hem berusade väcker detta starka 

känslor hos både mormor och mamma. Barnets roll i berättelsen är av en särskild 

karaktär. Hon beskrivs inte som deltagare utan ställs snarare utanför 

händelseförloppet, som betraktare, och skribenten evaluerar händelsen genom att 

återge hennes tankar och känslor. Sett ur barnets perspektiv beter sig samtliga vuxna i 



53 

 

berättelsen konstigt och oförklarligt. Hon förstår inte hur ”vuxna människor kunde bli 

sådär”. Skribenten antyder att barnet upplever hur hennes mamma och mormor 

överdramatiserar då de exempelvis ”grät floder”. I berättelsen lägger hon inte heller 

någon skuld på Peter och Kalle. De framställs inte som om de hade något ont uppsåt 

utan beskrivs som oförargliga, om än ansvarslösa. De hade helt enkelt ”haft trevligt” 

och ”glömt sitt ärende”. I berättelsens upplösning beskriver skribenten sig själv som 

den enda som behåller lugnet i den allmänna cirkus alkoholen skapat bland de vuxna. 

Glappet mellan de vuxnas handlingar och reaktioner och barnets oförmåga att värdera 

situationen gör att berättelsen ges en komisk inramning. På så sätt signaleras att 

skribenten i efterhand upplever situationen som absurd och ganska lustig. Genom 

berättelsen förmedlar skribenten en bild av hur svårt det var för det fyraåriga barnet att 

få grepp om situationen, mycket beroende på att hon inte var medveten om vilka 

innebörder alkohol och berusning hade för de vuxna. 

I en annan berättelse beskrivs hur alkoholen väckte starka känslor bland de vuxna i 

samband med en födelsedagsfest: 

Mitt första minne av alkohol är på en födelsedagsfest i torpet hos min mormor och 

morfar. Mormor födde nio barn, en dog i 20-årsåldern men åtta lever så vi var många 

människor samlade där. Det blev många glas med lite kvar, lite slattar. Jag tror att det 

var en av mammas bröder som lurade en kusin som nog var i 10-årsåldern vid detta 

tillfälle, att dricka upp dessa slattar. Min kusin blev ”lullig”, alkoholpåverkad. Några 

på festen skrattade åt honom, en del blev mycket arga och läxade upp både min 

morbror och min kusin. Jag tror att jag minns detta tillfälle så väl för de starka känslor 

denna händelse väckte. Två av mina mostrar och deras respektive män var och är 

frireligiösa och för dem var alkohol förbjudet, så jag kan förstå att reaktionerna blev 

starka. Jag tror att mina känslor var blandade. Gissar att jag både skrattade och blev 

lite rädd. [KU20211, kv.f.1950] 

I berättelsen är det morbrorn som driver handlingen framåt. Då han lurar kusinen att 

berusa sig ges läsaren bilden av hur han ställer de redan existerande motsättningarna 

kring alkohol på sin spets. I berättelsens upplösning evaluerar skribenten händelsen 

genom att beskriva både andras och sin egen reaktion. Läsaren kan följa hur 

omgivningen intar olika hållningar till det inträffade. Genom berättelsen lyfter 

skribenten fram sina egna reaktioner som en spegelbild av de vuxnas kluvna känslor 
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och beskriver hur det blev förvirrande för henne då de vuxna reagerade så olika. Hon 

skriver att hon ”både skrattade och blev lite rädd”. Hon förmedlar också hur den 

aktuella händelsen utspelade sig i en tid då det fanns påtagligt motstridiga åsikter om 

och känslor inför alkohol. Även i denna berättelse beskriver skribenten hur hon hade 

svårt att veta på vilket sätt hon skulle förhålla sig till situationen i ett sammanhang där 

de vuxnas reaktioner var så olika. 

Det gemensamma för de berättelser (även KU20153b, KU20153c och KU20220) jag 

placerat i denna kategori är att de sätter ljuset på vuxenvärldens förhållningssätt till 

alkohol. Detta beskrivs som motstridigt och ibland även ologiskt, grundat i moraliska 

uppfattningar och värderingar som barnen i berättelserna inte är införstådda i. I en 

berättelse (KU20153b) beskrivs exempelvis den irritation ett barn upplever då de 

vuxna börjar sjunga vid matbordet i samband med att de dricker alkohol. Hon förstår 

inte varför det plötsligt är tillåtet att göra någonting som i vanliga fall är förbjudet. En 

annan berättelse (KU20220) återger hur en flicka, på uppmaning av en jämnårig 

kompis, häller ut sin farbrors sprit och förvånas över att han inte uppskattar hennes 

välmenande handling. Skribenterna beskriver även hur barnen läser av de vuxnas 

reaktioner i syfte att skapa sig en egen uppfattning om vad som pågår. För den 

julfirande fyraåringen i den ovan analyserade berättelsen blir dock detta övermäktigt. 

De vuxnas reaktioner och beteenden beskrivs som allt för dramatiska och avvikande 

för att vara meningsfulla för henne. Istället väljer hon att distansera sig från händelsen 

och ställa sig utanför, som betraktare. I berättelsen med den berusade kusinen beskrivs 

på ett liknande sätt hur det är svårt för berättelsens huvudperson att veta vad hon ska 

känna och tycka då de vuxna runt omkring henne reagerar olika. 

 

Alkohol och gemenskap med vuxna 

Två berättelser (KU20160, KU20186) skildrar tillfällen då skribenterna som barn blivit 

bjudna på alkohol av vuxna. Båda dessa episoder förmedlar upplevelser av hur barnen 

i berättelserna känt sig inbjudna i vuxenvärlden på ett positivt sätt, även om 

skribenterna samtidigt karaktäriserar själva handlingen att bjuda barn på alkohol som 

någonting kontroversiellt. 



55 

 

En kvinna beskriver hur hennes farbror vid ett tillfälle ville bjuda henne på ett glas 

likör i samband med ett restaurangbesök: 

När min farbror från Göteborg var på besök dracks det vin eller öl till maten och 

till kaffet punsch. Det hände att jag fick smaka ur pappas glas annars fick vi nöja 

oss med de punschflaskor som ofta låg i de chokladlådor som min farbror hade 

med sig. Han bjöd vid sina Stockholmsbesök ut min far och mor på restaurang och 

en gång när jag bara var 10-12 år fick jag följa med. Min farbror som inte hade egna 

barn tyckte att jag till kaffet skulle ha ett litet glas "Parfait Amour" en passande 

likör för en ung dam som han uttryckte det. Min mamma avstyrde det naturligtvis. 

Men han fick mig att känna mig vuxen och världsvan.[KU20160, kv.f.1932] 

Skribentens farbror ges en viktig roll i berättelsen. I orienteringen presenteras han som 

en person vars Stockholmsbesök förknippas med festligheter. Under hans besök 

förändrades tillvaron och i berättelsens komplicerande handling återger skribenten hur 

hon trots sin låga ålder blir bjuden på ett glas likör. Mamman griper dock in och avstyr 

dotterns alkoholkonsumtion. I den avslutande meningen evaluerar skribenten 

erfarenheten positivt genom att konstatera att farbroderns erbjudande fick henne att 

känna sig ”vuxen och världsvan”. Hon gör även en åtskillnad mellan farbroderns 

erbjudande och den alkoholförtäring hon tidigare fått ”nöja” sig med i form av att ha 

ätit punschpraliner eller smakat ur pappans glas. Att bli erbjuden ett eget glas likör i 

egenskap av att vara en ”ung dam” hade för henne (och uppenbarligen även för hennes 

mamma) en helt annan innebörd. Skribenten evaluerar även det inträffade genom att 

framhålla att hon vid tillfället ”bara” var 10-12 år gammal och att mamman 

”naturligtvis” såg till att hon inte accepterade farbroderns erbjudande.  Här förmedlar 

hon en värdering kring att barn inte bör dricka alkohol. Åtminstone inte ur ett eget 

glas ute på en restaurang. Berättelsens huvudsakliga poäng blir att farbroderns 

beteende, även om det egentligen var felaktigt, var välmenande och gjorde skribenten 

smickrad. 

Även i följande korta berättelse beskrivs upplevelsen av att som barn bli bjuden på 

alkohol av en vuxen: 
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När jag var hos min mormor och de andra vuxna hade gått ut på fälten och arbeta, så 

tog hon fram portvinet och hällde upp ett litet glas till oss var, som vi satt i finrummet 

och festade på. Jag var nog under 10 år då.[KU20186, kv.f.1937] 

Den korta berättelsen förmedlar en positiv upplevelse av att som barn konsumera 

alkohol tillsammans med en vuxen. Tillsammans med barnet i berättelsen skapar 

mormodern, med portvinet som medel, en stund av gemenskap. Läsaren får veta att det 

endast rörde sig om små mängder alkohol, skribenten signalerar måttfullhet genom att 

explicit påpeka att glaset var ”litet”. Erfarenheten evalueras också genom det positivt 

laddade ordet ”festade”. Beskrivningen av hur skribenten och hennes mormor sitter i 

”finrummet” utgör en kontrast mot hur de vuxna är ute och jobbar på fälten. 

Skribenten konstaterar avslutningsvis att hon inte kan ha varit mer än 10 år gammal 

vid tillfället. Genom att uppmärksamma sin ålder värderar hon även detta faktum.  Det 

eventuellt ansvarslösa i att bjuda ett barn på portvin balanseras dock genom att 

situationen inledningsvis beskrivits som både kontrollerad och positiv. Genom 

berättelsen förmedlar skribenten hur mormoderns handling var en smula avvikande 

men ändå kommit att utgöra ett ljust barndomsminne. Skribenten skapar också en bild 

av att barn och äldre kan ha någonting särskilt gemensamt då ingen av dem tillhör 

kategorin vuxna i bemärkelsen personer i arbetsför ålder.            

 Båda dessa berättelser kan sägas skildra barns upplevelser av att bli inbjudna till 

vuxenvärlden. Alkoholen får här ett symbolvärde. En viktig aspekt är dock att denna 

”vuxenvärld” inte är synonym med barnens föräldrar. Såväl farbroderns som 

mormoderns handlingar beskrivs i ljuset av att de inledningsvis positionerats som 

”ovanliga vuxna”. Mormodern är äldre och hon är inte längre förmögen att bidra med 

något kroppsarbete på gården. Farbrodern tillskrivs dragen av en livsnjutare och i 

berättelsen poängteras även att han inte hade några egna barn. Det tycks som att dessa 

vuxna därmed ges ett större handlingsutrymme och att kraven på ansvar och känsla för 

rätt och fel sänks. De handlingar som här framställs som okonventionella och charmiga 

hade kanske värderats annorlunda om det varit en förälder som bjudit på alkoholen. 
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Sammanfattning 

Utmärkande för berättelserna skrivna av Nordiska museets meddelare är hur många av 

dem förhåller sig till ett skötsamhetsideal (jfr Ambjörnsson, 1995) som drar en 

skiljelinje mellan å ena sidan ordning och nykterhet och å andra sidan oordning och 

drickande. Detta gäller framförallt de tre första kategorierna, Skrämmande upplevelser 

av berusade främlingar, Ansvarsfulla föräldrar samt Pappors berusning som ett hot 

mot en ordnad tillvaro, där samtliga berättelser utom två är skrivna av personer födda 

före 1950. I den första av dessa kategorier gestaltas berusade personer som främlingar. 

Genom att återge barnens skräckreaktioner inför dessa personer förmedlas, vid sidan 

av den känslomässiga upplevelsen, också en bild av hur skribentens egen familj förde 

ett nyktert och ordningsamt leverne. Även i kategorin Ansvarsfulla föräldrar finns flera 

berättelser skrivna av äldre skribenter där deras pappors nykterhet idealiseras genom 

att sättas i konstrast till hur andra pappor drack och berusade sig på ett sätt som 

drabbade deras barn negativt. Skribenterna placerar genom dessa berättelser in sina 

familjer och uppväxterfarenheter på rätt sida om ”skötsamhetsgränsen”. Också den 

tredje kategorin berättelser, Pappors berusning som ett hot mot en ordnad tillvaro, 

förhåller sig till denna skiljelinje, men på ett annat sätt. Dessa berättelser återger 

upplevelser av hur gränsen mellan skötsamhet och oordning tangeras och ibland även 

överskrids. Barnens upplevelser av detta beskrivs som obehagliga och skrämmande och 

förstärks i flera fall genom exempel på materiella skador och praktiska konsekvenser 

som följder av fädernas berusning. Samtidigt betonas i flera av berättelserna hur även 

andra män drack vid det aktuella tillfället och därmed skapas en bild av hur papporna i 

berättelserna inte betedde sig sämre än andra. På så sätt förminskas det individuella 

ansvaret för berusningen  vilket gör att papporna framstår i delvis bättre dager.  

 I de flesta av de berättelser som på detta sätt relaterar till ett nykterhetsideal är det 

just pappors alkoholkonsumtion eller avhållsamhet som lyfts fram och värderas. Ett 

undantag utgörs av berättelsen om mamman som blir bjuden på en sup i samband med 

en fest hos grannarna. De mammor som förekommer i ovan nämnda berättelser intar 

annars roller som förhindrare och kontrollörer. Flera berättelser skildrar exempelvis 

hur deras frånvaro är en förutsättning för att männen överhuvudtaget ska kunna 

berusa sig.                              

 I berättelser skrivna av skribenter födda under senare år har gränserna till viss del 
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förskjutits. Här relateras istället till ett slags måttlighetsideal kring alkohol. I dessa 

berättelser är det även vanligare att man berättar om mammor som dricker alkohol. 

Föräldrars konsumtion beskrivs som harmlös och värderas ibland även positivt så 

länge den definieras som kontrollerad. Som exempel på denna förskjutning kan 

nämnas den berättelse där skribenten gör åtskillnad mellan å ena sidan ”glada och 

städade fester” och å andra sidan mamman som berusar sig och träffar ”karlar”. Även 

berättelsen om den 14-åriga flickan som blir skrämd av en berusad främling på en 

Finlandsbåt förhåller sig till detta ideal på så sätt att den ifrågasätter om en helt nykter 

uppväxt verkligen var bra för berättelsens huvudperson.           

 I kategorin Föräldrar som dricker på ”fel” sätt beskrivs barns känslomässiga 

upplevelser av att föräldrar dricker alkohol på ett felaktigt sätt då de berusar sig. Detta 

utgör en kontrast mot hur det i övriga berättelser främst varit praktiska och materiella 

konsekvenser av föräldrars alkoholkonsumtion som lyfts fram. I de två berättelser som 

beskriver upplevelser av föräldrars berusning förmedlas en bild av barn som 

emotionellt beroende av vuxna, och vuxna som skyldiga att tillgodose barns 

känslomässiga behov. Föräldrars alkoholberusning framställs här som problematisk 

främst för att den krockar med deras vårdande och omsorgsgivande roll. I 

sammanhanget kan det vara betydelsefullt att nämna att båda dessa berättelser är 

skrivna av personer födda efter 1950 och att de återger tillfällen då det är mammor 

(och i det ena fallet också en pappa) som berusat sig.            

 Under rubriken Att förstå alkohol och vuxna har jag samlat berättelser som återger 

barns svårigheter att förstå sig på vuxenvärldens förhållningssätt till alkohol. I 

berättelserna hänför sig dessa svårigheter främst till det faktum att händelserna 

utspelade sig i en tid då alkohol var vanligt förekommande men trots detta var 

någonting som många människor tog tydligt avstånd ifrån. Skribenterna förmedlar här 

bilder av hur barnen i berättelserna använder den omgivande vuxenvärldens reaktioner 

som vägledning för sina egna känslomässiga upplevelser och hur de vuxnas motstridiga 

inställningar därför gjorde ett förvirrande intryck.        

 Avslutningsvis finns under rubriken Alkohol och gemenskap med vuxna två 

berättelser som återger erfarenheter av att bli erbjuden eller dricka alkohol tillsammans 

med en vuxen. Genom berättelserna skapas bilder av hur barnen upplever det som 

smickrande att på detta sätt bli inbjudna till vuxenvärlden och behandlade som äldre 
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än de är. Även om dessa erfarenheter lyfts fram som positiva minnen förmedlas 

parallellt värderingar kring att barn egentligen inte bör dricka alkohol. 
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Fristående skribenter 

 

De berättelser som är skrivna av fristående skribenter skiljer sig från de övriga på flera 

punkter. Detta gäller, som jag tidigare nämnt, såväl berättelsernas innehåll som 

skribenternas ålder och den större andelen manliga skribenter. Ytterligare en olikhet 

mellan dessa två grupper är berättelsernas utformning, det sätt på vilket de är skrivna. 

Generellt sett är de berättelser som är skrivna av fristående skribenter längre rent 

textmässigt. Det är inte ovanligt att en och samma berättelse, trots att den är 

situationsspecifik, sträcker sig över flera sidor. De kännetecknas även av en mer 

reflekterande stil där känslor och tankar ges en framskjuten roll. Av utrymmesskäl har 

det inte varit möjligt att återge samtliga berättelser i sin helhet. De berättelser som varit 

allt för långa återger jag följaktligen delvis med egna ord och delvis genom citat. Jag 

har här varit mån om att citera de delar av berättelserna där de största 

koncentrationerna av värderingar funnits. På så sätt har jag velat göra det möjligt för 

läsaren att trots nedkortningen kunna följa och bedöma min analys. 

Ett annat utmärkande drag för dessa berättelser är att de i många fall förmedlar 

värderingar som rör sig kring flera olika teman. För att tillvarata detta i analysarbetet 

har jag valt att inte dela upp berättelserna i ömsesidigt uteslutande kategorier. Istället 

har jag skapat en struktur med rubriker utifrån de teman som återfunnits, där samma 

berättelser kan återkomma under flera olika rubriker. De aktuella rubrikerna är: 

Upplevelser av vuxnas personlighetsförändringar, Förhållningssätt till föräldrars 

drickande – uppgivenhet och motstånd, Ombytta roller, Föräldrars missbruk och barns 

känslor av skam samt Upplevelser av omgivningens svek. 

 

 

Upplevelser av vuxnas personlighetsförändringar 

 

Flera skribenter återger i sina berättelser erfarenheter av att som barn ha upplevt att 

vuxnas beteende förändrats då de druckit (KU20395-1, KU20395-2, KU20382, 

KU20380, KU20395, KU20391, KU20405, KU20254, KU20325a, KU20357, 

KU20358). En av dessa berättelser (KU20395-1) återger en upplevelse av en släkting 

som berusat sig, alla de övriga beskriver erfarenheter av alkoholpåverkade föräldrar. I 

de berättelser som återger yngre barns upplevelser beskrivs hur barnen uppfattar 
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föräldrarnas handlingar som irrationella och obegripliga. En berättelse (KU20325a) 

återger exempelvis ett barns upplevelse av hur den berusade pappan helt plötsligt 

börjar skrika och kastar ut familjens radio genom vardagsrumsfönstret. I en annan 

berättelse skildras en åttaårig flickas erfarenhet av att se sin pappa kraftigt berusad i 

samband med en fest: 

 

Redan som liten var jag med på festerna hemma hos deras vänner. Min far drack alltid 

tills det tog slut. På en fest drack han blomvattnet, som var utspätt med blomstra, 

direkt ur vattenkannan. Efter den drycken somnade han som en stock. Jag som var åtta 

år vid tillfället, var jätteorolig att blommarna skulle börja växa på hans huvud. Min 

mor höll ställningarna och drack inte en droppe. Det var väl för att pappa drack för 

dem båda så det räckte och blev över [ KU20405, kv.f.1960]. 

 

Genom att skribenten i berättelsens abstrakt lyfter fram sin ålder och skriver att hon 

brukade få närvara vid fester ”redan som liten” värderas detta faktum. Hon förmedlar 

hur hon anser att det egentligen var olämpligt att hon som barn vistades på dessa 

tillställningar, och läsaren får en föraning om att den efterföljande berättelsen kommer 

att utgöra ett exempel på hur detta påverkade henne. Skribenten förmedlar också 

explicit att pappan drack för mycket medan mamman tillskrivs en ansvarsfull roll där 

hon inte drack ”en droppe”. Pappan ”drack för dem båda”. Mamman blir därmed en 

person som kompenserar och garanterar känslomässig trygghet. Skribenten uttrycker 

det som att hon ”höll ställningarna”. Berättelsens värderingar koncentreras kring den 

komplicerande handlingen. Här återger skribenten huvudpersonens tankar och känslor. 

Genom att beskriva barnets oro för att det skulle börja växa blommor på pappans 

huvud illustrerar hon hur den ovan beskrivna situationen upplevdes som obegriplig av 

barnet. Skribenten förmedlar en bild av hur hon befann sig i ett sammanhang som hon 

inte förstod, och där hon förväntade sig att i princip vad som helst skulle kunna hända. 

Barnet i berättelsen framställs som oförmöget att skapa mening i det hon ser och 

upplever. Skribenten skriver även att hon vid detta tillfälle var ”jätteorolig”. På så sätt 

förmedlas en bild av hur pappans berusning var skrämmande för barnet medan 

mamman genom sitt ansvarsfulla beteende utgjorde en motvikt.        

 Flera skribenter lyfter särskilt fram hur de upplevde att föräldern blev som 

förvandlad vid tillfällen då han eller hon druckit. I en novelliknande berättelse 
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(KU20391) skildras situationen i en familj där mamman blev aggressiv och våldsam då 

hon var berusad. Utifrån barnets perspektiv beskrivs hur mamman vid dessa tillfällen 

förvandlas till ”monstret”, för att i nyktert tillstånd återgå till att bli barnets mamma. 

Även i nedanstående berättelse skildras en berusad pappa i termer av att han blir 

förvandlad och ”liksom utbytt”: 

En gång, millenniumskiftet, var min pappa jättefull. Det var den enda gången jag såg 

honom så, och jag tyckte att han var riktigt läskig. Han bara drack och drack fastän 

jag sa åt honom hur många gånger som helst tyckte jag. Jag hade aldrig sett honom 

full, eller knappt någon annan vuxen bekant, men jag hade förstått att det var farligt 

och främmande. Jag låg i sängen och grät efter tolvslaget när barnen skulle gå och 

lägga sig, och han satt på min sängkant och la en tung hand på min kropp som jag 

försökte skydda under täcket. Han försökte trösta, men även sittandes på sängkanten 

tycktes hela sängen gunga av hans fylla, han kändes oerhört långt borta. Då vågade jag 

inte säga något, för det skulle vara en helt annan som svarade, och det hela var 

surrealistiskt och otäckt. Hela hans väsen var liksom utbytt mot en trög, dum sten. 

Som om han rörde sig under vatten. När jag själv var svinpackad några år senare 

kunde jag känna mig som honom ibland, insmord i ett långsamt töcken, som den enda 

natten då han gick över gränsen [KU20380, kv.f.1989].  

I berättelsen fokuserar skribenten på hur hon upplevde en förändring av pappan som 

person snarare än av hans beteende. Inledningsvis lyfter hon även fram upplevelsen av 

att pappan inte lyssnade på henne då hon bad honom sluta dricka. Skribenten 

förmedlar här en värdering kring att föräldrar har en skyldighet att lyssna på sina barn 

och anpassa sitt beteende efter deras önskemål, åtminstone i situationer som barnen 

upplever som otrygga.                       

 Såväl i berättelsens abstrakt som i dess avslutande koda lägger skribenten vikt vid 

att pappans berusning var en engångsföreteelse. Trots detta tillskriver hon upplevelsen 

stor vikt. De flesta av berättelsens evalueringar återfinns i den komplicerande 

handlingen där hon skriver att pappan ”var riktigt läskig”, att hans ”väsen var liksom 

utbytt” och att om hon sa någonting till honom skulle det ”vara en helt annan som 

svarade” . Skribenten skildrar vidare hur pappans försök att trösta henne upplevdes 

som otäcka. Trots att hon var ledsen, och förstod att han hade goda intentioner, 

beskrivs det känslomässiga avstånd som berusningen skapat mellan pappa och dotter 
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som omöjligt att överbrygga. Den berusade pappan beskrivs utifrån barnets position 

som en helt annan person och då han lägger ”en tung hand” på hennes kropp försöker 

hon skydda sig med hjälp av täcket.                 

 Genom berättelsen ges läsaren en bild av hur detta var en traumatisk upplevelse, 

främst på grund av att den fick barnet i berättelsen att uppleva hur hennes pappa blev 

till en främling. Skribenten skildrar även hur det var omöjligt för barnet i berättelsen 

att ta emot känslomässig omsorg från den alkoholpåverkade pappan och hur hans 

försök att trösta henne upplevdes som obehagliga. 

Ytterligare en berättelse uppehåller sig kring det känslomässiga avstånd som 

alkoholberusningen skapar mellan barn och förälder: 

Lampans tändes och jag vaknade av ljuset som blev starkt i rummet, jag var yrvaken 

men såg genast vem det var som kom in i rummet och jag låtsades sova. Jag märkte hur 

att hon satte sig på sängkanten och lukten av alkohol osade över mig som en våg. Jag 

kände handen på pannan och hon började klappa mig fram och tillbaka, precis som en 

mamma (ursprungligen kursiverat, min anm.) ska göra. Kärleksfullt och ömt, det är så 

det skulle ha känts men det gjorde det inte, eftersom jag visste att hon inte klappade 

mig kärleksfullt och ömt, utan hon var full och jag förstod direkt vad hon hade i 

rummet att göra. Hon började mumla och jag försökte stänga av och inte lyssna för jag 

vill inte höra, men ju mer hon pratade och ju mer hon öppnade sig för mig, desto 

tydligare förstod jag henne ord. - Du har förstört så mycket, ibland hatar jag dig för 

det. Jag kvävdes inombords. Det är mitt starkaste minne från hur alkoholen har tyngt 

min uppväxt [KU20395-2, kv.f.1990]. 

Läsaren kommer direkt in i berättelsens komplicerande handling och händelsen ges här 

en hotfull inramning. Genom att skribenten skildrar hur barnet låtsas sova då hon ser 

att det är mamman som kommit in förstår läsaren att mammans ankomst är oönskad. 

Även det värdeladdade ordet ”osade” bidrar till att förmedla barnets negativa 

förväntningar på situationen. När den berusade mamman vill visa sin ömhet och kärlek 

får det motsatt effekt. Barnet i berättelsen upplevde situationen som om hon ”kvävdes 

inombords”. Genom meningen ”jag visste att hon inte klappade mig kärleksfullt och 

ömt, utan hon var full” förmedlar skribenten en värdering om att mammans beteende 

blir oäkta på grund av hennes berusning. Det som var avsett som ömhetsbetygelser 

uppfattades av barnet som påträngande och obehagligt. Även genom kursiveringen av 
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”mamma” antyds att mamman inte klarade av att leva upp till bilden av hur en 

mamma egentligen borde vara och bete sig. Då skribenten skriver att hon direkt 

förstod ”vad hon (mamman, min anm.) hade i rummet att göra” förstår läsaren att den 

beskrivna händelsen var ett återkommande inslag i barnets vardag. I en instucken 

replik avbryter sedan skribenten sitt berättande och vänder sig direkt till mamman för 

att klargöra att hon även från sin nuvarande position kan känna hat gentemot henne 

för hur hon har betett sig. Denna replik fungerar evaluerande både genom det starka 

ordvalen, ”förstört så mycket” och ”hatar”, och genom att den till sin form bryter av 

mot den övriga texten. Även i berättelsens avslutande koda värderar skribenten 

upplevelsen av hur den alkoholpåverkade mamman brukade tränga sig på henne 

genom att omtala detta som ”mitt starkaste minne från hur alkoholen tyngt min 

uppväxt”. Genom berättelsen förmedlar skribenten tydliga värderingar kring att en 

mamma som är berusad inte samtidigt kan göra anspråk på att vara någon ”riktig” 

mamma, och hon är tydlig med att hennes barndomsjag upplevde det närgångna 

beteendet som obehagligt och integritetskränkande.  

Ett gemensamt drag i samtliga berättelser tillhörande denna grupp är hur de beskriver 

erfarenheter av känslomässig otrygghet. Denna otrygghet härleds i berättelserna om 

yngre barns upplevelser till hur de är för små för att förstå vad som händer. 

Föräldrarnas berusade beteenden framstår som obegripliga och omöjliga för barnen att 

se någon mening och logik i.  I de berättelser som återger äldre barns upplevelser finns 

en medvetenhet om att det är alkoholen som orsakar förälderns förändrade beteende. I 

dessa berättelser är det även de mer finstilta beteendemässiga förändringarna som lyfts 

fram. Istället för att fokusera på saker som kastas och föräldrar som dricker sig 

medvetslösa koncentreras dessa berättelser kring hur alkoholberusningen påverkar 

kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn. Genom sina berättelser 

belyser skribenterna hur vanligtvis trygga situationer (såsom en förälder som sitter på 

sängkanten) förvandlas till någonting hotfullt och skrämmande och hur 

alkoholberusningen gör det omöjligt för barnen i berättelserna att ta emot 

känslomässig omsorg från sina föräldrar.                 

 Det finns även två berättelser (KU20382, KU20357) som beskriver hur föräldrar 

med alkoholproblem förändras över tid. En man (KU20382) beskriver hur hans 

mamma, som alltid tidigare varit en ordentlig person, började dricka allt mer, och hur 
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han skämdes över henne då hon exempelvis ställde till med scener ute bland folk och 

åkte fast för snatteri i den lokala Konsumbutiken. 

 

Förhållningssätt till föräldrars drickande – uppgivenhet och motstånd 

Flera skribenter skildrar i sina berättelser hur de som barn blev tvungna att förhålla sig 

till sina föräldrars drickande på olika sätt (KU20388, KU20325b, KU20325c, 

KU20354, KU20371). Berättelserna visar sinsemellan en variation i hur barnen 

beskrivs reagera på och hantera förälderns alkoholproblem. En grupp av berättelser 

förmedlar bilder av barn som intagit en uppgiven och delvis distanserad position 

gentemot föräldern.  I en novelliknande berättelse (KU20388) skriven i jagform återges 

en flickas upplevelse av hur hennes pappa en sommarkväll super sig full tillsammans 

med ett par vänner. Morgonen efter försöker hennes mamma muntra upp henne genom 

att säga att pappan förmodligen insett hur illa han betett sig och fått sig en 

tankeställare. Barnet i berättelsen har dock inga sådana förhoppningar. I berättelsens 

upplösning slår hon fast att hon ”vet att pappas spritbegär är alltför stort för att han 

ska kunna låta bli att dricka för någon annans skull”.            

 I en annan berättelse skildras hur huvudpersonen, Jocke, väljer att inta ett 

distanserat förhållningssätt gentemot sin mamma. I en relativt lång berättelse återges 

ett händelseförlopp som utspelar sig under en och samma natt. Då läsaren kommer in i 

berättelsen har Jocke precis vaknat av att hans mamma och dennes pojkvän Hasse 

hamnat i ett våldsamt bråk. Jocke tar sig ut i köket där han möter sin mamma 

liggandes på golvet och Hasse med ett blödande sår i pannan. Båda är kraftigt berusade 

och insmorda med senap. 

Jag bet ihop tänderna, och plötsligt framstod två stora frågor, och ett antal mindre: 

VAD ÄR MENINGEN MED DETTA? Och framförallt, MÅSTE DOM HÅLLA 

TILL I MITT LIV? Vad har jag gjort för att hamna i den här sörjan? Är det verkligen 

min mamma som sitter där och gallskriker mitt i natten och ser ut som om hon tuggar 

på stora stenar?[KU20354, m.f.1968] 

Kaoset fortgår. Skribenten beskriver hur mamman och Hasse slåss om det sista vinet 

och kastar blomjord på varandra.  Slutligen ringer polisen på dörren. Skribenten 
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återvänder snabbt till sin säng och låtsas sova, men mamman är mån om att få iväg 

Hasse och ser till att polisen även kommer in i skribentens rum för att samtala med 

honom. 

Norrlänningen hade gett mig den där det-är-alltid-barnen-som-kommer-i-kläm-blicken 

och frågat om Hasse brukade slå mig. Slog han morsan? Var dom fulla varje dag? Var 

allt okej med mig? Jag visste väl att jag kunde ta kontakt med socialen om det blev för 

jobbigt. Ja, ja, ja. Tack för tipset och glöm inte att stänga dörren när du går. Dom sa 

att dom skulle ta med sig Hasse ner till stationen och låta honom sova ruset av sig. Det 

är det enda vi kan göra i det här läget om ni inte vill göra någon anmälan. Kommer 

han tillbaka får ni väl ringa igen. Jag tog på mig ytterskorna och gick ut i köket. Det 

började bli dags för frukost [KU20354, m.f.1968]. 

 Det är mammans och Hasses handlingar som står i centrum för berättelsen och det är 

dessa som övriga närvarande personer blir tvungna att förhålla sig till. Jocke framställs 

snarare som en person som ställs vid sidan av de vuxnas handlande. Han betraktar 

dem utifrån och strävar efter att upprätthålla en distans gentemot dem. De skildrade 

händelserna evalueras kraftfullt genom att skribenten återger Jockes tankar i versaler. 

Han frågar sig bland annat ”vad är meningen med detta?” och om dom måste ”hålla 

till i mitt liv” och uttrycker därmed ett avståndstagande och en syn på sig själv som 

känslomässigt fristående från såväl Hasse som mamman. Samtidigt beskriver 

skribenten hur Jockes inställning till mamman i åtminstone viss grad präglas av en 

besvikelse då han ställer sig frågan ”Är det verkligen min mamma som sitter där (…)?”

 Avsnittet om polisens agerande fungerar evaluerande genom att hans utfrågning av 

Jocke återges i indirekt tal. I kombination med beskrivningen av ett inövat minspel gör 

dessa citat att polismannens agerande framstår som rutinmässigt och klichéartat. I vissa 

meningar växlar skribenten även tempus och återger repliker i presens. Även detta får 

en evaluerande effekt då dessa repliker drar till sig extra uppmärksamhet genom att 

bryta av mot den övriga texten. Ett exempel på detta är Jockes sarkastiska tanke/replik 

”Tack för tipset och glöm inte att stänga dörren när du går”. Här visar skribenten att 

Jocke inte upplever polisens erbjudande om hjälp som uppriktigt menat. Han återger 

även hur polismannen lägger över ansvaret på Jocke genom att uppmana honom att 

söka hjälp hos socialen om det blir ”för jobbigt”.              

 I den avslutande meningen ”Det började bli dags för frukost” visar skribenten hur 
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Jockes förhållningssätt till situationen präglas av en uppgivenhet och en, eventuellt 

tillkämpad, nonchalans. Berättelsen i sin helhet belyser ett slags spänningstillstånd 

mellan de faktiska villkor huvudpersonen lever under och den mer välordnade tillvaro 

han önskar sig men gett upp hoppet om. Genom berättelsen ges läsaren bilden av hur 

Jocke för att kunna bemästra sin situation blir tvungen att upprätthålla ett 

känslomässigt avstånd både till mamman och till de upplevelser han är med om. 

Bland dessa berättelser finns också exempel på barn som gör motstånd mot sina 

föräldrars drickande. Skribenterna lyfter här fram barnen som aktivt handlande 

individer som reagerar mot en situation de inte är villiga att acceptera. I en berättelse 

(KU20325c) beskriver en kvinna född 1939 hur hennes pappa ofta brukade köra bil 

berusad och hon återger hur hon en gång lyckades stoppa honom då han var på väg att 

köra förbi hemmets infart. Hon skriver att hon ”vräkte ut” sin cykel på vägen framför 

bilen och att pappan då blev tvungen att stanna och sedan följde med henne in. I 

ytterligare en berättelse (KU20325b) skriven av samma kvinna återger hon hur hon och 

hennes lillebror intar ett, på sitt sätt, rationellt och handlingsinriktat förhållningssätt 

vid ett tillfälle då deras pappa druckit sig medvetslös (se även kategorin ”ombytta 

roller”).  

Ett annat exempel på motstånd beskrivs i berättelsen nedan.   

Pappa predikade avhållsamhet från alkohol, men drack sig ändå med jämna mellanrum 

stupfull. Det var svårt att diskutera den frågan med honom, främst på grund av att han 

dagen efter alltid förnekade att han varit det minsta full. Mamma hade genom åren lärt 

sig att inte bli upprörd över svårigheterna att prata om fylla. Hon verkade mest 

uppgiven och ganska lugnad över att det ändå inte var värre. För värre hade det 

tydligen varit förr, före min tid. Jag hade svårt att acceptera att man efteråt inte 

pratade om det uppenbara överintaget av alkohol. Jag försökte mig på det, men nådde 

ingen vart på grund av det konstanta förnekandet, vilket nästan fick mig att själv 

ifrågasätta om jag kom ihåg rätt. Det gick så långt att jag under en sommarfest på 

grannens altan smög hem och hämtade en bandspelare som jag sedan tog tillbaka till 

festen och gömde vid pappas stol med hopp om att på band kunna fånga hans dumma 

beteende orsakat av hans uppenbara fylla. Inspelningen blev inte bra. Pappa var trött 

och satt mest tyst. Efter att jag puffat lite på honom och ställt några direkta frågor 

hade jag till slut ändå fått ihop det som skulle bevisa pappas fylla. När jag spelade upp 
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det här skulle allt förändras, tänkte jag. Äntligen skulle vi kunna prata om det som 

hänt. Men inspelningen kom inte att lösa någonting. Dagen efter blev båda mina 

föräldrar upprörda och arga när de fick veta vad jag hade gjort. De förbjöd mig att 

någonsin nämna något kassettband, än mindre spela upp det. Jag vet inte vad som 

hände med inspelningen sen. Jag tror jag slängde den.[KU20371, m. f. 1979] 

Inledningsvis positioneras pappan som en person som säger en sak men gör en helt 

annan (åtminstone då det gäller alkohol). Mammans förhållningssätt till pappans 

beteende ges också betydelse genom att lyftas fram redan tidigt i berättelsen. I 

berättelsens komplicerande handling framträder barnet som aktivt och handlande.  

Hans syfte är att få ett slut på föräldrarnas förnekande kring pappans alkoholvanor. 

Utifrån berättelsen beskrivs hans mål inte främst vara att pappan ska sluta dricka, 

istället drivs hans handlingar av en önskan kring att familjen ska kunna ”prata om det 

som hänt”. Som medel använder han sin bandspelare och läsaren ges en bild av hur 

barnet förväntar sig att hans konkreta bevis på pappans beteende ska komma att 

utgöra en vändpunkt. I berättelsens upplösning beskrivs dock hur förloppet tar en 

annan vändning. Barnet görs medvetet om att föräldrarnas hållning inte grundar sig i 

någon okunskap om vad som inträffat, och att de inte accepterar att han försöker föra 

pappans drickande på tal något mer. Han avkrävs även lojalitet med föräldrarnas 

förnekande förhållningssätt. Skribenten lägger vikt vid att föräldrarna sluter sig 

samman i sin syn på pappans drickande som oproblematiskt. Han skriver att ”båda” 

hans föräldrar blev upprörda och arga. Barnet i berättelsen framstår därmed som 

maktlöst. Genom sin berättelse belyser skribenten hur han som barn blev tvungen att 

anpassa sig efter föräldrarnas verklighetsbeskrivning. Han skildrar hur barnets naiva 

tro på att sanningen alltid bör sättas främst går förlorad, och hur detta sker genom att 

han tvingas acceptera föräldrarnas förnekande av pappans drickande. Berättelsen i sin 

helhet visar därmed hur barnet tvingas gå från motstånd till uppgivenhet och hur hans 

egen uppfattning om vad som hänt fick stå tillbaka till förmån för en version som 

gjorde att pappans alkoholvanor inte behövde bli ifrågasatta. 

De berättelser som belyser barns distans gentemot drickande föräldrar präglas av en 

resignerad berättarton. Barnen framstår som desillusionerade och präglade av många 

liknande tidigare erfarenheter.  De gör sig inte längre några förhoppningar om att 

situationen ska förändras. Istället beskrivs hur de strävar efter att klara sig utifrån de 



69 

 

givna förutsättningarna. På sätt och vis kan dessa bilder av uppgivna barn sägas utgöra 

en kontrast gentemot en idealbild av barn som tillitsfulla och naiva. Berättelsen om 

bandspelaren skiljer sig från övriga berättelser genom att den illustrerar en vändpunkt. 

Barnet i berättelsen går från aktivitet och motstånd till passivitet och anpassning. Det 

är lätt för läsaren att föreställa sig hur han i fortsättningen kommer att inta en position 

liknande den som beskrivs i de övriga berättelserna. 

 

Ombytta roller 

Flera berättelser (KU20391,KU20325b, KU20357, KU20361) har poänger som 

cirkulerar kring upplevelsen av hur alkoholen sätter den traditionella barn-

vuxenrelationen ur spel. Ett par av dessa berättelser beskriver hur barn till föräldrar 

med alkoholproblem blir tvungna att ta ansvar för sådant barn vanligtvis inte behöver 

ansvara för. En man (KU20357) uttrycker det som att han var tvungen att bli sin 

”pappas pappa”, och en kvinna (KU20391) beskriver hur syskonen i hennes familj fick 

ta stort ansvar för varandra, både känslomässigt och praktiskt. Hon återger hur hon 

som femåring fick städa upp efter mammans fester och ta sig till dagis på egen hand.  

I en berättelse skildras hur två syskon träder in i rollerna som ”vuxna” i en situation då 

pappan var kraftigt berusad:    

Min mamma kom från ett hem där ingen sprit förekom. Hon hade ärvt sin fars djupa 

hat mot spritdrycker. Hon brukade leta upp pappas undangömda brännvinsflaskor och 

drämma dem i gärdsgården - hon nöjde sig inte med att hälla ut spriten, utan hon tog 

ut sin vrede ordentligt på fienden. Många gånger bevittnade jag dessa utbrott, men det 

verkade naturligt för mig, det var inte skrämmande. En gång när mamma var hos sina 

föräldrar i en grannsocken var de avtalat att pappa skulle hämta henne med bilen. Men 

pappa låg och sov ruset av sig. Vi kunde inte nå mamma, så vi försökte väcka pappa, 

förgäves. Jag var tolv år, och hade läst eller hört att fotogen skulle kunna få en berusad 

att nyktra till, så jag hällde upp litet i ett glas och lyckades få honom att svälja det. 

Han spottade och fräste, men sedan log han emot mig, och somnade igen. Det leendet 

var så märkligt att jag aldrig har kunnat glömma det. Då tolkade jag det som att han 

förstod vad jag gjort, och förlät mig. När nu detta misslyckats fanns bara en sak att 

göra – lillebror fick köra bilen. Han var nio år och hade flera gånger fått sitta i pappas 
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knä och köra. Han fick på sig en hatt, och så bar det iväg. Av den färden minns jag 

bara brottstycken, och inte heller minns jag vad mamma sade när vi kom. Men mamma 

var en okonventionell person som inte såg till normala regler, så hon godtog säkert den 

lille föraren [KU20325b, kv.f.1939]. 

I berättelsens orientering ger skribenten en bild av hur mamman var en person som inte 

brydde sig om vad omgivningen skulle tycka eller tänka. Hon tar avstånd från sin 

makes drickande och gör det på ett sätt som skulle kunna beskrivas som offentligt. 

Detta beteende värderas positivt av skribenten genom att hon betonar att hon upplevde 

det som ”naturligt” och inte blev rädd. I berättelsen framträder barnen som aktiva och 

handlande. De träder in som vuxna i pappans ställe medan han förvandlas till ett 

hjälplöst barn utan ansvar. Samtidigt förmedlar berättelsen här en värme. Skribenten 

uppehåller sig vid att beskriva det ”märkliga” leende pappan gav henne och ger på så 

sätt läsaren bilden av att relationen till pappan var betydelsefull. Barnen beskrivs som 

konstruktiva och målinriktade. De har bestämt sig för att mamman ska få skjuts hem 

och är beredda att göra vad som krävs för att gå iland med detta. Då skribenten 

beskriver hur hennes lillebror ”fick på sig en hatt” bidrar detta till att skapa en 

humoristisk och lite bisarr beskrivning av hur barnen handlar rationellt utifrån sina 

egna förutsättningar och utgångspunkter.              

 Berättelsen både inleds och avslutas med utsagor om mammans personlighet och 

inställning till pappans alkoholproblem och det är med bakgrund mot dessa som 

barnens handlingar tar form. Liksom mamman agerar de aktivt, ändamålsenligt och 

utan att bekymra sig om vad någon i omgivningen skulle kunna tänka eller tycka. 

Bilden som skapas är att detta är familj där man inte bryr sig om att skämmas. Istället 

intar både mamman och barnen en osentimental hållning och de framstår som allierade 

mot pappans drickande. Genom berättelsen visar skribenten att pappans 

alkoholproblem vände upp och ner på rollfördelningen i familjen samtidigt som hon 

ger en bild av hur barnen i sitt handlande vägleddes av mammans förhållningssätt till 

situationen. 

I ytterligare en annan berättelse beskrivs hur alkoholen tjänar till att rubba balansen 

mellan barn och vuxen, men här på ett mer symboliskt plan: 

Vid tolv års ålder fick jag en halvsyster. Vid det laget var mamma och pappa skilda (jag 

bodde ensam med pappa i Hägersten och min två år yngre lillebror bodde med mamma 
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samt ny man och dotter på Värmdö). När jag och mammas nye man varit och hälsat 

på mamma på BB i december 1974 och vi kom hem till mörkret ute i deras hus långt 

ute på Värmdö, tyckte min mammas man att han och jag skulle fira (jag har ingen klar 

minnesbild av var min bror var då) med likör. Varken han eller jag (jag var ju bara ett 

barn, dock) tyckte att det var konstigt att jag serverades alkohol. Jag vill minnas att 

smaken var choklad och det var väldigt sött och gott (Kahlua var det om jag inte minns 

fel). Kladdet på bordet där mitt glas stått, var det som han tyckte var roligt att berätta 

för mamma om [KU20361, kv.f.1963]. 

Den största koncentrationen av evalueringar återfinns i berättelsens komplicerande 

handling. Här skapar skribenten en distans mellan huvudpersonen och mammans nya 

familj, och framförallt betonar hon ett avstånd till mammans man. Hon omtalar 

honom återkommande som ”mammas man” eller ”mammas nya man” och ger på så 

sätt en bild av att hon inte hade någon egen relation till styvpappan. Mammans hem 

omnämns också som ”deras hus”. Mot bakgrund av dessa beskrivningar förstår 

läsaren att barnet befinner sig med en relativt främmande vuxen i en miljö där hon inte 

känner sig hemma. Även beskrivningarna av hur det var mörkt och huset låg ”långt ute 

på Värmdö” förstärker läsarens känsla av att hon inte upplever situationen som helt 

trygg. Det är utifrån dessa beskrivningar som skribenten återger styvpappans önskan 

om att han och huvudpersonen ska ”fira” genom att dricka alkohol, och den 

sammantagna bilden signalerar att barnet befinner sig i en position där hennes 

utrymme att tacka nej till detta är begränsat. Även konstaterandet ”jag var ju bara ett 

barn dock” fungerar evaluerande. På detta sätt klargör skribenten att hon trots allt 

ansåg att styvpappan borde ha förhållit sig gentemot henne som en vuxen gentemot ett 

barn och därmed inte bjudit henne på alkohol. Berättelsen i sin helhet belyser 

upplevelsen av att som barn vara ensam med en främmande vuxen som inte behandlar 

en som ett barn, vilket här värderas negativt.   

 I samtliga berättelser tillhörande denna kategori skildras alltså hur alkoholkonsumtion 

får konsekvenser för relationen och rollfördelningen mellan barn och vuxna. 

Skildringarna av detta ser dock olika ut.  I den berättelse som beskriver hur en 

femåring får städa upp efter fester och trösta sina småsyskon framställs barnet som 

utsatt och övergivet. I berättelsen om barnen som hämtar sin mamma i bil beskrivs 

dessa istället som handlingskraftiga och orädda. En påtaglig skillnad är dock den roll 
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mamman ges i sistnämnda berättelse. Barnens handlande relateras också till hennes 

förhållningssätt och berättelsen förmedlar trots det kaos som beskrivs en bild av hur 

det fanns en trygghetskänsla i familjen.                  

  Det finns tydliga skillnader mellan de berättelser som skildrar erfarenheter av 

berusade föräldrar och den berättelse som återger hur en ung flicka blir bjuden på 

alkohol av sin styvfar. I de förstnämnda berättelserna abdikerar föräldrarna från sina 

vuxenpositioner som en följd av berusning och alkoholproblem. I den senare blir den 

gemensamma alkoholkonsumtionen istället en bekräftelse på att styvpappan väljer bort 

att ta föräldra-/vuxenansvar i relation till barnet. 

 

Föräldrars missbruk och barns känslor av skam 

Tre skribenter skriver i sina berättelser explicit om känslor av skam över att ha en 

missbrukande förälder. En man beskriver i en berättelse (KU20382) hur hans mamma 

började dricka alltmer i samband med att hon träffade en ny man. Skribenten berättar 

om hur de alkoholister han tidigare bara sett på torget plötsligt kunde sitta hemma vid 

familjens köksbord och han beskriver hur hans sociala liv blev alltmer kringskuret. Av 

rädsla för att omgivningen skulle få veta hur han hade det vågade han inte ta hem 

kompisar eller flickvänner. Även i en annan berättelse (KU20391) återger en kvinna 

hur hon som barn kände skam över sin situation. Hon beskriver hur hon upplevde sig 

som drabbad av ett ”virus” som gjorde att inga andra barn ville leka med henne.  

Ytterligare en berättelse skildrar känslan av skam och framställningen koncentreras här 

kring smärtan i att behöva skämmas över en förälder. 

Tidigt, tidigt ville han att man skulle kalla honom Far. ”Jag är ingen pappa, jag är 

upphovet till ert liv, jag är er Far.” Vad svarar man på det, skulle man vara stolt? Vår 

Far bestämde sig för att gå bärsärkargång på en bensinmack en gång. Bilbatteriet var 

dåligt och han slet ut det ur den gamla bilen och kastade det, samtidigt som han krävde 

att mekanikerna skulle sätta i ett nytt. Det var ju deras arbete, klarade de inte av sina 

arbeten? Det var ju bara det att det gamla bilbatteriet behövde ju specialbeställas 

eftersom det hade blivit så omodernt. Så min Far skrek och förolämpade alla som 

arbetade på bensinmacken. Han hade inget körkort själv så tillslut började han gå 

hemåt, full, arg och mycket nöjd för att ha visat var skåpet skulle stå. Kvar fanns vi 
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barn, en vilse mamma och en gammal bil utan batteri. Vi fick en liten slant medan 

mamma försökte laga bilen och smet tysta in i butiken för att köpa godis. Där inne 

stod hela personalstyrkan och hade krismöte bakom disken angående denna 

obehagliga, rabiata man som precis gått. De hade inte sett hans osynliga barn i bilen, 

men tyckte väldigt synd om hans stackars fru och tänk om han har några barn 

därhemma? Jag skämdes så otroligt mycket över denna man just då, min Far, att det 

skar i mitt bröst. Länge hatade jag honom för upphovet till mitt liv [KU20328, 

kv.f.1980]. 

 

Redan i berättelsens orientering återfinns evaluerande inslag. Skribenten inleder med 

att i direkt citat återge hur pappan krävde att bli bemött med överdriven respekt, och 

hon ställer sedan en retorisk fråga som antyder att han knappast var en person som 

förtjänade omgivningens vördnad. Då skribenten använder sig av ordet ”Far” med en 

inledande versal ges det en ironisk innebörd och läsaren får en bild av hur pappan 

egentligen inte var värd att betraktas som en ”riktig” pappa. Hon återger hur pappan 

”bestämde sig” för att ställa till en scen på bensinmacken och denna händelse blir 

därmed ett exempel på hur han medvetet tyranniserar sin omgivning.     

 Mamman framträder som den som försöker ordna upp situationen och gottgöra 

barnen för pappans beteende.  Hon försöker laga bilen och kompensera barnen med 

godis.                            

 Samtidigt som skribenten återger hur hon hatade det faktum att hennes pappa var 

hennes pappa, beskriver hon det som en plågsam upplevelse att höra personalen på 

bensinmacken uttala sig om honom så starkt negativt. På så sätt förmedlas hur barnet i 

berättelsen, även då hon kände hat, var oförmöget att helt och hållet ta ett 

känslomässigt avstånd från sin pappa. I berättelsens avslutande koda väljer skribenten 

också att plocka upp pappans ordval då hon talar om honom som ”upphovet” till mitt 

liv. Trots att detta är en formulering som hon inledningsvis ironiserat över använder 

hon den här själv. På så sätt illustrerar hon den ambivalenta inställningen till pappan 

och hur han och hon trots allt hör samman. Skribenten förmedlar här hur det var 

smärtsamt för barnet i berättelsen att behöva skämmas över sin pappa men att det 

samtidigt var omöjligt för henne att helt ta avstånd från honom.   



74 

 

I berättelserna om skam beskrivs denna känsla som kopplad till rädsla för att 

omgivningen ska få vetskap om situationen. I såväl berättelsen om en liten flicka 

(KU20391) som i den om en pojke i högstadieåldern (KU20382) lyfts oron för sociala 

konsekvenser fram som central. Även ovanstående berättelse, från benisinmacken, 

cirkulerar kring känslor av skam men berättas med ett något annorlunda fokus. 

Skribenten beskriver det plågsamma i att behöva skämmas över en förälder och sätter 

ljuset på den sorg hon upplevde över att relationen till pappan inte var den hon 

önskade.   

 

Upplevelser av omgivningens svek 

En annan grupp av berättelser återger upplevelser av hur barn till föräldrar med 

alkoholproblem fått uppleva att omgivningen svikit (KU20402, KU20391, KU20354). 

I en berättelse av en man född 1968 (KU20354, även återgiven under rubriken 

Förhållningssätt till föräldrars drickande – uppgivenhet och motstånd) beskrivs 

exempelvis hur de poliser som kommer till familjens hem endast intresserar sig för 

barnets situation på ett ytligt plan. De erbjuder ingen hjälp utan lägger ansvaret för en 

eventuell förändring på berättelsens huvudperson Jocke som uppmanas att kontakta 

socialtjänsten ”om det blev för jobbigt”. Även i den skönlitterärt präglade berättelse 

(KU20391) där barnet upplever sin alkoholpåverkade mamma som förvandlad till ett 

”monster” läggs vikt vid barnets medvetenhet om att omgivningen visste vad som 

pågick utan att ingripa. Där beskrivs hur barnet upplever att ”alla vuxna och alla barn 

vet vad monstret gör, men de är lika rädda som det lilla flickebarnet”. 

En kvinna beskriver i nedanstående berättelse hur hon som barn på ett påtagligt sätt 

kom till insikt om att vuxna i hennes omgivning kunde välja att blunda för hennes 

situation: 

Ett minne som för alltid finns inpräntat inom mig; det var när mamma och pappa - 

efter att ha druckit sprit - rök ihop mitt i natten. De låg på hallgolvet och tog struptag 

på varandra och kunde lika gärna ha haft ihjäl varandra. Jag vaknade av tumultet och 

blev alldeles vettskrämd förstås. Jag var livrädd och rusade ut ur lägenheten, genom 

trädgården ut på trottoaren där en farbror promenerade som jag kände igen från längre 

upp på gatan: Jag ropade gråtande: ”Hjälp mig, mamma och pappa håller på att slå 
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ihjäl varandra !” Farbror Einarsson, som mannen hette, följde då med in i lägenheten, 

såg vad som försiggick, men ingrep inte, sa ingenting heller. Han bara vände på 

klacken och gick sin väg. Besvikelsen över detta bränner inom mig än idag [KU20402, 

kv.f.1949]. 

I berättelsens orientering använder sig skribenten av en stark evaluering då hon 

beskriver hur detta minne finns ”inpräntat” inom henne.  Hon beskriver även barnets 

reaktion på slagsmålet genom värdeladdade ord som ”vettskrämd” och ”livrädd” och 

hon återger hur barnet väljer att handla genom att aktivt söka hjälp hos någon ur den 

omgivande vuxenvärlden. Farbror Einarsson framstår också till en början som en 

potentiell räddare. I berättelsens upplösning förbyts dock situationen. Farbror 

Einarsson väljer att lämna barnet ensamt med de berusade föräldrarna. Skribentens 

fokus på vad han inte gjorde fungerar evaluerande genom att förmedla hennes åsikt om 

vad han borde ha gjort. Han borde ha ingripit, eller åtminstone sagt någonting. I 

berättelsens koda återför skribenten perspektivet till nutid genom att beskriva hur 

upplevelsen än idag framkallar starka känslor av besvikelse hos henne. Ordvalet 

”bränner” ger, liksom det inledande ”inpräntat”, en bild av hur detta är en erfarenhet 

som hon inte kan göra sig fri ifrån. Läsaren förstår på så sätt att upplevelsen av den 

vuxnes svek påverkade barnet i berättelsen starkt. Skribenten förmedlar samtidigt 

tydliga värderingar kring att en vuxen har skyldighet att hjälpa ett barn som befinner 

sig i en utsatt situation. 

I dessa berättelser skildras alltså barns upplevelser av att vuxna i omgivningen känner 

till deras situation men trots detta väljer att inte agera. Erfarenheterna av detta beskrivs 

som tunga, och i berättelsen ovan är det farbror Einarssons handlande snarare än 

föräldrarnas som framställs som det största sveket. 

 

Sammanfattning 

Under rubriken Upplevelser av vuxnas personlighetsförändringar har jag samlat 

berättelser som beskriver skribenternas erfarenheter av att som barn ha upplevt hur 

vuxna i omgivningen förändrats då de druckit alkohol. En stor majoritet av dessa 

handlade om föräldrar. Samtliga dessa berättelser förmedlar en känsla av otrygghet, 

även om denna känsla hänförs till olika omständigheter.  De berättelser som återger 
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händelser upplevda av yngre barn skildrar i flera fall hur förälderns berusning skapar 

kaos och framstår som obegriplig och skrämmande. Skribenterna beskriver hur barnen 

i berättelserna gör sina egna tolkningar av det de inte kan förstå. I en berättelse återges 

exempelvis hur barnet förklarar sin mammas berusning för sig själv genom att beskriva 

det som att hon blir ett ”monster”. En annan skribent berättar om hur pappans 

oförutsägbara beteende fick henne att förvänta sig att nästan vad som helst skulle 

kunna hända. Då han dricker blomstergödning ur en vattenkanna väntar hon sig 

följaktligen att det ska börja växa blommor från hans huvud. I ett par berättelser som 

återger händelser upplevda av något äldre barn/tonåringar beskrivs istället hur 

förälderns berusning skapar ett känslomässigt avstånd mellan barnet och den vuxne. 

Föräldrarna beskrivs som skrämmande och påträngande då de i berusat tillstånd 

försöker närma sig sina barn. Genom berättelserna förmedlas en viss typ av ”krav” på 

föräldrar, där såväl mammor som pappor förväntas vara känslomässigt tillgängliga och 

prioritera sina barns trygghet framför den egna alkoholkonsumtionen. I en av 

berättelserna återges exempelvis hur barnet upplever att hennes mamma inte är någon 

riktig mamma eftersom hon är berusad, och i en annan beskriver en skribent hur hon 

tog illa vid sig av att hennes pappa inte slutade dricka trots att hon sa till honom.  

 Nästa kategori berättelser, Förhållningssätt till föräldrars drickande – uppgivenhet 

och motstånd, skildrar barn som blir tvungna att på något sätt förhålla sig till det 

faktum att deras föräldrar dricker. I ett par av dessa berättelser beskrivs hur barnen 

intagit en desillusionerad attityd till sina missbrukande föräldrar och läsaren ges en bild 

av hur de förlorat ett slags naivitet. Bakom dessa beskrivningar låter skribenterna även 

tydliga känslor av besvikelse skymta fram. På så sätt förmedlar skribenterna hur 

barnen i berättelserna blir tvungna att upprätthålla en känslomässig distans till sina 

föräldrar, men hur detta avståndstagande framförallt är en ytlig manifestation och ett 

sätt att förhålla sig till vardagen och de givna förutsättningarna.        

 Ett par berättelser beskriver också hur barn gör motstånd i situationer då de 

upplever att deras föräldrar dricker för mycket. I dessa berättelser ges barnen aktiva 

roller även om de inte alltid uppnår sina syften. I en berättelse skildras exempelvis hur 

barnet tvingas ge upp sin kamp för att få föräldrarna att erkänna pappans 

alkoholproblem. Istället får han finna sig i situationen och anpassa sig efter 

vuxenvärldens verklighetsbeskrivning.                

 Under rubriken Ombytta roller har jag samlat berättelser av skribenter som 
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beskriver hur de som barn upplevt att alkoholen påverkat roll- och ansvarsfördelningen 

mellan barn och vuxna. Flera av dessa berättelser skildrar barn till missbrukande 

föräldrar som är tvungna att träda in och ta ansvar i den vuxnes ställe. Genom att 

skribenterna lyfter fram detta som anmärkningsvärt förmedlar de samtidigt en 

värdering kring att barn har rätt att vara barn.               

 I nästa grupp berättelser, Föräldrars missbruk och barns känslor av skam, beskrivs 

barns erfarenheter av skam över missbrukande föräldrar. Ett par av dessa berättelser 

fokuserar främst på hur barnet upplever ett hot om social stigmatisering ifall 

omgivningen får kännedom om dess situation. En man berättar om hur han som 

tonåring aldrig vågade ta hem kompisar och en kvinna beskriver hur hon som barn var 

medveten om att det var på grund av mammans missbruk som inga andra barn ville 

leka med henne. En tredje skribent lyfter istället fram relationen till pappan och 

beskriver smärtan och sorgen i att behöva skämmas över honom.   Slutligen finns den 

grupp berättelser, Upplevelser av omgivningens svek, som beskriver hur barn till 

missbrukande föräldrar upplever att omgivningen har vetskap om deras situation men 

trots detta väljer att inte ingripa. Då detta lyfts fram som berättelsernas poänger 

beskrivs det på sätt och vis som mer anmärkningsvärt än de missbrukande föräldrarnas 

beteende i sig. Därigenom förmedlas tydliga värderingar kring att vuxna som får 

vetskap om att ett barn far illa har en skyldighet att ingripa. 
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6. Diskussion 

I studien har jag valt att separera analyserna av de texter som skrivits av meddelare 

från Nordiska museet och övriga skribenter. En anledning till detta var att jag befarade 

att resultaten skulle bli missvisande då den senare gruppen dels består av personer som, 

generellt sett, är yngre samtidigt som deras berättelser i högre grad cirkulerar kring 

problematiska erfarenheter av föräldrars alkoholkonsumtion. Helhetsbilden hade 

kunnat bli att det fanns ett samband mellan skribenternas ålder/generationstillhörighet 

och i vilken omfattning de hade traumatiska erfarenheter av alkohol i barndomen. Min 

bedömning av materialet var att så inte var fallet utan att bidragens olika karaktär 

snarare var avhängig den kontext inom vilken de tillkommit, det vill säga om de var 

skrivna på uppmaning av Nordiska museet eller om de var inskickade av personer som 

själva uppmärksammat annonseringen kring skrivaruppropet. Då texterna även var 

olika i fråga om berättelsernas längd och form på ett sätt som gjorde att de kunde 

liknas vid två olika genrer föreföll det också rimligt att göra denna uppdelning ur ett 

metodologiskt hänseende.                     

 Trots ovanstående vill jag här föra en diskussion utifrån de sammanlagda resultaten 

från de båda delarna av analysen. Jag hoppas, med reservation för texternas olikheter, 

kunna uttala mig om mönster i och göra jämförelser av materialet i sin helhet. 

Avslutningsvis för jag även en diskussion kring studiens metodologiska genomförande. 

 

Förändrade ideal: från nykterhet till måttfullhet 

I majoriteten av berättelser skrivna av personer födda före 1950 blir det tydligt hur 

berättandet förhåller sig till ett ideal som föreskriver nykterhet.  Detta vill jag sätta i 

relation till Ambjörnssons beskrivningar av den skötsamhetskultur som växte fram 

inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första årtionden. Denna kultur 

hade sitt ursprung i fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer, men 

spred sig vidare och hade under trettio- och fyrtiotalet fått ett starkt fäste även utanför 

dessa organisationer (1995, s. 9). Självkontroll var ett fenomen som hölls högt i detta 

sammanhang och Ambjörnsson skriver att man inom nykterhetsrörelsen såg fylla och 

berusning som en eftergift åt drifter och begär. Nykterheten blev på så sätt det 

mänskligas seger över det djuriska, och kravet på ett nyktert liv kom att sammanlänkas 
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med en rad andra krav, även de relaterade till just självkontroll. Vid sidan av nykterhet 

eftersträvades även känslokontroll, plikttrohet och bildning och på detta sätt växte ett 

nytt människoideal fram. Ambjörnsson liknar det vid en idealtyp; den skötsamme 

arbetaren (1995, s. 71-72). Han skriver att då en person omtalades som skötsam var 

det likvärdigt med att hänföra honom eller henne till en viss kategori människor; till 

”... de besinningsfulla, eftertänksamma arbetarna” (a.a., s. 9). I analysen blir det tydligt 

att de skribenter som berättar om en nykter uppväxt, där det första mötet med 

alkoholberusning var i mötet med en onykter vuxen utanför familjen, framhåller sig 

som lyckligt lottade. De sätter sina egna upplevelser i kontrast till andra barn vars 

hemförhållanden beskrivs som betydligt mer otrygga till följd av pappors 

alkoholkonsumtion. Då den nyktra uppväxten beskrivs som trygg och privilegierad 

vittnar det om att det nykterhetsideal som präglade den tid i vilken erfarenheten 

ursprungligen upplevdes får genomslag även i skribenternas nutida värderingar av 

händelserna. Dessa berättelser blir även exempel på hur berättande kan fylla en 

identitetsskapande funktion (jfr Adelswärd, 1997, s. 212-214; Linde, 1993, s. 81; 

Riessman, 1993, s. 11). De värderande inslagen fokuseras dock inte kring 

barnet/berättaren själv; det är istället förälderns personlighet som lyfts fram och 

evalueras då de nyktra föräldrarna (papporna) idealiseras genom att jämföras med 

andra vuxna som drack alkohol och berusade sig. Bland berättelser skrivna av 

skribenter födda före 1950 beskrivs endast en erfarenhet av hur en mamma dricker 

alkohol. Detta är berättelsen om mamman som blir bjuden på en sup och tackar ja av 

artighetsskäl (KU20178). I berättelserna om pappor som dricker beskrivs mammorna 

snarare som kontrollörer. I flera fall är det vid tillfällen då mammorna är hemifrån som 

papporna dricker sig berusade (KU20134a; KU20233a; KU20325b).  Även detta kan 

relateras till vad Ambjörnsson (1995) skriver om hur alkoholism kopplades samman 

med ett allmänt moraliskt förfall och hur en stor del av ansvaret för mannens 

drickande lades hos mamman/kvinnan i familjen. Det var kvinnans uppgift att hålla 

barnen i helt och rent skick, och att förhindra att mannen var ute och drack genom att 

skapa goda hemförhållanden: ”Vissa familjer var skötsamma, andra inte. Gränserna 

kunde ibland markeras med olika benämningar som fru och madam: fru Johanssons 

familj var skötsam, madam Johanssons mindre skötsam.” (s. 194).  Kvinnors ansvar 

för mäns drickande lyfts även fram av Knobblock (1995) som beskriver hur kvinnor 

under motbokstiden inte sågs som alkoholkonsumenter från myndigheternas sida. 
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Istället fanns en uppfattning om kvinnan som familjens sammanhållande kraft. Hon 

förväntades sköta hushållsarbete, ta hand om barn samt se till att maken trivdes i 

hemmet och avstod från krogbesök (s. 120-121). Under restriktionstiden (1917-1955) 

var det även vanligt att myndighetsrepresentanter vände sig till alkoholiserade mäns 

hustrur och krävde att de skulle ta ansvar för att förändra sina makars dryckesvanor. 

Kvinnor förväntades alltså inta en uppfostrande funktion gentemot män och verka som 

ett slags moralens väktare (Bruun, 1985, s. 307-311; Knobblock, 1995, s. 122-123).  

 Det är först i berättelser skrivna av personer födda under andra halvan av 1900-talet 

som både mammors och pappors alkoholkonsumtion blir ett vanligt inslag (jfr tex 

KU20402, KU20395,  KU20382, KU20391, KU20153a, KU20181, KU20246). Här 

blir det också tydligt hur idealet förskjutits, från nykterhet till måttfullhet. Föräldrars 

kontrollerade drickande problematiseras inte, det kan tvärtom beskrivas i positiva 

ordalag. I en berättelse återges exempelvis hur föräldrarnas fester brukade vara ”glada 

och städade” (KU20181). På så sätt avspeglas de förändrade dryckesmönster och 

värdemässiga förskjutningar i synen på alkohol som inträdde under andra halvan av 

1900-talet.                           

 Johansson (2008) beskriver hur den svenska alkoholpolitiken, efter motbokens 

avskaffande 1955, succesivt liberaliserades. Bland annat ökade antalet systembutiker 

kraftigt och under sextiotalet gjordes även försök med att sälja mellanöl i 

livsmedelsbutiker.  Antalet krogar och restauranger med serveringstillstånd ökade stort 

och det offentliga drickandet var inte stigmatiserat på samma sätt som tidigare (a.a, s. 

349-359). Den förändrade synen på offentligt drickande avspeglas tydligt i de 

berättelser som återger barns möten med berusade främlingar. Detta beskrivs i de 

äldsta skribenternas berättelser som någonting avvikande och skrämmande (KU20143, 

KU20154, KU20165a, KU20165b, KU20215, KU20264). I en berättelse skriven av en 

kvinna tillhörande en yngre generation definieras offentlig berusning snarare som 

någonting normalt, här är det istället barnets rädsla inför situationen som lyfts fram 

som anmärkningsvärd (KU20213). Övergången från ett nykterhets- till ett 

måttlighetsideal blir även belyst i en annan studie utförd inom ramen för projektet 

Alkoholen i mitt liv. Abrahamson (2009) har här studerat ett antal självbiografier, 

skrivna av personer födda före 1930, i dess fulla längd. Då dessa personer beskriver sitt 

eget förhållningssätt till alkohol under det gångna livet kommer de växlande 

dryckesidealen till tydligt uttryck i skribenternas värderingar av och reflektioner kring 
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egna och andras dryckesvanor (s.456-458).               

 En konsekvens av alkoholpolitikens liberalisering är enligt Room (1997) att ansvaret 

för alkoholkonsumtionen alltmer förskjutits från ett samhälleligt till ett privat plan och 

att det numera är ett personligt ansvar att dricka på ett sätt som inte får negativa 

konsekvenser. Då enskilda individer inte lever upp till detta måttlighetsideal 

individualiseras även detta misslyckande och omtalas i termer av alkoholism (s. 10).

 Detta är någonting som går igen i de berättelser som rör föräldrars berusning. Då 

äldre skribenter, företrädesvis meddelare, berättar om föräldrar (pappor) som berusat 

sig finns en tendens att förklara och förmildra det inträffade med hänvisning till att 

även andra män drack. På så sätt flyttas ansvaret för berusningen delvis från det 

personliga planet. Papporna i berättelserna relateras till ett kollektiv av män och deras 

drickande framställs som en gemensam manlig aktivitet (jfr KU20229, KU20134a, 

KU20233). Ingen av de yngre skribenterna kompromissar i sina berättelser på 

motsvarande sätt med det individuella ansvaret för berusning. De fäster inte vikt vid 

huruvida föräldern drack för att andra gjorde det och berusningen framstår i högre 

grad som ett personligt tillkortakommande. 

  

 Berättelser om berusning och missbruk 

I berättelserna om pappor som berusningsdricker eller har alkoholproblem 

förekommer det vid flera tillfällen mammor som fungerar kompenserande i relation till 

barnen. Som jag diskuterat ovan framträder mammorna i berättelserna skrivna av äldre 

skribenter ofta som ett slags kontrollörer av männens drickande. Bland berättelserna 

skrivna av yngre personer beskrivs mammor som på andra sätt väger upp för 

pappornas beteende, ofta genom att förmedla en känslomässig trygghet. I en berättelse 

skriven av en kvinna född 1960 (KU20405) står det: ”Min mor höll ställningarna och 

drack inte en droppe. Det var väl för att pappa drack för dem båda så det räckte och 

blev över”. I en annan berättelse beskrivs hur mamman i familjen försökte trösta 

barnen genom att ge dem pengar till godis efter att deras berusade pappa ställt till med 

en scen på en bensinmack (KU20328). Det förekommer inga berättelser där pappor på 

motsvarande sätt intar någon kompenserande roll i förhållande till mammor som 

berusar sig. I berättelserna om mammor som dricker sig fulla eller har alkoholproblem 



82 

 

är papporna i de flesta fall osynliga eller frånvarande. Resultatet blir att barnens 

situation i dessa berättelser i flera fall beskrivs som mycket utsatt (jfr KU20395, 

KU20382, KU20391, KU20354).                  

 Riessman (1993, s.5) skriver att vi ofta formar våra berättelser kring de spänningar 

som uppstår då vi i något sammanhang upplevt ett glapp mellan verklighet och ideal. 

Även om detta är kännetecknande för berättelser i allmänhet menar jag att det blir 

extra påtagligt i de berättelser som skildrar upplevelser av att växa upp med en förälder 

som missbrukar alkohol. Ett återkommande inslag i dessa berättelser är hur 

skribenternas barndomsjag skäms och känner sig annorlunda till följd av föräldrarnas 

drickande (KU20382, KU20391, KU20328). Flera skribenter lyfter även fram hur de 

på grund av förälderns missbruk förvägrades möjligheten att få vara barn i betydelsen 

att få vara naiv, tillitsfull och bli omhändertagen (KU20388, KU20395, KU20382, 

KU20391, KU20325a, KU20325b, KU20357).  Här blir det tydligt hur berättelserna 

formuleras just kring motsättningen mellan bilden av den ideala barndomen och de 

egna, självupplevda erfarenheterna. Då skribenterna berättar om de egna 

erfarenheterna förhåller de sig samtidigt till en bild av den ideala barndomen och hur 

det borde ha varit. Detta kan sättas i relation till vad Kitzinger (1997) skriver om 

sexuella övergrepp som oförenliga med bilden av hur barndomen ”borde” se ut. Hon 

menar att sexuella övergrepp inte enbart ses som ett brott mot det enskilda barnet utan 

även formuleras som ett brott mot barndomen som institution (a.a., s. 165-166).    

 I ett par av de berättelser som beskriver upplevelsen av att växa upp med en förälder 

med alkoholproblem framförs även tydliga värderingar kring att vuxna som får 

kännedom om att ett barn far illa har en skyldighet att ingripa (jmf KU20402, 

KU20391, KU20354). Detta ser jag som exempel på hur värderingar som speglar 

nuvarande känslor inför det en gång upplevda kommer till uttryck i berättelserna. Det 

är tänkbart att kritiken mot vuxenvärldens svek känns än mer angelägen och relevant 

att formulera utifrån en nuvarande egen vuxenposition. 

  

En föränderlig syn på barndom och föräldraskap 

I en diskussion av denna studies resultat blir det viktigt att förhålla sig till hur vissa av 

berättelserna återger erfarenheter som upplevdes för ett stort antal år sedan. Dessa 
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händelser har därmed under lång tid varit öppna för omtolkningar och 

sammanjämkningar med senare livserfarenheter. Samtidigt som berättelserna bygger på 

självupplevda händelser är de retrospektiva upplevelserna samt värderingarna av dessa 

händelser beroende av den kontext i vilken de berättas. Det blir därmed rimligt att anta 

att de senaste årtiondenas förändrade syn på barn och barns rättigheter borde få 

genomslag även i hur de äldsta skribenterna beskriver sina barndomsupplevelser. Trots 

detta framträder vissa tydliga skillnader mellan generationerna i hur man gestaltar sitt 

barndomsjags erfarenheter. Jag menar att detta främst kommer till uttryck genom hur 

upplevelser av utsatthet och otrygghet i samband med föräldrars berusning ramas in 

och ges tyngd.                           

  I äldre skribenters berättelser sätts upplevelsen av pappors berusning 

återkommande i relation till beskrivningar av materiell och ekonomisk knapphet. Även 

barnens känslomässiga upplevelser ges vikt genom att relateras till materiella och 

konkreta fenomen. I ett par berättelser beskrivs exempelvis hur en berusad pappa 

förstör barnens leksaker och i en berättelse får läsaren ta del av hur skribentens 

barndomsjag upplever misskötseln av gårdens djur som en omskakande konsekvens av 

pappans fylla.                           

 Då de yngre skribenterna beskriver negativa upplevelser av föräldrars berusning 

cirkulerar dessa framställningar i högre grad kring sådant som 

personlighetsförändringar och integritetskränkningar, och i flera fall betonas hur 

alkoholberusningen skapar ett känslomässigt avstånd mellan barn och förälder. I en 

berättelse (KU20395) skriven av en kvinna född 1990 beskrivs exempelvis hur hon 

upplevde det som att hon ”kvävdes inombords” då hennes berusade mamma kom och 

satte sig på hennes sängkant för att prata.                

 Flera berättelser förmedlar även värderingar kring hur barn bör bemötas och 

behandlas. Jag vill sätta detta i relation till vad Woodhead (1997, s.75-77) skriver om 

den föränderliga innebörden av begreppet barns behov. Han menar att även om barn 

otvivelaktigt kan ses som beroende av vuxna så bör det sätt på vilket detta beroende 

tolkas och värderas i termer av barns behov förstås som kontextberoende. I många av 

berättelserna skrivna av personer födda under 1900-talets senare årtionden återspeglas 

en syn på barns behov som inbegriper värderingar kring att barn har rätt att vara barn 

samt att vuxna har en skyldighet att respektera och lyssna till barn. I jämförelse med de 

äldre skribenternas berättelser finns här ett mer utpräglat fokus på rättigheter. Detta 
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kan exempelvis illustreras genom berättelsen (KU20380) skriven av en kvinna född 

1989 där hon beskriver upplevelsen av att hennes pappa fortsatte dricka ”fastän jag sa 

åt honom hur många gånger som helst tyckte jag”. Även i berättelsen (KU20371) om 

pojken som gör en ljudupptagning av sin berusade pappa beskriver skribenten, en man 

född 1979, den kränkning barnet upplevde då hans bild av verkligheten förnekades av 

föräldrarna.                           

 Parallellt med att synen på vad det innebär att ha en bra barndom växlar förändras 

också uppfattningarna om vad som krävs för att vara en bra förälder (Ambert, 1994, s. 

350; Sandin, 2003, s. 221-229). I Ribbens McCarthys, Edwards och Gillies (2000, 

s.789-800) studie av skilsmässa och separationer identifierar de ett övergripande 

moraliskt imperativ som slår fast att föräldrar har en skyldighet att ansvara för sina 

barn och att de därför måste sätta sina barns behov före sina egna. Detta kan sättas i 

samband med hur skribenternas barndomsjag i ett par berättelser explicit uttrycker sin 

besvikelse över att den berusade föräldern inte beter sig så som en mamma eller pappa 

borde (KU20395, KU20328, KU20354). I de yngre skribenternas berättelser speglas på 

så sätt ett ideal kring hur föräldrar ska vara och bete sig; att de ska sätta sina barns 

behov av trygghet främst och vara känslomässigt tillgängliga, vilket beskrivs som 

svårförenligt med att berusa sig eller vara full. Men även äldre skribenters berättelser 

kan alltså sägas förhålla sig till en idealbild av hur en bra man/pappa skulle uppträda, 

och det är tydligt att alkoholberusning inte gick att kombinera heller med detta ideal.

 I och med att alkoholpåverkade kvinnor inte förekommer i berättelser skrivna av 

personer födda under första halvan av 1900-talet går det inte att säkert säga något om 

vilken betydelse en berusad mamma skulle ges i detta sammanhang. I en annan studie 

genomförd inom projektet Alkoholen i mitt liv visas dock hur de allra äldsta kvinnorna 

(födda mellan 1918 och 1926) som besvarat skrivaruppropet, till skillnad från de 

yngre, i sitt berättande om egna dryckeserfarenheter ser även begränsade alkoholintag 

vid enstaka tillfällen som någonting som måste förklaras. Då dessa skribenter berättar 

om tillfällen då de druckit alkohol rättfärdigar de detta genom hänvisningar till att de 

drack en liten mängd alkohol av medicinska skäl eller på grund av yttre 

omständigheter, såsom högtidligheter. På så sätt framställs handlingen, att dricka 

alkohol, som en normöverträdelse som måste ursäktas (Abrahamson, kommande).  

Utifrån ovanstående är det rimligt att anta att en berusad mamma är någonting som 

skulle ha definierats som anmärkningsvärt och avvikande om det förekommit i de 
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äldsta skribenternas berättelser. Exakt hur detta normbrott skulle ha beskrivits och 

evaluerats via skribenternas barndomsjag blir dock svårt att spekulera i.     

 Den förändring som blir lättast att följa utifrån detta material är där med hur 

pappors roll förändrats och hur de yngre skribenterna i sina berättelser ställer en annan 

typ av krav och förväntningar på relationen pappa-barn än vad som görs i 

berättelserna skrivna av de äldsta skribenterna. Detta bör rimligtvis ses i ljuset av hur 

papparollen under denna tid förändrats på ett övergripande socialt plan, och hur 

idealbilden av mannen som familjeförsörjare bytts mot förväntningar på att män ska ta 

ett omvårdnadsansvar för sina barn (jfr Bangura, 2003, s. 23-29; Hyvönen, 2000, s. 

94-97; Kyle, 2000, s. 176-177; Ribbens McCarthy & Edwards, 2011, s. 95-98).  

 I praktiskt socialt arbete aktualiseras ofta frågan om vad som kan betraktas som ett 

tillräckligt gott föräldraskap, och ibland görs detta med avseende på just alkoholbruk. 

Den fråga som då blir intressant är var gränsen går. När dricker en förälder för 

mycket; på ett sätt som hans eller hennes barn tar skada av? Jag har i den här 

rapporten visat hur uppfattningen om detta skapas och omskapas genom det samspel 

som finns mellan å ena sidan värderingar kring alkohol och berusning och å andra 

sidan värderingar kring barns behov och hur dessa bör tillgodoses. I de analyserade 

berättelserna framställs föräldrars berusning som ett hot mot barns trygghet, men detta 

hot formuleras på olika sätt beroende på skribenternas ålder och den situation i vilken 

den återberättade erfarenheten ursprungligen upplevdes. I de berättelser som återger 

minnen från en tid då många människor levde under knappa ekonomiska 

omständigheter illustreras barns upplevelser av förälderns berusning eller 

alkoholproblem genom beskrivningar av omjölkade kor, sönderslagna leksaker och 

stökiga hem. I berättelser om erfarenheter gjorda i ett senare välfärdssamhälle betonas 

istället upplevelsen av känslomässig utsatthet och sorgen över att relationen till 

föräldern inte är vad den hade kunnat vara.                

 De samhälleliga och ekonomiska villkoren är dock i ständig förändring. I Rädda 

Barnens senaste rapport om ekonomisk utsatthet bland barn visas att samtidigt som 

flertalet svenska medborgare får det bättre ställt ekonomiskt står vi inför en situation 

där barnfattigdomen, för första gången på många år, ökar. De ekonomiska 

skillnaderna mellan olika samhällsgrupper blir allt tydligare och idag växer mer än en 

tiondel av Sveriges barn upp under förhållanden som kan definieras som fattiga (Rädda 

Barnen, 2010, s. 19-10). Vilka avtryck kommer dessa omständigheter göra i framtidens 
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berättelser om hur det var att växa upp med en förälder som drack för mycket? 

Kommer vissa barns erfarenheter av detta återigen upplevas som ett hot mot inte bara 

den känslomässiga, utan även den ekonomiska och materiella, tryggheten?       

 

Metoddiskussion och förslag till framtida forskning 

I en diskussion av denna studies metod ser jag det som viktigt att resonera kring 

tillvägagångssätt vid urval av material samt vilka konsekvenser detta kan ha fått för 

studiens resultat. En utgångspunkt för vilka delar av bidragen jag valde att analysera 

var i vilken mån dessa kunde betraktas som berättelser utifrån kravet att de skulle vara 

situationsspecifika för att därmed innehålla värderande inslag. Det kan finnas 

invändningar mot detta sätt att selektera materialet. En första invändning är att det 

fanns delar av materialet som trots att det beskrev barndomserfarenheter av alkohol 

inte kvalificerade sig till analysen. Då skribenter beskrivit en uppväxt med en 

missbrukande förälder ur ett generellt perspektiv, i termer av hur det brukade vara, 

utan att göra nedslag i, och värdera, speciella händelser eller minnen har detta 

exempelvis varit sådant som fallit bort. Ett antal skribenter har även, som svar på 

frågan om barndomsminnen av alkohol, kortfattat skrivit att deras föräldrar drack 

måttligt och att detta inte var något de som barn påverkades av. Runt dessa 

erfarenheter har, i de flesta fall, inga berättelser formats.            

 Av betydelse är även det faktum att förmågan att berätta skilt sig åt skribenterna 

emellan. Vissa personer har i högre grad byggt upp sina bidrag kring den typ av 

avgränsade och informationsrika berättelser som jag eftersökte i 

materialbearbetningen, vilket har fått genomslag i urvalet på så sätt att somliga 

skribenter författat flera av de berättelser som valts ut för analys.   Detta kan relateras 

till vad Linde (1993, s. 22) skriver om att en stor del av en berättelses värde är 

avhängigt andra faktorer än just dess innehåll och det bekräftar även den amerikanske 

författaren Henry James (citerad i Bruner, 2004, s. 691) tes om att ”Stories happen to 

people who know how to tell them”.                  

 Trots ovanstående invändningar menar jag att den använda metoden haft många 

fördelar. Framförallt har den varit användbar i det nödvändiga arbetet med att korta 

ned och avgränsa det omfattande materialet på ett sådant sätt att de delar med högst 
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koncentration av värderande inslag ändå tagits till vara. Samtidigt har detta medfört 

att berättelserna blivit lättare att jämföra sinsemellan. Det har även varit möjligt att 

återge majoriteten av berättelserna i sin helhet, vilket ger läsaren en bättre möjlighet att 

följa med i, och värdera, analysen.                   

 I detta avsnitt är det även lämpligt att diskutera problem med studiens 

representativitet. Sammantaget är en stor del av skribenterna födda under 30- och 40-

talet, medan det är glesare mellan skribenterna födda under senare årtionden. 

Skribenterna utgörs också till en överväldigande majoritet av kvinnor. Detta gäller 

framförallt Nordiska museets meddelare, där endast en av de situationsspecifika 

berättelserna är författad av en man. Det är inte otänkbart att en större andel manliga 

skribenter hade gjort det möjligt att urskilja mönster i hur män respektive kvinnor 

berättade om barndomsupplevelser av vuxna och alkohol. Hur dessa eventuella 

skillnader hade kunnat ta sig uttryck finns det dock ingen möjlighet att spekulera i 

utifrån denna studies resultat. Den sneda könsfördelningen bland skribenterna blir ur 

detta perspektiv en påtaglig metodologisk begränsning.  I framtida forskning utifrån 

samma material skulle det dock vara möjligt att studera ett mindre antal 

självbiografier, med jämn könsfördelning, i deras fulla längd för att på så sätt se vilken 

betydelse barndomen tillskrivs i ett livsloppsperspektiv. Det skulle då finnas tillfälle att 

tillvarata även de bidrag skrivna av manliga skribenter där barndomen nämns, utan att 

situationsspecifika berättelser formulerats, och studera vilken mening dessa 

erfarenheter ges i relation till efterföljande vuxenliv. På så sätt skulle eventuella 

skillnader i hur män och kvinnor berättar om och ger betydelse åt 

barndomserfarenheter av alkohol kunna tydliggöras.           

 Utan att förneka att en jämnare könsbalans och åldersfördelning bland 

berättelsernas författare förmodligen gett materialet en större bredd och variation, 

menar jag dock att representativitet i detta sammanhang bör ses i ett delvis annat ljus. 

Utifrån studiens epistemologiska antaganden om berättande som styrt av kulturella 

konventioner (jfr Bruner, 2004, s. 694; Polanyi, 1979, s. 207; Somers, 1994, s. 614) 

måste samtliga analyserade berättelser förstås som representativa för det sammanhang i 

vilket de tillkommit. De utgör alla exempel på hur det är kulturellt möjligt att berätta 

om barndom och alkohol och kan därmed ge relevanta svar på studiens 

frågeställningar.                          

 Som jag inledningsvis redogjort för finns en mycket begränsad mängd forskning 



88 

 

kring hur barn upplever och förstår vuxnas alkoholbruk. I denna studie har jag närmat 

mig ämnet via retrospektiva berättelser. På så sätt har det varit möjligt att få 

information om hur människor ur ett vuxenperspektiv förstår, framställer och värderar 

det de en gång upplevde. Ett förslag till framtida forskning på området är att gå vidare 

genom att rikta sig direkt till barn i syfte att belysa deras uppfattningar och 

erfarenheter av vuxna och alkohol. Detta är en typ av forskning som aktualiserar en 

rad etiska problem men som jag anser skulle vara mycket värdefull med tanke på hur 

outforskat ämnet är. 
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Bilaga 1: Instruktioner för skrivande 

Självbiografi     

Skriv en självbiografi om vad alkohol har betytt för dig. Välj själv stil och innehåll. Du 
kan t.ex. skriva om hur du som barn märkte att människor dricker vin, sprit, öl och 
andra alkoholdrycker och berätta vad som hände när du första gången själv drack 
alkohol, hur dina dryckesvanor kanske ändrades när du blev äldre, började studera, 
bildade familj, skilde dig, bytte arbetsplats, blev pensionerad osv. Du kan också skriva 
om hur du påverkats av andra människors dryckesvanor. 

 

Du kan även koncentrera dig på en avgränsad period av livet då du lade märke till 
alkoholens betydelse eller då alkoholen spelade en viktig roll för dig. Du kanske befann 
dig i en ny miljö, där dryckesvanorna avvek från vad du var van vid eller du kanske 
bodde eller vistades i ett land med annorlunda dryckesvanor, vilket fick dig att se egna 
och andras dryckesvanor med nya ögon. 

 

Frågelista 

Förstod att alkoholdrycker finns 

Hur upptäckte du som barn att människor dricker alkohol? Beskriv situationen! Vad 
hände? Vad kände du då? Berätta om alkoholvanorna i ditt barndomshem. Drack de 
vuxna alkohol? Hur märkte du det?  

 

Prövade själv 

Berätta om när du själv prövade någon alkoholdryck första gången. I vilken ålder var 
du? Hur skulle du beskriva situationen? Var befann du dig och i vilket sällskap var du? 
Vad hände? 

 Förändringar av dryckesvanor under åren 

Beskriv hur din relation till alkohol har förändrats under åren. Har dina alkoholvanor 
förändrats om du tänker tillbaka på och jämför olika faser av ditt liv? Beroende på hur 
gammal du är kan du t.ex. beskriva hur du drack under ungdomsåren, som studerande, 
innan du började arbeta, när du gjorde värnplikten, innan du bildade familj, när du var 
nygift, när dina barn var små, när de var utflugna eller som nybliven pensionär. Vad 
ser du som orsaker till dessa förändringar? Använder du alkohol på ett annat sätt och i 
andra situationer idag jämfört med förr? Föredrar du andra slags alkoholdrycker nu än 
när du var yngre? Har den mängd alkohol du dricker förändrats? 
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Alkoholdrycker idag 

Berätta om hur du dricker idag till vardags och till fest. Beskriv en vanlig situation då 
du dricker alkohol idag. Beskriv också en ovanlig situation då du dricker alkohol. 
Berätta gärna detaljerat och med exempel från vardagliga situationer och 
festsituationer som midsommarfirande, julfirande, födelsedagar etc. Berätta även gärna 
om vilka dryckessorter och märken som förekommer vid olika tillfällen och varför just 
dessa. 

 

Alkoholens effekt 

Vilken betydelse tycker du att själva berusningseffekten har i olika situationer? Vill du 
påverkas på något särskilt sätt av att dricka alkohol i olika situationer? Tycker du att 
det du vill få ut av att dricka alkohol har förändrats under åren?  Har du olika sätt att 
kontrollera dina dryckesvanor i olika situationer?  

 

Om du inte dricker alkohol 

Även om du inte dricker alkohol vill vi gärna att du skriver och berättar om dina 
erfarenheter. Har du alltid avstått från alkohol, om inte, sedan när och varför? Hur 
förhåller sig människor i din nära omgivning till alkohol? Hur känns det att vara 
nykter i sammanhang där alkohol förekommer? Berätta gärna om konkreta tillfällen. 
Berätta om dina val av drycker vid olika tillfällen. Tycker du att nykterheten påverkat 
ditt liv, fritidsintressen, det sociala livet etc.? 
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Bilaga 2: Berättelser: accessionsnummer, kön, födelseår 

Meddelare:     

KU20134a, kvinna född 1938    

KU20134b, se ovan     

KU20143, kvinna, född 1950    

KU20153a, kvinna född 1951   

KU20153b, se ovan     

KU20153c, se ovan     

KU20154, kvinna född 1938    

KU20160, kvinna född 1932    

KU20165a, kvinna född 1935 

KU20165b, se ovan 

KU20166, kvinna född 1929 

KU20172, kvinna född 1937 

KU20178, kvinna född 1926 

KU20181, kvinna född 1962 

KU20186, kvinna född 1937 

KU20195, kvinna född 1940 

KU20211, kvinna född 1950 

KU20213, kvinna född 1965 

KU20215, kvinna född 1926 

KU20216, kvinna född 1944 

KU20217, kvinna född 1941 

KU20220, kvinna född 1947 

KU20229, man född 1933 

KU20233a, kvinna född 1947 

KU20233b, se ovan 

KU20246, kvinna född 1960 

KU20264, kvinna född 1926 
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KU20399, kvinna född 1932   

KU20400, kvinna född 1954    

 

Fristående skribenter:  

KU20254, kvinna född 1978 

KU20325a, kvinna född 1939 

KU20325b, se ovan 

KU20325c, se ovan 

KU20328, kvinna född 1980 

KU20354, man född 1968 

KU20357, man född 1948 

KU20358, kvinna född 1945 

KU20361, kvinna född 1963 

KU20371, man född 1979 

KU20380, kvinna född 1989 

KU20382, man född 1962 

KU20388, kvinna född 1953 

KU20391, kvinna född 1973 

KU20395-1, kvinna född 1990 

KU20395-2, kvinna född 1990 

KU20402, kvinna född 1949 

KU20405, kvinna född 1960 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


