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Abstract 

 

Author: Hanh Chau & Madeleine Ottosson 

Title: Burning shame - A literature study with a focus on descriptions of guilt and shame 

associated with alcohol abuse [translated title]  

Supervisor: Anders Giertz 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study was to gain an understanding about how people with a former alcohol 

abuse expresses and gives meaning to feelings of guilt and shame in autobiographical books. In 

particular the purpose of the study was to find out how the authors writes about feelings of guilt 

and shame, whether it was expressed explicitly or implicitly, and which meaning the authors 

gives to feelings of guilt and shame and how these feelings are related to each other. We 

randomly selected 8 autobiographical books by using different criterias. The foundation of this 

study was social constructionism, which is also a foundation for one of our analysis methods: 

discourse analyse. This analysis method was used for the analysis of the expressions that were 

made in an explicit way. The second analysis method we used for our results was a 

hermeneutic orientation, which was used for the expressions phrased in an implicit way. The 

main result of this study was that the authors expressed feelings of guilt and shame in different 

ways. It occurred both as explicit and implicit expressions and sometimes they described these 

feelings as if it was two feelings that intertwined and were very alike. Our conclusion is that 

these feelings are of significance for people with an alcohol abuse and that the authors gave 

these feelings a negative tenor. 
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1. Problemformulering 

Alkohol ger för många människor upphov till glädje, njutning och avslappning, men det kan 

också komma att ge upphov till problem som lidande, frustration och beroende (Søgaard- 

Nielsen, 2009). Alkoholmissbruk är mycket vanligt idag och det är svårt att avgöra exakt hur 

många personer det finns i Sverige med ett missbruk, eftersom att det finns olika definitioner 

på vad ett missbruk är för någonting. Dock finns det enligt statistik ca 300 000 personer med ett 

missbruk i Sverige, varav 50 000 - 100 000 är personer med ett tungt missbruk (Raninen, 

2013).  

 

Forskning har visat att personer med ett alkoholmissbruk tenderar att känna känslor av skuld 

och skam, och bland annat McGaffin m.fl. (2013) förklarar att missbruk och skam kan ses som 

en ("ond") cirkel. Detta innebär att missbruk leder till skam och skam i sin tur resulterar i 

ytterligare missbruk. Vidare menas att sådana känslor i sig kan göra det desto svårare att ta sig 

ur missbruket. Skam innefattar en medvetenhet om en brist hos sig själv, och det åtföljs inte 

sällan av känslor som värdelöshet och maktlöshet. Scherer m.fl. (2011) hävdar att skam leder 

till låg självkänsla och hög stressnivå, samt att det i stor utsträckning ger symtom för psykisk 

ohälsa. Längre period av skuld och skam kan orsaka känslor av överväldigande, hopplöshet och 

depression. Starrin, m.fl. (2003) anser även att känslor av skam tycks ha ett samband med 

svaga och otrygga sociala band. Sedan är det även konstaterat att missbruk i sig kan tära på de 

sociala relationerna, särskilt inom familjen, och därmed orsaka svaga sociala band (Scherer 

m.fl. 2011). Känslan av skam kan då som vi uppfattar det exempelvis uppstå om en person 

inom en familj ofta dricker sig berusad och i det tillståndet gör bort sig, säger elaka saker till 

familjemedlemmar eller dricker tills pengarna tar slut.     

 

Det kan således konstateras att skam och skuld är vanligt förekommande hos personer med 

missbruk, men vad är då skam för någonting? En av många förklaringar till vad skam kan ses 

som, som dock utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv, ges av Cooley (1922, ref. i Scheff & 

Starrin, 2002) som menar att skam uppstår till följd av hur man som individ ser sig själv i en 

annan persons perspektiv. Detta är dock inte den enda och självklara definitionen av vad skam 

egentligen är (se t.ex. Scheff, 1997 ref. i Johansson & Lalander, 2010), och vi vill här 

uppmärksamma att vi inte binder oss och endast ser till skam på ett sätt. Vikten av att 

överhuvudtaget uppmärksamma och problematisera skam har att göra med det faktum att 

människor i lägre samhällsklasser tenderar att ständigt undervärdera och skämmas över sig 
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själva och sina egenskaper, samt övervärdera personer i högre samhällsklasser. Det i sin tur 

bidrar oundvikligen till att man riskerar att reproducera och behålla ett ojämlikt samhälle 

(Scheff & Starrin, 2002). Varför det också är viktigt att problematisera skam är för att 

samhället och dess värderingar många gånger bidrar till att en person känner just dessa känslor, 

något som ofta påverkar individen negativt (Gray, 2010).  Det är dock inte givet hur man 

känner igen skam eller hur det märks att någon känner sådana känslor, eftersom att det sällan 

uttrycks rent explicit (Gausel, 2011). Gausel antyder att personer med missbruksproblem ofta 

talar om skam- och skuldkänslor med hjälp av rent kroppsliga förnimmelser, t.ex. ”känner sig 

tom”.  Även i Starrins m.fl (2003) studie framgick det att det fanns de som uttalade skam i 

ordet av skam, medan det fanns de som använde sig av omskrivningar av ordet skam.  

 

Forskning (se McGaffin, 2013; Scherer m.fl., 2011; Starrin m.fl., 2003.) tyder alltså på att 

skam, i synnerhet i förhållande till missbruk, har stor betydelse då det kan resultera i psykisk 

ohälsa. Detta kan göra det svårt att ta sig ur missbruket, och det kan även inverka på de sociala 

banden. Vi vill problematisera bilden av skuld och skam och se det ur ett brukarperspektiv; om 

dessa känslor faktiskt existerar i den utsträckning som det målas upp av forskningen. Viktigt 

som blivande socionomer är att få förståelse för hur skuld och skam kan uttryckas och ges 

mening på olika sätt. Syftet med studien är därmed att få förståelse för hur personer med ett 

tidigare missbruk uttrycker och ger mening åt känslor av skuld och skam i självbiografiska 

böcker. Exempelvis, vilken betydelse tillskriver personerna själva känslor av skuld och skam? 

Vi utgår även ifrån att sättet personerna skriver om skuld och skam säger någonting om 

innebörden av att ha ett missbruk och hur man kanske förutsätter att personer med ett missbruk 

är och känner. Inte minst tror vi att det synliggör om skam och skuld har så stor betydelse och 

är en så stor del av missbrukares liv som forskning tyder på. Detta studeras genom analys av 

självbiografiska böcker, delvis med hjälp av en så kallad diskursanalys samt delvis med en 

hermeneutisk tolkningsanalys. Vi kommer därmed att utgå ifrån socialkonstruktionism som 

teori. Begrepp som vi kommer att utgå från i samband med vår studie är skuld och skam, social 

konstruktion och diskurs.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse för hur personer med ett tidigare alkoholmissbruk 

uttrycker och ger mening åt känslor av skuld och skam i självbiografiska böcker.  
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1.2 Frågeställningar 

◦ På vilket sätt skriver författarna om skuld och skam? 

◦ Skriver författarna om skuld och skam som något underförstått och inbakat i beskrivningar 

eller klart uttalat? 

◦ Vilken betydelse ger författarna känslor av skuld och skam och hur förhåller sig dessa till 

varandra? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen går ut på att få en förståelse för hur personer med ett tidigare alkoholmissbruk 

uttrycker och ger mening åt känslor av skuld och skam. Detta leder även till en undersökning 

om sådana känslor uttrycks i den grad som det hävdas i forskning. Det hade varit givande att 

undersöka vilka fler känslor som finns hos den enskilde. Än mer givande hade det varit för oss 

som blivande socialarbetare om undersökningen hade omfattat känsloaspekten i förhållande till 

myndigheter såsom socialtjänsten. Men för att avgränsa arbetet, samt i och med vissa etiska 

aspekter, har vi valt att inte göra det för stort och därmed inriktat oss på att endast undersöka 

känslor av skuld och skam. Vi kan efter avgränsningen fokusera på dessa känslor och 

undersöka sättet att uttrycka dessa på ett djupare plan, vilket gör uppsatsen mer konkret.  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Känslor och sociala relationer 

Gausel (2011) tar upp ämnet känslor i ett sammandrag baserat på en konferens i Norge, 

Fredrikstad, i april 2010. Den huvudsakliga frågan för konferensen var: vilka sorters 

emotionella processer påverkar i vilken riktning sociala relationer utvecklas och vad kan göras 

för att hindra de negativa känslor som hotar sociala relationer?  

Fokus låg vid att uppmärksamma känslor i det sociala arbetets praktik. Traditionellt sett har 

vikten och betydelsen av känslor hamnat i skymundan till förmån för mer kognitiva 

förklaringar.  

 

I artikeln framhåller Gausel (2011) att känslor inte endast har betydelse och spelar roll i sociala 

relationer, utan att de också i allt större utsträckning tros styra och påverka utgången och 

kvaliteten av dessa relationer. Komplexiteten i uttrycket av känslor nämns även genom att 

Gausel refererar till Helen Block Lewis (1971, ref. i Gausel, 2011) klassiska verk om 
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oidentifierbar skam och förbisedd skam. Gausel anför då att klienter ofta talar om sitt 

känslomässiga lidande utan att nödvändigtvis beskriva dem i termer av exempelvis skam. 

Istället kan klienter många gånger tala om känslor med hjälp av kroppsliga förnimmelser och 

rent fysiska upplevelser av hur någonting känns inombords: ”känner sig tom”, ”vill sjunka 

genom golvet” (oidentifierbar skam enligt Helen Block-Lewis). Det förekommer även att 

personen i fråga talar om upplevelsen av en obekväm situation som något som känns 

”märkligt” eller ”pinsamt”. Detta kan ses som en form av förbisedd skam, beskrivningar som 

gör att man kringgår att exakt beskriva att det är skam man känner. Gausels (2011) 

huvudsakliga slutsats är att det för socialarbetare är av avgörande betydelse att bekanta sig med 

och införskaffa förståelse för hur känslor påverkar klienter och deras sociala relationer. 

 

I en studie genomförd av Starrin, Kalander Blomkvist och Janson (2003) prövas ekonomi – 

sociala bandmodellen. Det som undersökts är i vilken utsträckning stark ekonomisk påfrestning 

och otrygga sociala relationer, respektive svag ekonomisk påfrestning och starka sociala 

relationer, hänger ihop och inverkar på tendensen att känna skam och skamrelaterade känslor. 

Tillvägagångssättet var dels kvalitativt, i form av intervjuer med socialbidragstagare som själva 

fått sätta ord på och beskriva sina upplevda känslor i förhållande till ekonomisk utsatthet och 

sociala relationer. Studien var även dels kvantitativ i form av mätningar och uppställningar i 

tabeller. Av tabellerna framgår det att det finns ett samband mellan ekonomi och starka 

respektive svaga sociala band. Enligt Starrin m.fl. är grunden i skamkänslan att den alltid 

innefattar självet i relation till andra. Skam är därför en social omständighet då den andres 

negativa blickar riktas mot självet, och detta signalerar otrygga och osäkra sociala band. I 

studien hävdar författarna att allmänhetens uppfattning om bidragstagare bygger på en negativ 

inställning, då allmänheten bland annat anser att bidragstagande beror på lättja och bristande 

ambition. Starrin m.fl. menar även att bidragstagarna kan känna av dessa fördomar och att 

skam är knutet till bland annat fattigdom, låg social status samt social utsatthet. Resultatet av 

studien är sedermera att utbredningen av skam och skamrelaterade känslor är mer omfattande 

ju svårare den ekonomiska påfrestningen är och ju otryggare de sociala relationerna är. Av 

studien framgår det dock att personer under 25 år visar känslor av skam i mindre utsträckning, 

och vid företeelser såsom att handla med rekvisition uppvisar kvinnor mer skamkänslor än 

män.  

 

Av studien framgår det att skam har betydelse och att det inte minst spelar en stor roll för de 

sociala banden. Det finns därav någon slags hypotes om att trygga, sociala relationer där man 
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är ärliga mot varandra och utan bekymmer kan tala om att man exempelvis går på socialbidrag, 

gör att skam och skamrelaterade känslor uppstår i mindre omfattning. Författarna hävdar alltså 

att de grundläggande orsakerna för att känna skam och skamrelaterade känslor tordes vara 

någonting som skapas i relation till det omgivande samhället. Det är samhällets 

värderingsstruktur och bakomliggande normer som avgör vad som är acceptabelt att visa upp 

och tala om, eller ej. En av intervjupersonerna uttryckte att det kändes skamligt att ha med 

”soc” att göra, även om man har rätt till det. Att behöva ljuga, känna att man ska hålla upp en 

fasad och försöka framstå som om man är på ett visst sätt när det egentligen inte stämmer, 

tycks därför resultera i betydligt starkare känslor av skam. 

 

2.2 Missbruket och känslorna 

Studien gjord av Scherer m.fl. (2011) går ut på att försöka se lösningar till att komma ur ett 

missbruk, och för att lyckas måste man handskas med alla känslor och det görs bäst genom att 

börja förlåta sig själv. Förlåtelsen kan riktas mot specifika händelser, men även förlåtelse mot 

att ha misslyckats med att uppfylla ens egen standard och förväntningar på sig själv. 

Författarna utgår i sin artikel ifrån att personer med ett missbruk känner känslor av skuld 

och/eller skam. Författarna förklarar processen på så sätt att en person utför en viss handling i 

berusat tillstånd, för att sedan i nyktert tillstånd stanna upp och reflektera över händelsen och 

det inträffade. Vid reflektionen uppstår känslor av skuld och skam, och det är inte endast med 

anledning av att personen känner att hen har betett sig illa, utan även för att det kan finnas 

känslor av misslyckanden med att nå upp till sin standard. Sådana händelser kan ske inom 

exempelvis familjen, vilket då inte sällan tär på relationerna. Vidare åtskiljs känslorna skuld 

och skam, då författarna menar att känslor av skuld uppstår generellt när ”hen har gjort något 

fel” (vilket tyder på att skuld är fokuserat på en händelse). Känslor av skam däremot uppstår 

när personen tänker att ”hen är en dålig person”, och fokus ligger då på individen i fråga. 

Scherer m.fl. skriver om skuld och skam som negativa självfokuserade känslor, som innebär att 

känslorna i huvudsak är något negativt och har stor betydelse för personer med 

missbruksproblem.  

 

Scherer m.fl. (2011) menar också att känslor av skuld och skam kan vålla skada för både den 

fysiska och mentala hälsan. Skamkänslan i sig har visat sig vara skadlig för självkänslan och 

för att kunna vara hoppfull. Detta kan öka risken för bruk av alkohol, då alkohol blir som ett 

medel för att hen ska kunna hantera dessa känslor. Skam associeras även med låg självkänsla, 
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hög nivå av stress samt psykiska symtom, medan skuld däremot anses kunna ha såväl en 

negativ som positiv påföljd. En begränsad mängd av skuld kan motivera individen till att agera 

för att förbättra situationen. Men för mycket mängd av såväl skuld som skam kan orsaka 

känslor av överväldigande, hopplöshet och depression. Chansen är då mindre för att individen 

ska kunna och vilja bearbeta sin situation och så småningom förändra den.  

 

Även McGaffin m.fl. (2013) utgår från att många med ett missbruk bär på känslor av skuld och 

skam och att det på grund av dessa känslor är svårare för dem att komma ur sitt missbruk. 

McGaffin m.fl. teoretiserar missbruk och skam som en ("ond") cirkel, där missbruk leder till 

skam och skam i sin tur leder till missbruk. Skam involverar en medvetenhet om en brist hos 

sig själv, och det åtföljs av känslor som värdelöshet och maktlöshet. Studien bygger på ett i 

huvudsak kvantitativt material där man har mätt effekten av att använda sig av vissa metoder 

som till exempel självförlåtelse, för att reducera eventuella skuld- och skamkänslor hos 

människor med diverse olika missbruksproblem. Studiens resultat visar att i huvudsak 

skuldkänslor tycks reduceras och ha ett positivt samband med självförlåtelse som metod, 

medan skam i sin tur inte tycktes reduceras med hjälp av självförlåtelse. Även acceptans visade 

sig vara ett sätt varpå känslor av skuld och skam om möjligt kan reduceras.  

 

Fler författare, såsom Gray (2010), skriver om problematiken kring skam och känslor. Gray har 

i sin studie undersökt rådgivares uppfattning om skam i arbetet med klienter som har 

missbruksproblem. Syftena med studien var att få en förståelse för hur skam relateras till 

stigma, hur skam och stigma uttrycks i möten mellan klienter och professionella, samt hur 

dessa begrepp kan påverka dessa möten. Deltagarna hade en bred definition av vad skam är för 

någonting, och definitionerna innehöll bland annat skam i jämförelse med skuld, skam som var 

relaterat till händelser i ursprungsfamiljen samt skam i förhållande till beteenden i onyktert 

tillstånd; såsom kriminella aktiviteter och dysfunktionella relationsmönster. Studien bygger på 

17 djupintervjuer med kuratorer/rådgivare som arbetar med missbruk. Av intervjupersonerna 

var det totalt 11 kvinnor och 6 män, där de deltagande intervjupersonerna var i åldrarna 21-63 

år. Av resultatet framgår det hur rådgivarna såg på sitt terapeutiska arbete med missbrukare i 

förhållande till känslor av skam och stigma, och stigma var ofta beskrivet som en erfarenhet av 

skam eller en liknelse av det. Av intervjupersonernas utsagor framgår det att skam är något som 

är projicerat från samhället och att även om det är något som individen i fråga inte tycker är fel 

så ger samhället ett intryck av att företeelsen är fel. Något som uttrycktes av en intervjuperson 

var att det för många personer med missbruksproblem är jobbigt och svårt att vara just 
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missbrukare, med anledning av att de många gånger tror eller upplever att omgivningen har en 

nedvärderande syn på dem. Många av intervjuerna vittnar om att relationen mellan rådgivare 

och klient i hög grad påverkas av den enskildes känslor och syn på sig själv, men även av hur 

rådgivare uttrycker sig. Det finns de som tycker att det är viktigt att se till så att man använder 

så neutrala ord som möjligt för att det inte ska bli laddat eller leda till stämpling av någon. Ett 

sådant exempel är när en av intervjupersonerna berättar att hen föredrar att benämna personer 

med ett missbruk för personer med ett beroende. Samma intervjuperson menar att vid 

användning av ordet alkoholmissbruk tenderar det att indikera på att man menar att individen 

endast är ett offer för missbruket och inte har ett eget ansvar. Istället anför intervjupersonen att 

ansvaret ju faktiskt ligger på individen själv, något som hen menar inte framgår om man 

använder sig av ordet ”missbrukare”. Det är därför, enligt Gray, av betydelse vilka termer en 

rådgivare använder sig av. Begrepp som alkoholist, missbrukare eller pundare är aldrig 

värdeneutrala utan användandet av dem påverkar den terapeutiska relationens dynamik mellan 

rådgivare/behandlare och klient. Ord och beskrivningar av vad och vem någon är antas väcka 

vissa känslor och reaktioner hos den enskilde.  

 

2.3 Konstruktionen av alkoholberusning 

Keane (2009) problematiserar synsättet och konstruktionen av alkoholberusning. Hon ställer 

upp två olika konstruktioner och diskurser i vilka synen på alkoholkonsumtion skiljer sig 

mycket åt. Keane redogör för hur det, å ena sidan, finns en konstruktion av alkoholkonsumtion 

inom folkhälsodiskursen, och hur det å andra sidan finns en mer generell och övergripande 

diskurs i samhället. Folkhälsodiskursen är en konstruktion som i huvudsak bygger på att 

alkohol är någonting skadligt och där man i synnerhet betonar dess alla negativa konsekvenser 

för enstaka individer liksom för samhället i stort. Att se alkoholkonsumtion och tillika 

berusning som något skadligt, dominerar numera ”new Australian National Alcohol Strategy”, 

ett arbete som företrädesvis strävar mot minskad alkoholkonsumtion och berusning. Vi har 

även en uppfattning om att Sverige går under folkhälsodiskursen, med tanke på att vi har en 

tradition av alkoholförsäljning med statligt reglage om monopol genom att ha systembolag. 

 

Den betydligt mer vanligt förekommande diskursen i hur man talar, tänker och menar när man 

åsyftar alkoholkonsumtion, är den som konstruerar alkoholkonsumtion och berusning som 

något i huvudsak positivt: ett kroppsligt välbehag. Inom denna diskurs är det på många sätt för 

givet taget att berusning är något positivt som ger upphov till glädje, njutning och avslappning. 
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Det Keane framförallt lyfter fram är det problematiska i de olika diskurserna och i de olika 

sätten att tala om, skriva och förstå alkoholberusning. Hon anför att det finns ett alltför stort 

gap mellan å ena sidan folkhälsodiskursen och å andra sidan den för givet tagna och betydligt 

mer populära diskursen i samhället. Detta eftersom folkhälsodiskursen konstruerar 

alkoholberusning som något mycket negativt och skadligt, medan den populära diskursen i 

samhället ser berusning som något i huvudsak positivt. Keane menar att detta skapar problem 

för de kampanjer i landet som ämnar förändra och arbeta med de dryckesmönster som finns hos 

befolkningen. Det är problematiskt om folkhälsodiskursen enbart förstår och talar om 

berusning som något negativt utan några som helst positiva aspekter. Detta eftersom de då 

bidrar till att betrakta alkohol och dess attraktion enbart som ett tecken på individuell sjukdom, 

en moralisk defekt hos den enskilda individen och en fråga om karaktär. Slutsatsen är att det är 

av vikt att få förståelse för och vara uppmärksam på de diskurser som finns gällande för 

exempelvis berusning av alkoholhaltiga drycker. Sättet att se på eller tala om något kan sällan 

förenklas och konstrueras till att enbart vara en skada, risk och ett hot, liksom det heller inte 

enbart kan ses som ett förväntat, för givet taget beteende innefattande enbart positiva aspekter.    

 

2.4 Kommentar 

Flertalet av de vetenskapliga artiklar som presenterats utgår i huvudsak ifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv där skam förklaras, ses på och har studerats utifrån 

socialpsykologiska och rent relationella synvinklar. Det beror delvis på att vi inte lyckats finna 

vetenskapliga artiklar med utgångspunkt från diskurs på det viset som vi i vår studie avser att 

gå till väga. Dock anser vi att denna typ av artiklar ändå kan anses vara relevanta i 

sammanhanget. Enligt vår mening är den presenterade forskningen av relevans eftersom att 

redogörelse för skam och skuld, känslornas koppling till missbruk och dess komplexitet i 

relationer, sociala band och socialt arbete i stort i sig ingår i en större social praktik. Den 

sociala praktiken och dess innehåll, sett ur exempelvis Faircloughs (1992a: 73 ff ref. i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) kritiska diskursanalys, har en stor betydelse och inverkan på 

uppkomsten av diskursiva praktiker, textproduktion och text överlag. De sociala praktiker, att 

det exempelvis finns praktiker om vad skam är och om hur man oftast uttrycker det, påverkar i 

sin tur den diskursiva praktiken och textproduktionen. Diskurs handlar i grund och botten om 

ett särskilt sätt att skriva eller tala om saker på (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att 

påvisa vårt resonemang gällande detta redovisar vi för den modell som i huvudsak Fairclough 

använt sig av i samband med den kritiska diskursanalysen.  
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Genom denna modell ges det en förutsättning för att få en överblick över hur social praktik 

hänger ihop med och påverkar den diskursiva praktiken (Fairclough 1992a: 73 ff ref. i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).   

 

1.1 

 

 

                                                                   textproduktion 

            

                                                                          

                                                                        TEXT 

 

                                                             

                                                                 textkonsumtion 

                                                   

                                                       DISKURSIV PRAKTIK                                                               

                                                          

                                       SOCIAL PRAKTIK 

 

 

 

(Modell 1.1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys, 1992a:73 ref. i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.74).  

 

3. Teori 

3.1 Socialkonstruktionism 

När vi talar, berättar och inte minst skriver om någonting så bidrar vi till att skapa den sociala 

verkligheten så som vi ser den. Istället för att se till socialt handlande, eller till den faktiska 

personligheten hos en individ, så kan man se till hur människor pratar om och konstruerar 

socialt liv och personlighet (Johansson & Lalander, 2010). En social konstruktion av något, låt 

säga ett socialt problem eller en känsla, har sin grund i att det är en kollektiv definitionsprocess 

där vi gemensamt kommer överens om och konstruerar något som ”verkligt” (Blumer, 1971). I 

vår studie utgår vi från socialkonstruktionism, där utgångspunkten är att den så kallade 

verkligheten är något som är socialt överenskommet och således socialt konstruerat. Det 

omfattar därmed interaktionen och de processer som bland annat skapar våra uppfattningar om 

hur saker och ting är, vilket leder till vilken verklighetssyn vi har (Jönsson, 2010). Den 

grundläggande uppfattningen om vad sociala konstruktioner är och innebär kommer 

ursprungligen från Berger & Luckman (1971, ref. i Payne, 2008). Enligt Berger & Luckman 
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består den sociala verkligheten av så kallad social kunskap, som i stor utsträckning också styr 

våra handlingar och uppfattningar om vad som är verkligheten. Vi har därför alla olika 

uppfattningar om verkligheten, men vi konstruerar och kommer tillsammans fram till 

gemensamma bilder av denna verklighet genom att vi delar med oss och utbyter vår kunskap 

via diverse olika sociala processer.  Enligt oss kan vi genom vårt material tillämpa 

socialkonstruktionism eftersom att vi ska utgå ifrån text som delvis ska analyseras med hjälp av 

diskursanalys. Diskursanalysen betraktar text och mening som något socialt konstruerat, vilket 

vi därmed också utgår ifrån. Vi kan i vårt material, med hjälp av socialkonstruktionism, 

upptäcka hur människor konstruerar betydelse och mening av känslor som skam och skuld. 

Exempelvis hur de konstruerar uppfattningen om vad det är och vad det kan ses som och hur de 

kanske bidrar till att konstruera en gemensam bild av hur en alkoholmissbrukare känner och 

uttrycker skam och/eller skuldkänslor. Med detta menar vi att människor som skrivit 

självbiografier också gjort detta som ett led i en social konstruktion av självet och sina 

upplevda erfarenheter. Det är först när människorna med hjälp av denna sociala process satt ord 

på sina upplevelser och känslor som de uppstår och blir en del av en verklighet.   

 

Vi ser också på vårt material med vetskapen och åsikten om att sociala problem i stort är något 

socialt konstruerat. Kollektiva definitionsprocesser (Blumer, 1971) bidrar till att vissa problem 

i samhället ges status som just sociala problem. Det handlar då om problem som är tydligt 

existerande, synliga för omgivningen och möjliga att åtgärda, där vi liksom samhället i stort ser 

alkoholmissbruk som ett socialt problem. Då alkoholmissbruk är socialt konstruerat bidrar det 

till att samhället skapar en bild av vad missbruk är; innebär och innefattar, och det i sin tur 

påverkar hur människor talar eller skriver om alkoholmissbruk. Socialkonstruktionism bidrar 

således till att konstruera och upprätthålla vissa förutsättningar och ramar för hur, vad och vem 

som har rätt tala och yttra sig om något, och på vilket sätt detta kan göras (Jönsson, 2010).  

 

3.2 Hermeneutisk ansats 

Förutom socialkonstruktionism utgår vi också från en hermeneutisk ansats som grundar sig på 

hur vi ser på och uppfattar sanning och objektivitet, och där tolkningar av texter ingår 

(Thomassen, 2007). Hermeneutiken har sina rötter i en humanvetenskaplig tradition som har 

sin grund att studera människor och människoskapade företeelser. Inte minst bygger den 

hermeneutiska traditionen på tolkning av mänskliga yttringar t.ex. språket, där det rent 

metodologiskt handlar om att exempelvis tolka meningen med en yttring i en viss text utifrån 
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dess sammanhang och kontext. Hermeneutikens utgångspunkt är generellt att få förståelse för 

världen och dess innehåll. Det handlar om att förstå människans livsvärld; hur någon tänker, 

känner etc. För att tolka texter och texters mening krävs en förståelse och uppfattning om en 

texts sammanhang och vilken kontext den finns i (Thomassen, 2007). Genom att tolka 

biografiska texter vill vi få förståelse för hur personer med ett tidigare missbruk uttrycker och 

ger mening åt känslor av skuld och skam och viktigt är då att vara uppmärksam på att denna 

tolkning sker i ett sammanhang och i någon form av kontext.  

 

Värt att uppmärksamma är även att de data som samlas in från första början är påverkad av vår 

förståelsehorisont och att det inte endast existerar data i den bemärkelse att den ska bli förstådd 

som något (Thomassen, 2007). Det finns risk för att vi kan komma att inverka och färga den 

data vi samlar in, vilket också kommer att leda till att vi kommer fram till en viss typ av 

förståelse. Hur vi ser på personer med ett tidigare missbruk och hur vi överlag läser en 

självbiografi, kan således påverka vad vi anser att resultatet av vår data är för något och hur 

man ska eller bör tolka det. 

 

3.3 Diskursanalys med inriktning diskursteori 

Ordet diskurs är ett mycket omtvistat begrepp, men kan generellt ses som ett specifikt sätt att 

tala om och förstå världen på. Samtliga diskursanalytiska angreppssätt bygger på 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi och det är med hjälp av språket som vårt 

tillträde till verkligheten kan ske (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är vår användning 

av språket och hur vi med språket formulerar oss som också representerar och konstruerar det 

som är verkligheten. Språket och det som det representerar är därmed inte endast en spegling 

av en redan existerande och fullt objektiv verklighet, utan det är även någonting som är med 

och bidrar till att skapa denna verklighet. Med detta menas inte att världen i sig inte finns, utan 

bara att sättet att tala om världen till stor del bidrar till på vilket sätt den redan finns till och hur 

vi ser på den.  

 

Diskursanalys är den analysmetod som vi i huvudsak ska utgå ifrån, och som är en inriktning 

inom socialkonstruktionism. Winter Jørgensen & Phillips (2000) menar att 

socialkonstruktionism är ett samlingsnamn för teorier som handlar om samhälle och kultur, där 

diskursanalysen anförs vara ett möjligt angreppssätt. Diskursanalysen har flera inriktningar och 

den som vi i huvudsak kommer att använda oss av är en del av diskursteorin innefattande 
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analys av tecken och knuttecken (Laclau & Mouffe, 1985, ref. i Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Innan vi går in mer på dessa verktyg ska vi redogöra kort för vad diskursteorin innebär 

samt hur den kan användas för en konkret studie.  

 

Diskursteorin i sig är en högst abstrakt del av diskursanalysen vilket gör det svårt att exakt 

konkretisera hur den går till eller hur den på bästa sätt kan användas. Teorin som sådan åsyftar 

dock till att få förståelse för hur det sociala kan ses som en konstruktion, och där så gott som 

alla sociala fenomen på något sätt kan analyseras med hjälp av diskursanalytiska redskap 

såsom tecken, knutpunkter och ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Syftet 

med diskursteorin är därmed att få förståelse för det sociala som diskursiv konstruktion. För att 

kunna använda sig av diskursteorin finns det en grund baserat på att sociala fenomen aldrig är 

färdiga eller slutgiltiga. Det finns därför ständigt utrymme för att ge plats åt olika definitioner 

av samhälle och identitet, något som inom diskursteorin benämns som diskursiv kamp. 

Diskursiv kamp är nyckelbegreppet inom diskursteorin och innebär att diskurser (olika sätt att 

tala eller skriva om ett fenomen) aldrig kan låsas fast fullt ut, då språket i sig är föränderligt 

och instabilt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett begrepp inom diskursteorin som står för 

diskursiv kamp och konflikt är antagonism. Exempelvis talas det inom diskursteorin om att 

olika diskurser kan stå i antagonistiskt förhållande till varandra. Med detta menas att olika 

diskurser kämpar om att ge något en viss betydelsebildning och att olika uppfattningar står i 

diskursiv kamp gentemot varandra om vad som ska anses vara verkligheten. Hegemoni kan ses 

som en slags motpol till antagonism som innebär att en enda diskurs dominerar och är 

accepterad som den sanna verkligheten. Det förekommer inte en diskursiv kamp på samma sätt 

som när det råder antagonism, utan den diskursiva kampen har upplösts. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).   

 

Diskursteorin går ut på att finna diskurser om betydelsebildning där just fenomenet diskurs, 

enligt Laclau & Mouffe (1985, ref. i Winther Jørgensen & Phillips, 2000), är något som har en 

given betydelse inom ett visst ämne. Om man i ett material (låt säga självbiografier) kan 

lokalisera knutpunkter så kan man också börja fastställa hur diskurserna, identiteten och sociala 

rum är diskursivt organiserade. Det gör man genom att se till hur just knuttecken knyts samman 

och förbinds med andra ord och tecken. Något som är gemensamt för knuttecken är att de är 

”tomma” tecken, de säger nästan ingenting i sig själva innan de genom så kallade 

ekvivalenskedjor sätts i förbindelse med andra tecken som ger dem innehåll. Skam blir 

exempelvis skam först när det knyts till andra betydelsebärare som ovärdig, smutsig o.s.v. På 
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det sättet kan vi allt eftersom karakterisera och finna olika diskurser genom att tydliggöra de 

kedjor av betydelse som de bildar genom ekvivalens. Tillsammans utgör och bildar denna 

ekvivalenskedja ett perspektiv och en bild av vad något är eller kan beskrivas som. För att 

tydliggöra och konkretisera denna något komplexa teori, ges här ett exempel; en nodalpunkt 

kan vara en person med ett alkoholmissbruk, där andra ord och tecken knyts samman eller 

skrivs tillsammans med detta ord.  Det kan vara ord och tecken som okontrollerad, skuld, skam, 

utanförskap och så vidare. Dessa ord bildar tillsammans en ekvivalenskedja och av denna kedja 

går det att utläsa hur en person med ett alkoholmissbruk definieras och beskrivs, hurdan en 

sådan är och hurdan den inte är. Se nedan för tydliggörande av detta resonemang.  

 

2.1 

Ord och tecken 
 

                                                                                                   Fyllo 

                                          Skuld                Person med 

                                                               Alkoholmissbruk 

 

 Man                               (Nodalpunkt)                  Okontrollerad 

 

 

 Skam                                       Utanförskap 

 

(Modell. 2.1 Exempel på nodalpunkt respektive ord och tecken.) 

 

 

2.2                            Skam 

 

              Man Okontrollerad 

 

 

 Utanförskap                 

         Fyllo 

 

                                   Skuld 

 

 

Skam, Okontrollerad, Utanförskap, Skuld, Fyllo, Man  Ekvivalenskedja  Bildar en 

betydelse och ger mening åt vad och hur en alkoholmissbrukare är och definieras som.  

 

(Modell 2.2 Exempel på bildning av en ekvivalenskedja.)  
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Konkreta analytiska verktyg som vi använder oss av är således: nodalpunkt, ord och tecken, 

samt ekvivalenskedja. Nodalpunkterna kommer att vara skuld respektive skam samt skuld och 

skam. Genom att studera andra ord och tecken som går att knyta till dessa punkter, kommer vi 

att kunna identifiera olika diskurser, olika sätt att skriva om skam och skuldkänslor, som vi 

sedan kommer att presentera och redogöra för.  

 

3.4 Begrepp 

Skam – Det finns olika teorier om vad skam är för någonting och vad sådana känslor 

egentligen är ett uttryck för. Cooley (1922 ref. i Scheff & Starrin, 2002) skrev om skam som 

någonting som uppstår till följd av hur man som individ ser sig själv ur den andres perspektiv. 

Han hänvisade till det så kallade ”spegeljaget”, självets sociala natur, som han menade hade en 

direkt koppling till känslor av skam och dess motpol; stolthet. Spegeljaget innehåller i 

huvudsak tre aspekter som är viktiga att uppmärksamma för att få förståelse för hur och varför 

känslor av skam uppstår: för det första handlar det om hur man som individ föreställer sig att 

man framstår för en annan person, för det andra om hur man som individ föreställer sig den 

andras bedömning av en, och för det tredje självkänslan, innefattande känslor av exempelvis 

förnedring, förödmjukelse eller stolthet. Cooley framhöll att i synnerhet föreställningen om den 

andras bedömning spelar en stor roll i hur känslor av skam uppstår. Det är således ens egen 

föreställning eller tanke om hur man som individ (självet) framstår inför en annan människa 

och inför vad den andra människan kan tänkas få för bild av oss, som får betydelse för 

uppkomsten av skamkänslor.  

 

Thomas J. Scheff (1997, ref. i Johansson & Lalander, 2010) har dock utvecklat en bredare teori 

om emotioner och hävdar att skam såväl som stolthet uppstår och vidmakthålls i de sociala 

banden mellan människor. Teorin beskriver sociala band som något socialt, där individer 

bygger upp dessa band i möten med varandra, med hjälp av ritualer. Varje enskild individ har, 

enligt Scheff, ett starkt behov av att känna sig delaktig i den sociala världen. Som individ vill 

man få bekräftelse, känna delaktighet och meningsfullhet. Sociala band som upplevs som 

trygga och starka och där individen känner delaktighet och meningsfullhet, ger upphov till 

starka känslor av stolthet. På så sätt kan banden stärkas ytterligare. Men om individen inte 

upplever sig bli bekräftad och uppskattad, inte känner självrespekt, mening eller delaktighet, 

hotas de sociala banden och känslor av skam tenderar att uppstå. Det i sin tur leder, enligt 

Scheff’s (1997) teori, till att de sociala banden försvagas ytterligare. Teorin öppnar upp för att 
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skam kan uppstå i flera olika sammanhang. Det kan handla om att man som individ har gjort 

något fel, att man på annat sätt är avvikande, och således inte blir bekräftad och delaktig.  

 

Scheff´s teori (1997) om skam behöver enligt vår mening inte endast ses ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Teorin om att känslor av skam uppstår i de sociala banden 

mellan människor kan också ses som att skammen konstrueras socialt, liksom de sociala 

banden. Påståendet om att skam uppstår till följd av att inte känna sig delaktig, bekräftad eller 

mindervärdig, kan i sig ses som en social konstruktion och något som vi kollektivt sett kommit 

överens om (Blumer, 1971). Sociala band och relationer mellan människor, samt vad det i sig 

kan ge upphov till för känslor konstrueras och skapas som ett led i att försöka förstå sig på ett 

fenomen. Det blir till en social konstruktion. Vi betraktar för övrigt känslor av skam som 

någonting komplext och svårt att förklara med hjälp av endast en given teori. Vi kommer därför 

som tidigare nämnt inte binda oss till en teori. Vid läsning av olika teorier om skam har vi fått 

en bredare förståelse för hur det kan uppfattas på olika sätt, och vi kommer att göra egna 

tolkningar av denna känsla när vi läser självbiografierna. Efter tolkning blir det på så vis vi som 

bestämmer vad som kan uppfattas som exempelvis skam i texten.  

 

Skuld – Är något mindre komplext än skam och det kan ses som en känsla som uppstår i 

förhållande till en viss händelse; att man har orsakat något, och att man inför detta och 

gentemot andra människor känner skuld. Denna känsla kan även uppstå vid känsla av 

misslyckande för att man inte kan nå upp till sin standard (se Scherer, m.fl. 2011). Vi kommer 

att förhålla oss till detta synsätt när vi ser på och skriver om skuldkänslor. Vi utgår ifrån att 

känslor av skuld, liksom skam, inte nödvändigtvis behöver uttryckas explicit utan att det även 

kan skrivas med andra ord.  Därmed blir det även i detta begrepp vi som tolkar vad som kan 

uppfattas som skuld i texten.  

 

4. Metod 

Valet av metod utgår från hur vi på bästa sätt anser oss kunna besvara våra forskningsfrågor 

(Ahrne & Svensson, 2011). Vi har kommit fram till att ett värdefullt sätt att få reda på hur skuld 

och skam ges mening, är att analysera och tolka självbiografiska texter. Att använda sig av 

texter har sin grund i att vi som forskningspersoner avser att försöka förstå ett fenomen i 

samhället – i vårt fall skuld och skam hos personer med ett tidigare missbruk – som 

självbiografiska texter skulle kunna ge uttryck för. Det är, liksom Ahrne & Svensson skriver, 
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inte den rent språkliga texten i sig vi är intresserade av, utan hur beskrivningar av känslorna 

görs av personerna i fråga, och vad det i sin tur egentligen säger om fenomenet. Vår 

utgångspunkt blir således att sättet att skriva om skuld och skam kopplat till missbruk, säger 

någonting om känslorna i fråga.  

 

Det finns givetvis ett flertal metodologiska problem vid datainsamling av självbiografier. 

Grundprincipen i studier, likt denna, är att vi som författare ska lägga fram studiens 

tillförlitlighet. Under tillförlitlighet återfinns kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera (så kallad objektivitet) (Guba & Lincoln, 1994, ref 

i Bryman, 2008). Gällande tillförlitlighet anför exempelvis Bryman (2008) att det främst 

handlar om autenticitetskriteriet. Det är önskvärt att det är den påstådda författaren av verket 

som också är upphovsmannen till texten i fråga. Annars är självbiografin i sig helt utan värde 

och utan någon som helst trovärdighet. Dock finns det risk för att personen i fråga som har 

skrivit texten av någon anledning kan vara någon annan än den påstådda. Det finns även risk 

för att andra personer deltagit eller påverkat uppkomsten av texten, och därför krävs en ständig 

medvetenhet och reflektion kring dessa fenomen. Bryman menar vidare att just trovärdighet 

handlar om den faktiska sanningen i den skrivna självbiografin samt om ifall det skrivna ordet 

verkligen återger författarens faktiska känslor. Scott (1990, ref. i Bryman, 2008) argumenterar 

därför för att man som läsare av en text ska inneha en viss skepticism gentemot den ärlighet 

som författaren har gällande beskrivningar av känslor och upplevelser. Inte minst gäller det om 

boken är skriven av en berömd person som är medveten om att det skrivna verket kommer att 

få många läsare (se t.ex. McClellan, 2013). Scott åsyftar att självbiografier överlag bör ses med 

kritiska ögon, då de många gånger skrivs som ett led i ett skapande av en identitet, ett rykte och 

en konstruktion av ett” varande”. 

 

När det kommer till överförbarhet så har vi en uppfattning om att vår studie har varit 

enkelriktad och genomförd på ett djupt och omfattande sätt som gör att det blir lättare att 

avgöra hur applicerbart resultatet är för en annan typ av miljö. Studiens pålitlighet bygger på 

vår egen granskning av studien och även på hur tydliga vi har varit i vårt tillvägagångssätt som 

till exempel i utformningen av problemformulering och val av självbiografier, där vi vill 

framhålla att vi anser oss ha varit ytterst tydliga med detta. Gällande granskning har vi ställt oss 

kritiska till materialet och ifrågasatt dess sanningsenlighet, men vi har även varit kritiska 

gentemot vår analysmetod då den är bred och inte lyckades omfatta allt vårt material. Sist men 

inte minst, när det kommer till objektiviteten så vet vi att det är något som i sig är omöjligt att 
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uppnå. Vi är medvetna om att vi inte har kunnat vara fullt objektiva i framställningen av 

resultat och analys, även om detta ständigt har varit vår strävan. Däremot har vi i längsta 

möjliga mån försökt koppla bort våra egna personliga värderingar för att det inte skulle komma 

att påverka resultatet. Detta har vi försökt göra tack vare det faktum att vi är två skribenter som 

då har kunnat ta ett steg tillbaka från texten och diskuterat med varandra.  

 

Representativiteten är även viktig att uppmärksamma då den utvalda målgruppen (personer 

som har haft ett missbruk) är en grupp som generellt sett består av fler män än kvinnor, då män 

beräknas stå för ungefär två tredjedelar av den totala konsumtionen av alkohol i Sverige 

(Leifman, 2013). Med detta menar vi vidare att det då kan finnas en möjlighet att det är 

vanligare att män skrivit självbiografier om sitt tidigare missbruk än kvinnor har. Men även 

historiskt sett kan man se att pojkar – till skillnad från flickor – oftast fick gå i skolan och var 

de som representerades i olika sammanhang och som i större omfattning skrev självbiografier 

av olika slag (Bryman, 2008). Det är säkerligen inte riktigt lika snedvridet idag, men vi har en 

tanke om att det fortfarande är betydligt vanligare att män yttrar sig och skriver om sina liv, i 

synnerhet om erfarenheter av missbruk. Kanske kvinnor som har haft ett missbruk hellre avstår 

från att skriva självbiografier av olika slag, på grund av just den särskilda skammen som 

kvinnliga missbrukare ofta bär på (se t.ex. Holmberg, 2000). Efter vår sökning på 

självbiografier resulterade det dock i ungefär lika många skrivna böcker av kvinnor såväl som 

av män. Enligt Bryman ska man i ett selektivt urval se resultatet med en viss försiktighet. Långt 

ifrån alla som någon gång haft eller varit i ett missbruk har skrivit en självbiografi om detta, så 

de beskrivna upplevelserna och känslorna av skam eller skuld kan och bör inte ses som 

representativa för alla personer som haft ett alkoholmissbruk. Vi har en uppfattning om att det 

överlag är mycket atypiskt att medvetandegöra och skriva om sådana upplevelser, eftersom vi 

tror att många människor med sådana erfarenheter skäms. Därför har vi en tanke om att det 

måste krävas mycket mod och motivation till att ens skriva om sådana upplevelser och även ett 

tydligt motiv eller anledning till varför man väljer att göra det.   

 

4.1 Bearbetning av empiri 

Den empiri vi har samlat in för analys har vi bearbetat och tagit fram genom läsning av de 

utvalda självbiografierna. Vi hade, innan det att vi läste våra självbiografier, ritat upp ett 

schema för olika teman vi skulle utgå från och lägga märke till under läsningsprocessen. Under 

läsningens gång skrev vi upp sidnummer eller gjorde markeringar på de ställen i böckerna där 
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vi ansåg oss ha hittat citat som gick att relatera till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi 

listade slutligen upp alla citat som vi samlat in och ställde dem mot varandra för att därefter se 

till vilka som var av mest relevans och som hörde till vårt ämne. Detta för att hitta något slags 

mönster i empirin.  Därefter har vi använt ett diskursanalytiskt angreppssätt i form av 

diskursteori i syfte att analysera och redogöra för vårt resultat. Vi är av uppfattningen att detta 

tillvägagångssätt säkerligen hade kunnat göras annorlunda, men att det ändå bygger på ett 

tillförlitligt genomförande. Detta eftersom vi har kunnat gå igenom och bearbeta hela böcker 

med mängder av citat, och i och med det schema vi ritade upp från början har det heller aldrig 

varit någon tvekan om vilka citat som varit av relevans.     

 

4.2 Metodens för– och nackdelar  

Vi har en uppfattning om att en av metodens fördelar, det vill säga sättet varpå vi har samlat in 

vår empiri, handlar om att vi har kunnat ges en mer konkret helhetsbild av problemet i fråga. 

Självbiografier ger, å ena sidan, uttryck för personliga och omfattande beskrivningar som 

kanske nödvändigtvis inte hade kunnat gå att nå med hjälp av exempelvis en timmes kvalitativ 

intervju. Å andra sidan vet man som läsare heller aldrig riktigt vad en självbiografi ska komma 

att innehålla eller i vilken utsträckning dess innehåll kan svara på ens syfte och 

frågeställningar.  Det i sig ökar risken för att det material som sedan utvinns inte är tillräckligt. 

I vårt fall hade det kunnat resultera i att vi inte hade fått ut användbara citat som hade 

anknytning till beskrivningar av skuld och skamkänslor. Utfallet föll sig dock inte så utan vi 

lyckades finna beskrivningar av skuld och skamkänslor i nästintill alla böcker. Det var dock två 

av de utvalda åtta böckerna som var något mer begränsade i sina beskrivningar av känslor av 

skuld och skam. Ett problem som följer med valet av metod och tillvägagångssätt i insamling 

av data är även, liksom tidigare skrivet, självbiografiernas pålitlighet. Risken är att författarnas 

text kan ha påverkats av andra företeelser, vilket då gör att vi som läsare av texten bör inneha 

en viss skepticism gentemot dess innehåll (Bryman 2008, Scott 1990, McClellan 2013). 

 

En annan företeelse som både kan ses som positivt och negativt är uppdelningen av arbetet. 

Nackdelen är att vid uppdelning av läsning av självbiografierna, finns det risk för att det funnits 

citat som vi tolkat olika. Detta leder till att vi som författare kan ha valt ut citat med olika 

innebörd, och valt bort citat som vi ansett irrelevanta. Vid jämförande av citaten kunde vi dock 

ej konstatera att detta fenomen uppstått. Det går dock inte att jämföra vilka citat som vi har valt 

att inte ta med i bearbetning av resultat, eftersom att dessa ej är utplockade. Det positiva med 
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denna sorts arbetsfördelning är dock som tidigare nämnt att det varit smidigare med två 

författare tidsmässigt, samt att vi ständigt har kunnat ha en diskussion för att hjälpa varandra i 

läsandet.  

 

4.3 Urval  

Vid urvalsförfarandet använde vi oss av ett i huvudsak målinriktat urval. Det innebär, enligt 

Bryman (2008), en studie med ett klart mål och syfte och utefter detta väljs sedan de 

självbiografier ut som finns på området för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi försökte 

även sträva efter att göra ett slumpmässigt urval där vi gjorde någon form av sökning på de 

självbiografier som var möjliga att erhålla. Det blev således en typ av bekvämlighetsurval, och 

efter sökningen av material gjorde vi ett slumpmässigt urval genom att lotta ut åtta stycken 

självbiografier. Detta då det är den mängd material vi ansåg oss behöva för vår studie.  

 

Vårt tillvägagångssätt för att välja ut de självbiografier vi skulle analysera skedde enligt 

följande: Till att börja med sökte vi i databasen på universitetsbiblioteket i Växjö. Denna 

sökning gav enligt vår mening inte tillräckligt med material, varpå vi då fortsatte att söka i 

databasen på både Växjös och Hässleholm stadsbibliotek, då dessa bibliotek var de vi hade 

tillgång till. Vi fann då att många av de självbiografiska böcker som kom upp i databasen på 

universitetsbiblioteket också kom upp vid sökning på dessa bibliotek. Vi ville få ett än mer 

brett urval och genomförde därför en Google-sökning på ord som ”böcker”, ”självbiografer”, i 

kombination med orden ”alkoholmissbruk”, ”alkohol” och ”missbruk”. Vi var även inne på 

diverse forum på nätet (exempelvis familjeliv.se) där det tipsades om självbiografiska böcker 

skrivna om alkoholmissbruk. Totalt fick vi fram ett urval om sammanlagt 15 böcker.  

 

Vi bestämde oss för att sätta upp ett antal inklusionskriterier för högre trovärdighet och för att 

vårt material i större utsträckning skulle täcka vårt syfte med studien. Vårt absolut första 

kriterium var att det skulle vara en självbiografi som innefattade beskrivningar av ett upplevt 

alkoholmissbruk. Våra övriga kriterier var att böckerna skulle vara skrivna på svenska och vara 

utgivna efter år 2000. Detta med anledning av att vi har en tanke om att det är enklare att 

analysera och tolka resultatet ”rätt” om vi läser på svenska, i synnerhet då vi ska använda oss 

av diskursanalys som en metod. Bestämmelsen om att endast ha böcker utgivna år 2000 och 

senare är för att det genom ett närmre tidsperspektiv ska ge mer trovärdighet för vår analys som 

ska passa in i dagens läge. Slutligen blev resultatet av urvalet, efter uppfyllande av 
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inklusionskriterier, totalt nio självbiografiska böcker varav fem skrivna av män och fyra 

skrivna av kvinnor. Av dessa nio böcker har vi slumpmässigt tagit ut åtta, eftersom att antalet 

som tidigare nämnt är tillräcklig material för vårt kommande arbete. Det blev av en slump fyra 

stycken skrivna av män och fyra skrivna av kvinnor. De inklusionskriterier som styrde vårt 

urval var således att det skulle vara en självbiografi; skriven ur ett berättande ”jag-perspektiv”, 

att den skulle handla om alkoholmissbruk, vara publicerad från år 2000 och senare, samt 

utgiven på svenska. Att vi i vårt urval lyckades få med böcker skrivna av såväl män som 

kvinnor, men även det faktum att det är böcker skrivna av personer av olika åldrar, ser vi som 

en i huvudsak positiv aspekt. Detta eftersom vi har en tanke om att det då ger en större 

mångfald och flera olika perspektiv på hur personer uttrycker och ger mening åt känslor av 

skuld och/eller skam.   

 

De självbiografiska verk som slutligen kom med i vårt urval var följande: 

Enquist, Per Olov – Ett annat liv (2009) 

 

Frey, James – Tusen små bitar (2005) 

 

Groom, Kelle – Jag bar en ocean (2012) 

 

Gustavsson, Mats – Perioder (2009) 

 

Holmsten, Ida – Jag är Ida (2013) 

 

Lundberg, Kristian – Och allt ska vara kärlek (2011) 

 

Säfström, Lotten – Jag ville bara dansa (2012) 

 

Zailckas, Koren – Packad (2005) 

 

För vidare presentation av vardera självbiografi, se bilaga 1.  

 

4.4 Arbetsfördelning 

Arbetet har i längsta möjliga mån varit jämnt fördelat. De stora byggstenarna 

(problemformulering, syfte, frågeställningar, metod, urval och etiska överväganden) har vi 

båda författare suttit ihop och skrivit tillsammans. Tidigare forskning var mer uppdelad, och vi 

har försökt fördela det så att vi fått skriva om och sätta oss in i tre artiklar var. Många ändringar 

har gjorts kontinuerligt genom hela arbetsprocessen och vi har försökt kompensera så att båda 

fått göra lika mycket; om den ena har gjort lite mer så får den andra fylla i med annat. Även vid 

läsning av självbiografier har vi utnyttjat det faktum att vi är två skribenter och har därmed valt 
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att läsa fyra självbiografier var. Resultat- och analysdelen, slutsummeringen liksom 

slutdiskussionen har vi skrivit och arbetat igenom tillsammans.  

 

4.5. Etiska överväganden 

Nyttan med vår studie måste väga över den eventuella skadan (Nygren, 2012). Nyttan kan, 

enligt vår mening, vara att ge ny kunskap på området, samt ett brukarperspektiv. Det ger en 

möjlighet för personer som har haft ett missbruk att göra sig hörda och ge sin syn på saker utan 

att rådande fördomar och förutfattade meningar ska ta alltför stor plats. Tänkbara risker är 

däremot att vi återger berättelser på ett icke korrekt sätt. Enligt Wolanik Boström & Öhlander 

(2012) finns det ingen helt objektiv forskning. Det går inte att göra helt neutrala analyser då det 

alltid är befläckat av samtiden och det rådande samhällsklimatet. Ett sätt att sträva mot 

pålitlighet och objektivitet är att beakta hur forskarna och forskningsprocessen påverkar 

tillkomsten av kunskap. Även Kvale & Brinkmann (2009) anser att forskarens roll är en tungt 

vägande hörnsten som är avgörande för den vetenskapliga kunskapens hållbarhet och kvalitet. 

Det är därför viktigt att vi som forskare har en självkritisk bild där vi ser till hur våra 

uppfattningar kan ha en påverkan på materialet. Vi bör inte minst reflektera över hur vi som 

personer förhåller oss till författarna. Wolanik Boström & Öhlander skriver om hur det blir 

väsentligt att tänka på ens egna värderingar och tolkningar eftersom det är viktigt att försöka 

återge personernas berättelser på ett så korrekt sätt som möjligt. Det blir annars inte rättvist mot 

personen som har skrivit självbiografin och det blir heller inget pålitligt resultat för vår sudie. 

Vidare ser vi inte böckerna som vi läser endast som objekt och material till vårt arbete, utan vi 

är medvetna om att det bakom varje skrivet verk finns en person som har haft ett missbruk. Vi 

ska därför handskas varsamt med materialet och försöka återge författarnas utsagor på ett så 

rättvist sätt som möjligt. Hur vi ser på personer med ett alkoholmissbruk kan också tänkas 

påverka hur vi läser en självbiografi. Vi är en del av samhället där missbruk är konstruerat som 

ett socialt problem, och vi tror därför att vi är påverkade av samhällets värderingar såsom att 

man kanske tänker om en missbrukare som någon som inte har en bostad, som någon som inte 

har några pengar, och som någon som är ständigt full och inte kan ta ansvar för sig själv. Vi 

måste även här vara medvetna om att dessa värderingar kan finnas närvarande och ha en 

inverkan på hur vi tolkar och tar till oss texterna.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet att varvas med analysen. Detta gör vi med anledning av att vi 

kommer att använda oss av diskursanalys, där egna tolkningar och våra verktyg (inom 

diskursteorin) kommer att påverka både resultat och analys och därmed behöver bearbetas som 

ett avsnitt. Avsnittet kommer att delas upp på så sätt att explicita uttryck av känslorna skuld 

och skam kommer att presenteras och analyseras först, detta med hjälp av diskursanalys. Sedan 

kommer det ett avsnitt om implicita uttryck av samma känslor och även den delen kommer att 

bestå av både resultat och analys. Det kommer dock inte att göras med hjälp av diskursanalysen 

utan i huvudsak med hjälp av en mer hermeneutisk inriktning. Detta eftersom vi funnit vissa 

begränsningar med diskursanalysen, något som förklaras vidare i avsnittet om metodkritik. 

Explicita uttryck är enligt oss klart uttalad beskrivning av känslorna skuld och skam. Implicita 

uttryck är det motsatta och innebär då outsagda och underförstådda uttryck av känslorna skuld 

och skam. I den första delen (explicita uttryck) kommer texten att delas in i tre diskurser. 

Genomgående för hela detta avsnitt är att texten frekvent kommer att tematiseras så att det 

underlättar för både oss och läsarna att se mönster i vår resultat- och analysdel.  

 

Den sorts analys som kommer att användas till en början är diskursanalys med inriktning på 

Laclau & Mouffe's (1985, ref. i Winther Jørgensen & Phillips, 2000) diskursteori. Då 

diskursteorin i huvudsak studerar det som finns på ytan så omfattar den inte de implicita 

uttrycken. Med hjälp av verktyg inom ramen för diskursteorin såsom tecken, knutpunkter och 

ekvivalenskedjor, vill vi se vilken betydelse författarna tillskriver känslor såsom exempelvis 

skuld. Detta görs genom att analysera vilka andra ord och beskrivningar som görs i relation till 

ordet skam, liksom till ordet skuld.  

 

Vi avser att gå igenom empirin med hjälp av en analys med tre olika steg. Vi vill med detta visa 

hur vi har gått tillväga i analysen av materialet samt tydliggöra denna med hjälp av 

kategorisering genom olika teman.  De tre steg som vi kommer att utgå från i vår diskursanalys, 

i enlighet med diskursteorin, är: 

1. Att identifiera tecken och ord i självbiografierna som används för att beskriva känslor 

av skam respektive skuld. 

2. Att genom de ekvivalenskedjor som tecknen bildar och som ger upphov till diskurser, 

kunna utläsa förhållandet till nodalpunkterna skam respektive skuld samt skuld och 

skam.  
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3. Att se hur de olika tecknen skapar olika perspektiv av vad de olika nodalpunkterna är 

och kan ses som, samt att se vad diskursen innehåller och därmed kunna utläsa olika 

sorters diskurser om skam respektive skuld. Dessa olika typer av diskurser kommer vi 

sedan att kategorisera och redogöra för.  

 

Till att börja med vill vi exemplifiera för att tydliggöra vår tillvägagångssätt och vi börjar med 

ett exempel på känslan skam. Vi kommer sedan även att redogöra för ett exempel om skuld. 

Vår förhoppning är att dessa exempel ska underlätta för läsaren att följa analysprocessen samt 

för att denne ska kunna se den röda tråden genom arbetet. I de kommande exemplen kommer vi 

att förhålla oss till nodalpunkten skam respektive nodalpunkten skuld och ser därefter till vilka 

andra ord och tecken som skrivs i relation till dessa känslor. Därmed skapas ekvivalenskedjor 

som då ger oss en förståelse för hur skuld respektive skam ger uttryck för olika perspektiv och 

betydelser.  

 

”Skammen bränner. Är en dålig mamma. Ingen mamma alls. Det har de kommit fram till 

utan att lyssna på mig, utan att försöka förstå.”  

(Holmsten, 2013, s. 40) 

 

Genom att studera detta citat steg för steg kan vi i det första steget se hur personen nämner 

skam i förhållande till ord som att det bränner, dålig mamma och ingen mamma alls. Vidare 

till andra steget kan vi se en ekvivalenskedja av vad skam kan identifieras som, genom att 

koppla ovan nämnda ord till nodalpunkten skam. Slutligen, genom det tredje steget, kan vi 

utläsa ett visst perspektiv om skam och om hur det blir en kategori av olika diskurser. Detta 

görs givetvis inte förrän i slutet av diskurserna, eftersom det är svårt att se ett perspektiv genom 

endast ett citat. Vidare kommer ett exempel på skuld: 

 

”Men det var ju detta som gjorde honom så vansinnigt förtvivlad, det fanns inga svar och 

ingen skyldig, utom han själv.”  

(Enquist, 2009, s. 493) 

 

Här hittar vi ord som relateras till skuld såsom vansinnigt förtvivlad, inga svar och han själv. 

I det andra steget kopplas dessa tecken ihop med nodalpunkten skuld och bildar tillsammans en 

ekvivalenskedja, och därmed uppstår det diskurser om nodalpunkten. I det tredje steget ser vi 

hur denna diskurs, en utav många möjliga diskurser, är ett kategoriskt och specifikt sätt att 
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skriva om skuld. Även här gäller det att vänta till slutet av diskursen för att kunna se helheten 

och därmed ett perspektiv.  

 

5.1 Diskursen av skam 

Utmärkande för vårt insamlade material, i form av citat tagna från självbiografier, är att det 

finns olika sätt att skriva om känslor av skam på. Samtliga självbiografier avhandlar 

erfarenheter av alkoholmissbruk och de känslor som tillkommer med detta. Men sättet att 

skriva om sådant kan skilja sig åt. Författarna använder sig många gånger av olika ord och 

tecken för att beskriva känslan av skam. För att underlätta vår analysdel och redovisning för de 

olika sätten att skriva om känslan, har vi valt att kategorisera sättet att skriva om skam i tre 

olika diskurser: inre känslan-diskursen, identitet-diskursen och i förhållande till andra-

diskursen.  

 

5.1.1 Inre känslan-diskursen 

Inom den förstnämnda diskursen, inre känslan-diskursen, skriver personerna ofta om skam i 

förhållande till ord och tecken som beskriver en negativ inre känsla. Skammen konstrueras 

således till att bli någonting som känns inombords, ett obehag som exempelvis kan beskrivas i 

termer av att någonting gnager.  

 

”I själva verket kommer det att ta år innan han blir kvitt detta gnagande i sitt inre, som han 

bara kan kalla skam. Det bleknar långsamt bort, men aldrig helt.” 

(Enquist, 2009, s. 200) 

 

För att se till det ovanstående citat är orden gnagande, bleknar och inre något som kan 

kopplas till känslan skam där uttrycken är negativa. Av detta går det att tolka att det är en 

djuprotad känsla som är svår att bli av med och att känslan aldrig riktigt försvinner. Det i sig 

ger ett intryck av att känslan är av stor betydelse och att det därmed påverkar personen på ett 

betydande sätt. Intressant i sammanhanget är även konstruktionen av känslan som något som 

finns i ens inre. Skam finns inte bara utanför i den omgivande miljön och oberoende av något 

annat, utan genom att utläsa ekvivalenskedjan verkar det finnas inom en och inuti kroppen. 

Detta kan tolkas som ett uttryck för skammen som en smärtsam känsla, ett gnagande som finns 

inom en och som bara delvis kan blekna bort. Även nästkommande citat visar att skam är en 

komplex, om än en smärtsam känsla:  
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”Men hon försöker inte hindra mig, och hennes tysta väntan ger min andning tid att 

normaliseras igen. Skammen bränner mindre. ”  

(Groom, 2012, s. 93) 

  

”Jag var så härdad i mina attityder att den lilla smärta och skam jag kunde känna i möten 

med henne var snabbt övergående, eller egentligen, snabbt undanträngda.” 

(Säfström, 2012, s. 169) 

 

Exempel på andra ord och tecken som tillsammans bildar ekvivalenskedjor och ger känslan av 

skam en betydelse är sådant såsom att beskriva att det är något som bränner alternativt att det 

är förenat med smärta. Även dessa beskrivningar av känslan ger intrycket av att skammen 

konstrueras som negativ. I det första av de två ovanstående citaten knyts orden bränner och 

smärta, samt undanträngda ihop med nodalpunkten skam, där vår uppfattning är att detta 

uttalande bygger på att känslan av att skämmas är obehaglig och gör ont; det bränner. Det 

nedre citatet går således också att kategorisera inom inre känslan-diskursen, då det knyts 

samman med orden smärta samt undanträngda. Därav går det att urskilja hur känslan av att 

skämmas förenas med smärta och lidande inombords. Det visar även att det är något som man 

inte vill, orkar eller klarar av att kännas vid, och känslan blir således undanträngd eller är 

någonting som man åtminstone vill försöka tränga undan.  

 

5.1.2 Identitet-diskursen  

Nästkommande diskurs som vi har kunnat urskilja i materialet är den där författarna skriver om 

känslan av skam i relation till vad de är, vad de tycker att de är, och vad de själva identifierar 

sig med. Enligt vår mening kan materialet tolkas som att skam också är ett uttryck för att 

förminska och nedvärdera sig själv. Ord och tecken som handlar om att man inte har rätt till 

saker, är dålig eller helt enkelt är en missbrukare kan upprepade gånger knytas samman med 

nodalpunkten skam.  

 

”Det kändes nästan skamligt, det att jag ville hitta honom när det verkade som om jag inte 

hade någon rätt till det, eller föga rätt. Som om jag bara hade varit fordonet, 

förvaringskärlet. Inte den verkliga mamman. Inte de ansvarstagande människorna som flög 

tvärsöver landet för att hämta honom, för att ta hand om honom varje dag, ett gift par med ett 

eget hem att erbjuda. En familj.” 



 

29 

 

(Groom, 2012, s. 151) 

 

Orden inte hade någon rätt till, föga rätt, inte den verkliga mamman och inte de 

ansvarstagande bildar en ekvivalenskedja och ger känslan av skam en betydelse av att det 

handlar om mindervärde och ovärdighet. Det finns ett mönster av uttryck för förminskning då 

författaren nämner att hon kände att hon inte hade rätt till någonting. Hon kände sig heller inte 

som den riktiga mamman, eller som en ansvarstagande förälder, vilket även tyder på att hon 

känner sig sämre än andra och tenderar att nedvärdera sig själv. En viktig aspekt är att hon gör 

åtskillnad på den som hon själv är och på hur hon uppfattar att andra är; de andra människorna 

är ansvarstagande, har en riktig familj och är ett gift par med ett hem att erbjuda. Med 

hänvisning till detta kan man se att skam får en betydelse genom hur hon ser på och skriver om 

sig själv (såsom mindervärdig) och om hur hon skriver om andra som om de vore ”bättre”. På 

så vis konstruerar hon också en identitet och en föreställning om vad hon anser att hon är, 

liksom hon bidrar till den kollektiva identiteten och uppfattningen om vad en 

alkoholmissbrukare generellt sett är och kan kännas igen som.   

 

”Jonas tycker att jag sviker Nok. Jag har inte berättat för henne att jag är missbrukare och 

sitter på behandlingshem. Det tycker han är fel av mig. Fel och fegt. Han har rätt. Och jag 

skäms.”  

(Gustavsson, 2009, s. 135) 

 

Även nästkommande citat visar hur ord och tecken såsom missbrukare, sitter på 

behandlingshem och fel och fegt kan knytas ihop med nodalpunkten skam. Det visar på så sätt 

att personen nedvärderar och stämplar sig själv på ett ofördelaktigt sätt (exempelvis 

missbrukare), där han identifierar sig just som en person med missbruk och tillskriver sig 

egenskaper som personer med missbruk innehar. Skam konstrueras som känsla och får 

betydelse när man exempelvis skriver att det är en själv som missbrukare som känner det, 

någon som sitter på behandlingshem, som är feg och gör fel. Ur detta går också att utläsa att 

personen i fråga nedvärderar sig själv och konstruerar betydelsen av skam som att någon som 

skäms är en sådan som sitter på behandlingshem och är missbrukare, varpå orden missbrukare 

och behandlingshem ges en negativ innebörd i sammanhanget.    
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5.1.3 I förhållande till andra-diskursen 

Det finns ytterligare ett tydligt mönster som författarna visar, och det är att skriva om att 

skämmas i förhållande till andra. Det kan handla om att känna så inför ens egen familj eller 

inför personer i omgivningen, men även inför personer i allmänhet. Diskursen bygger således 

på att författarna väljer att sätta känslor av skam, och ge känslan betydelse i relation till 

beskrivningar av hur man känner att man skäms inför andra människor. Till följd av att 

alkoholmissbruket och konsekvenserna av detta tydligt syns och avslöjas för omvärlden, 

uppstår skamfyllda känslor. Detta enligt de skildringar som författarna gjort inom denna 

diskurs.  

 

”När han kom hem från dessa middagar eller fester var han visserligen beundransvärt klar 

och älskvärd, och skenbart alls inte berusad, men han öppnade omedelbart, och 

konsumerade, en flaska vin. Han behövde då inte känna skam inför någon, annat än inför 

henne, naturligtvis.” 

(Enquist, 2009, s. 441) 

 

De ord och tecken som knyts ihop med nodalpunkten skam i det ovan skrivna citatet är uttryck 

som inför någon och inför henne, varefter författaren genom detta skrivsätt tydliggör känslan 

av skam som något man känner inför andra människor. Det är ens tillkortakommanden och 

misslyckanden som människa, att man har fastnat i ett destruktivt alkoholmissbruk, som gör att 

man som person har något att skämmas över inför andra. I detta fall, som i citatet ovan, slipper 

personen i fråga känna skam inför andra människor genom att hålla sig någorlunda nykter vid 

diverse sociala umgängen. Dock kunde han inte behärska sig när han kom hem och 

konsumerade omedelbart en flaska vin. Detta gjorde han inför henne, en närstående, som han 

ändå fann sig känna skam inför. Även nästkommande citat går att förstå utifrån en diskurs där 

författaren skriver om känslan av skam som en känsla som uppstår i relation till någon eller 

några andra.  

 

”Han tittar på mig när jag fumligt och skamset ställer tillbaka flaskan i kylskåpet.”  

(Gustavsson, 2009, s. 13) 

 

Uttrycket skam knyts samman med orden han tittar på mig och fumligt. Att någon tittar på en 

kan uppfattas som en dömande blick eller att någon har ögonen på en. Sedan att han inte kan 

ställa tillbaka flaskan på ett kontrollerat sätt tyder på att han skäms, och det blir än värre på 
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grund av blicken som är riktad mot honom. Men även det faktum att han vet att han inte ska 

eller bör dricka och då ställer tillbaka flaskan på ett osäkert sätt visar att han skäms för sin 

handling. Ekvivalenskedjan fumligt och han tittar på mig visar således en betydelse och 

beskrivning av skam genom att mena att det uppstår av att bete sig eller att agera fumligt inför 

och i närvaro av en annan person. Det ger upphov till känslan av att skämmas.  

 

5.2 Diskursen av skuld 

I vårt insamlade material har det varit betydligt mer vanligt förekommande att personerna, som 

skrivit om sina erfarenheter av alkoholmissbruk, skrivit om känslor av skam och att de skäms 

snarare än att de känner skuld. Skuld och diskursen av det har dock i viss mån kunnat 

identifieras, då det ändå verkar förekomma som en given konsekvens av att leva med ett 

alkoholmissbruk. En diskurs som går att utläsa av empirin är den där personerna skriver om 

skulden som något som man vill och strävar efter att bli fri från. Vi har därmed valt att namnge 

den första diskursen för bli fri från-diskursen. Den andra diskursen har vi valt att rubricera som 

gentemot andra-diskursen med anledning av att författarna talar om skulden och skuldkänslan 

som avhängig av att de känner sig skyldiga för sitt beteende gentemot andra. Vi börjar 

inledningsvis med att analysera bli fri från-diskursen.  

 

5.2.1 Bli fri från-diskursen 

Författarna skriver om skuld som det vore en företeelse som går att bli av med och något som 

går att bli fri från. Mönster som går att se i materialet är ord och uttryck såsom borttog, fri från 

och en förklaring. Det går att tolka utsagorna som att skulden är en stark, om än reglerbar 

känsla, som grundar sig på att det finns möjlighet eller i alla fall en önskan om att komma ur 

det som man annars står ansvarig för; alkoholmissbruket, allt man orsakat och gett upphov till i 

berusat tillstånd.  

 

”Blev man då icke konstig deri huvudet av inavel, och var icke detta en förklaring till hans 

begynnande sönderfall, eller i varje fall till spritandet som likt klistret i flugfångarna deri 

griskätten icke ville lössläppa honom, och borttog då icke detta klandret och skulden?”  

(Enquist, 2009, s. 426)  

Författaren liknar alkohol vid ett klister, då han skriver om det som något han inte kan bli av 

med och som han nästintill var menad att fastna i. Författaren menar vidare att genom att det 

finns en förklaring till hans missbruk, som han menar är inavel, så är det inte han själv som är 
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ensam ansvarig till det. Detta blir som en utväg för honom genom att ”skylla” på annat, och 

därmed ett sätt att befrias från skulden. De tecken och ord som är knutpunkter för nodalpunkten 

skuld är i exemplet ovan ord såsom en förklaring, borttog och klandret, där klandret kan 

anses stå som en synonym till skuld. Att klandra någon är, enligt vår uppfattning, att låta någon 

stå ansvarig eller skyldig för något. Uttalandet bildar en ekvivalenskedja av betydelse där 

skulden, av författaren, konstrueras som en känsla som kan borttas om det exempelvis finns en 

rationell förklaring till alkoholmissbruket. Även följande citat förklarar hur skuldkänslan kan 

ses som något som man om möjligt skulle kunna bli fri från eller som skulle kunna regleras.   

 

”Det jag tänker på är min skuld. Att jag inte tror att jag kan bli fri. Att det måste vara så. Att 

en skuld inte kan regleras /---/ 

(Lundberg, 2011 s. 83) 

 

Personen åberopar att han inte tror att han kan bli fri från sin skuld och inte heller att den kan 

regleras. Men även om han menar att han inte skulle kunna bli fri från det, så verkar det ändå 

vara möjligt att kunna befrias från känslan. Vidare skriver han om skuldkänslan på ett sätt som 

gör att tecken och ord som bli fri och regleras utgör något positivt och något som personen i 

fråga strävar efter. Ekvivalenskedjan innefattande bli fri och kan regleras säger i sin tur 

någonting om känslan omfattning och betydelse. Känslan av skuld konstrueras av författaren 

som något som tycks tynga en och som man gärna önskar och vill, men svårligen kan bli fri 

från.  

 

5.2.2 Gentemot andra-diskursen 

Vad som är märkbart är att skuld ofta ställs i relation till andra personer. Författarna skriver att 

de känner skuld på grund av något de har gjort eller orsakat andra människor i berusat tillstånd.  

Nedanstående citat visar tydligt hur skuldkänslan uppstår i förhållande till andra människor. 

 

”Det är samma typ av skuld som jag kände när jag lämnade Natalie i Ocean City och som 

min mamma kände när jag fördes till sjukhuset för att magpumpas. Jag tror att vi kvinnor är 

kringskurna av skuld i allt vi företar oss, den håller ett stadigt grepp och vi våndas inte över 

våra egna katastrofer utan även över våra medsystrars.”    

(Zailckas, 2005, s. 227) 
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Som författaren skriver i sin självbiografi uppkommer känslan av skuld när hon lämnade sin 

kompis Natalie, och när hon fördes till sjukhuset. Dessa handlingar utfördes i berusat tillstånd 

och drabbade både hennes mamma och hennes kompis, och det är därmed de personerna som 

hon känner skuld för. De ord och tecken som därav knyts samman med nodalpunkten skuld är 

lämnade Natalie och jag fördes till sjukhuset. Tillsammans bildar de en ekvivalenskedja och 

ger en bild av hur skuldkänslan som helhet beskrivs som; en känsla som uppstår gentemot 

andra.  

 

”Jag hade aldrig ursäktat mig inför henne alla de gånger hon fått följa med in på offentliga 

toaletter för att jag skulle ta återställare och/eller för att jag behövde fylla över alkohol i 

kamouflageflaskorna som jag alltid använde mig av. Även fast jag känt varje gång att det var 

fel och tryckt ner mina skuldkänslor visste jag ju att det var så jag skulle fortsätta att göra 

och att hon inte skulle vara behjälpt av att jag försökte låtsas som något annat.” 

(Säfström, 2012, s. 201) 

 

I ovanstående citat går det att utläsa att personen trots skuldkänslor känner ett visst mått av 

stolthet över att hon ändå inte försöker dölja sitt missbruk för sin dotter. Känslan av skuld 

märks dock ändå i sättet hon beskriver skuld i kombination med ord och tecken såsom aldrig 

ursäktat mig, fått följa med och det var fel, där författaren tydligt gör en distinktion på vad 

som är acceptabelt att göra och inte. Hon uttrycker tydligt att det var fel av henne att ta med sin 

dotter in på offentliga toaletter för att fylla på med alkohol och hon kände skuld över detta. 

Samma känsla återkommer när hon inser att hon heller aldrig har ursäktat sig för att ha tagit 

med dottern alla dessa gånger. Ekvivalenskedjan utgör en bild av att skulden uppstår gentemot 

hennes egen dotter. Den får betydelse i den bemärkelsen att den definierar skulden som en 

känsla som grundar sig på att personen har gjort eller betett sig på ett felaktigt sätt gentemot 

någon annan.   

 

5.3 Diskursen av skuld och skam 

Vi upptäckte att författarna ibland uttryckte både skuld och skam explicit i samma mening. 

Detta gjorde det svårt för oss att knyta ord och tecken till en särskild eller specifikt uttalad 

nodalpunkt. Det gick inte att dela på skuld och skam då det var svårt att tyda vilka ord och 

tecken som tillhörde de olika nodalpunkterna. Nodalpunkten blir därmed ”skuld och skam” där 

analysen tvingas utgå från att samtliga tecken är knutna till såväl skuld- som skamkänslorna. 

Av det insamlade materialet har vi kunnat utläsa i huvudsak två olika diskurser som handlar om 
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hur författaren skriver om känslan av både skuld och skam. Vi har valt att benämna dessa två 

diskurser för omfattning-diskursen och obehag-diskursen.  

 

5.3.1 Omfattning-diskursen  

I denna diskurs finns ett mönster i hur personerna i huvudsak skriver och förbinder känslorna 

”skuld och skam” till hur stor del det är, eller av vilken omfattning känslorna är av. Det kan 

handla om att personen beskriver känslorna som enorma eller övermäktiga och att hen anför att 

de har en stor och betydande roll i deras liv som alkoholmissbrukare. Det säger i sin tur 

någonting om vilken betydelse personerna tillskriver dessa känslor och hur stort utrymme de 

menar att dessa känslor har i deras liv.    

 

”Varje kväll när jag gick och lade mig var min skuld och skam enorm och jag bad intensivt 

om att min dotter skulle få ha det bra.” 

(Säfström, 2012, s. 178) 

 

I fallet ovan knyts nodalpunkten skuld och skam ihop med ordet enorm, ett tecken som i sig 

visar att känslorna är starka och av stor betydelse. Genom att skriva om skuld och skam som 

något som är enormt, konstrueras känslorna som något av stor omfattning, något betydelsefullt 

och signifikant.  

 

”Idag inser jag att vi kvinnor som missbrukar eller har missbrukat alkohol har ett gemensamt 

drag som skapar svåra skuldkänslor: vi tror alltid att vi själva är värst, att vår egen skam är 

störst.”  

(Zailckas, 2005, s. 341) 

 

Även följande citat tyder på hur nodalpunkten skuld och skam knyts samman med ord och 

tecken såsom värst och störst, där dessa ord bildar en ekvivalenskedja av betydelse. 

Författaren menar att känslorna har en stor roll och har betydelse, något som de konstruerar 

aktivt genom användning av ord såsom värst och störst. Sådana uttalanden gör också, enligt vår 

mening, att personen gör en tydlig distinktion mellan dem själva/deras egen känsla av skam 

och skuld och andras känslor. ”Vår egen” och ”vi själva” visar tydligt på att det är de, de och 

ingen annan, som känner att de själva är värst och att deras egen skam är störst. Samtidigt 

skriver författaren tydligt vi tror alltid som markerar att hon ändå har en insikt i att det bara är 

som de tror och föreställer sig, och att det också faktiskt är fler som känner som hon. 
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5.3.2 Obehag-diskursen 

Den andra av de två identifierade diskurserna har vi valt att kalla obehag-diskursen, då sättet att 

skriva om nodalpunkten skuld och skam går att anknyta till uttalanden, ord och tecken, som 

tyder på att upplevelsen och beskrivningen av känslorna är någonting som är obehagligt. Vi har 

även sett tecken på att personer skriver att de vill bli av med dessa känslor, vilket vi också har 

tolkat som en indikation på att upplevelsen av känslorna är någonting obehagligt. Följande citat 

bygger på denna utgångspunkt.   

 

 ”Den skuld och skam jag så maniskt försökt kväva när jag missbrukade skulle vara omöjlig 

att döva och förringa med fler rus. Det såg jag tydligt och jag ville, skulle, inte dit igen.”  

(Säfström, 2012, s. 242) 

 

Det bildas en ekvivalenskedja av orden kväva, döva och förringa, alla kopplade till uttrycket 

”skuld och skam”, en ekvivalenskedja som i sin tur säger någonting om hur man förhåller sig 

till känslorna av skuld och skam. Ekvivalenskedjan bildar en kedja av betydelse som bekräftar 

att skuld och skam är något som personen vill undertrycka, dämpa och bli av med.  

 

”Jag minns också vad det var som skedde. Det kommer stötvis, förbiilande, ögonblick av 

skuld och skam. Allt annat är omöjligt. Jag trodde verkligen att jag hade försonats med den 

som jag hade varit, med den som jag hade blivit. Jag tänkte att jag hade ställt den personen 

åt sidan, arkiverat honom.” 

(Lundberg, 2011, s. 59) 

 

Nästföljande citat indikerar på att nodalpunkten skuld och skam knyts samman med ord som 

stötvis och förbiilande, där vi tolkar dessa ord som ett uttryck för obehagliga och oönskade 

känslor. Stötvis innebär, enligt vår tolkning, att känslan av skuld och skam kommer i perioder, 

sporadiskt och obehagligt, och att upplevelsen av det är att det ilar förbi. Känslan infinner sig 

hastigt och smärtsamt.   

 

Vår konklusion av den ovan nämnda diskursen skuld och skam utgår dock från att det är 

problematiskt att säga något om betydelsen av känslorna eftersom de är sammanskrivna som 

skuld och skam (vilket i sig kan bestå av två olika nodalpunkter). Det blir svårt att avgöra om 

beskrivningarna är gjorda för känslan skuld eller känslan av skam, just för att författarna satt 

samman orden till ett gemensamt uttryck: ”skuld och skam”. Det är således av stor vikt att 
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förhålla sig kritisk till det faktum att vår metod inte omfattar en analys av sammansatta ord och 

uttryck och att betydelsen av dessa därför inte kan utläsas fullt ut.  

 

5.4 Kommentar om diskurserna   

Av de tre huvudsakliga diskurserna i vårt material om skam, skuld och skuld och skam går det 

att utläsa vissa skillnader i sättet att sätta ord på och beskriva känslor. De diskurser och olika 

perspektiv som vi har kunna utläsa, och som utgör det tredje steget i vår analysmodell är först 

diskursen av skam. I den diskursen hittade vi tre diskurser, dessa var: inre-känslan-diskursen, 

identitets-diskursen och i förhållande till andra-diskursen. Inom diskursen av skuld fann vi två 

diskurser: bli fri från-diskursen och gentemot andra-diskursen. Slutligen, inom den sista 

diskursen skuld och skam påträffade vi två diskurser som var omfattning-diskursen och 

obehag-diskursen. Diskurserna om skam och skamkänslan skrivs enligt oss på ett avsevärt 

mörkt och smärtsamt sätt, där upplevelsen av att skämmas frekvent skrivs med ord av hur det 

känns inombords. Diskurserna utgår också ifrån att man skäms för den man är och att skammen 

beror på och har en koppling till den egna personen. Skammen har en koppling till beteendet 

och alkoholmissbruket i stort och kan i vissa avseenden (t.ex. i förhållande till andra-diskursen) 

betraktas som att personen föreställer sig hur denne framstår inför andra människor, eller hur 

andra ser på henom när hen super. Vi kopplar detta till Cooleys teori (1922 ref. i Scheff & 

Starrin, 2002) om skam, där Cooley i huvudsak anför att skam är en känsla som uppstår när 

individen ser sig själv utifrån någon annans perspektiv. Diskursen om skuld lyfter fram känslan 

som något baserat på genomförda handlingar och beteenden, sådant som personen har orsakat 

och gjort fel, snarare än att det beskrivs med ord om hur känslan i sig faktiskt känns. De olika 

sätten att skriva om skuld handlar om i vilka situationer skuld uppkommer samt att skulden och 

skuldkänslan är något personen vill och strävar efter att kunna bli fri från. Skulden skrivs dels 

som en känsla som uppstår gentemot andra för konsekvenserna av sitt alkoholmissbruk, och 

dels som att det är en känsla som denne vill bli fri från och komma ur. Föreställningen om att 

skulden är något som man kan bli fri från tolkar vi som något som hänger ihop med diskursen 

om att skuld uppstår och vidmakthålls gentemot andra människor. Det är då genom exempelvis 

förlåtelse som en person skulle kunna befrias från denna känsla av skuld. Den sistnämnda 

diskursen, den något komplexa om både skuld och skam innefattar beskrivningar om hur båda 

dessa känslor ges en stor roll och är av stort obehag. Det är dock oklart vilken av dessa båda 

känslor som har störst roll och som ger mest obehag, eftersom att orden är sammanskrivna till 

en nodalpunkt och i sig inte åtskilda. Slutsatsen som går att dra är att båda känslorna 
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tillsammans är av stor betydelse för personerna med alkoholmissbruk. Men vi har även kunnat 

dra en slutsats om att författarna skriver om skuld och skam som väldigt närliggande känslor 

och att de emellanåt skriver om dem som om de går ihop och liknar varandra. Vidare 

resonemang om detta kommer att föras i vår slutsummering.  

 

Vi uppfattar inte att det finns en diskursiv kamp eller antagonism om betydelsebärare (ord och 

tecken) mellan de olika diskurserna av känslor. Vi har funnit lite olika sätt varpå människor 

uttrycker och skriver om skuld och skamkänslor på, men diskurserna bygger i grund och botten 

på en likvärdig definition av ”verkligheten” där skam respektive skuld genomgående beskrivs i 

bemärkelsen att det är något negativt. Det råder en konsensus i diskursen om vad exempelvis 

skam är, och personerna ger ingen bild av att skamkänslan är en positiv känsla sammankopplad 

med ord som lättnad eller lycka, eufori o.s.v. Den konstruerade och reella beskrivningen av 

skamkänslan grundar sig i huvudsak på gemensamma yttringar om att det är en smärtsam och 

oönskad känsla. På så sätt kan vi förstå det som att författarna tycks utgå ifrån en gemensam 

bild av vad känslorna är och kan beskrivas som och att skam och skuld i sig bygger på 

hegemoni.  

 

5.5 Metodkritik & tolkning av implicita uttryck 

Vår insamlade empiri grundar sig på att författarna på något sätt uttrycker sig om känslor av 

skuld och/eller skam i relation till ett upplevt alkoholmissbruk. Vid insamling av empiri fann vi 

dock att uttryck om sådana känslor inte nödvändigtvis behöver göras med de klart uttalade och 

tydliga orden skam eller skuld. Att på ett explicit och klart utsagt sätt skriva om sådana känslor 

bör väl också, för att se till exempelvis Scheff´s (1997, ref. i Johansson & Lalander 2010) eller 

Cooleys (1922, ref. i Scheff & Starrin, 2002) teori om skam, ses som väldigt atypiskt och 

avvikande. Vi anser att detta material är av relevans att analysera därför att även det är ett sätt 

varpå personerna uttrycker och ger mening åt skuld och skam, om än på ett något mer implicit 

och underförstått sätt. Vidare kan vi dock konstatera att diskursanalysen, med diskursteori som 

metod, på många sätt är bristfällig i det avseendet att vi inte kan analysera material där det inte 

finns en explicit och klart uttalad nodalpunkt. Författarna uttrycker ibland känslor på ett 

implicit sätt, ofta med hjälp av andra ord, och det är något som vi då inte har potentiell 

möjlighet att angripa och analysera med hjälp av diskursanalysen. En av diskursanalysens 

brister så som vi ser den är således att den endast lägger fokus på det som finns på ytan 

(Thomassen, 2007). Vår tanke är att redovisa för och exemplifiera att det inte alltid behöver 
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vara så att något uttrycks klart och tydligt med och genom språket. Vi vill således här 

uppmärksamma att vi nu frångår och tar ett steg ifrån diskursanalysen och istället tillämpar en 

friare, hermeneutisk tolkning av empirin med implicita uttryck. Viktigt i sammanhanget är då 

givetvis vår förförståelses inverkan på tolkning av materialet.  

 

5.5.1 Förförståelsens betydelse 

Med en mer hermeneutisk hållning som utgångspunkt är det viktigt att uppmärksamma att alla 

har en förförståelse. Gadamer (1997, ref. i Bergström & Boréus, 2005) menar att varje läsare 

närmar sig varje text med en viss förförståelse, och det hade varit omöjligt att genomföra några 

som helst tolkningar utan en förförståelse. Individuella upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar om världen, samt inom vilket socialt sammanhang vi rör oss i, men även 

utbildning, kunskaper och språk påverkar vår förståelse av texter. Av detta kan vi konstatera att 

det blir svårt att fullt ut återge vad en författare velat framföra med en viss text. Det blir således 

också omöjligt att återge hur andra mottagare tolkar och förstår texten. Syftet med denna 

tolkning är därmed inte att i första hand återskapa avsändarens mening eller avsikt med texten. 

Det handlar snarare om att vår kunskap och tidigare erfarenheter samspelar tillsammans med 

författarnas erfarenheter, något som i sin tur ger texten en ny innebörd (Gilje & Grimen, 1992, 

ref. i Bergström & Boréus, 2005). Viktigt är dock att kunna relatera texten till ett sammanhang 

och se det som är utanför den, liksom att till största del försöka undvika att endast relatera 

tolkningarna till oss själva. Grunden i detta utgår ifrån att vi som uttolkare tydligt argumenterar 

för och lägger fram varför vi tolkat något så som vi har gjort; exempelvis varför vi tolkat något 

som ett uttryck för skuldkänslor. 

  

Vid läsning av självbiografierna har vi upptäckt flera citat som kan tolkas som sådana känslor 

som vi tidigare analyserat med diskursanalys (skuld och skam). Detta är dock helt och hållet 

våra egna tolkningar av materialet. Vi vill först och främst börja med att redovisa för den 

empiri som bygger på just underförstådda och outtalade uttryck för känslor av skuld och skam, 

där vi även här varvar resultat och analys med hjälp av egna tolkningar.  

 

5.5.2 Uttryck genom kroppsspråk 

Flertalet författare gör ofta beskrivningar av kroppsspråk som kan antyda på upplevda 

skamkänslor. Vi exemplifierar detta med citat av två författare som gör beskrivningar av 

kroppsspråk och då i synnerhet blicken och oförmågan att möta andras blickar.  
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”Jag ser på min mamma. Hon kan inte möta min blick. Jag andas. Jag bara. Jag tittar bort.” 

(Frey, 2005, s. 13) 

 

”Frank lyssnar på min historia som jag berättar med tunn röst och blicken riktad ner i 

golvet.”  

(Gustavsson, 2009, s. 150) 

 

Vi tolkar citaten som att det är ett underförstått sätt att uttrycka sig om skam. Första exemplet 

tyder på att författaren inte klarar av eller kan titta på sin egen mamma; jag tittar bort. Att inte 

klara av eller kunna titta på en annan person tolkar vi som ett tecken på att man skäms. 

Personen har då inte modet att hålla kvar blicken, och väljer hellre att titta bort då 

självförtroendet eller självkänslan inte räcker till eller finns där. Även det andra exemplet tolkar 

vi som ett indirekt sätt varpå författaren uttrycker skamkänslor på, eftersom författaren med 

tunn röst berättar någonting. Vi uppfattar det som att tunn röstar tyder på att någon inte vill 

prata högt för att det inte ska höras, då det är skamfullt att berätta om sin historia (om 

missbruket). Att blicken är riktad ner i golvet tolkar vi på samma sätt som att någon tittar 

bort och att självkänslan, som tidigare nämnt, brister och som om författaren skäms för att visa 

upp sitt rätta jag.  

 

Detta går att förstå utifrån socialkonstruktionism då personen i fråga själv konstruerar sättet 

han uttrycker skamkänslan på, samt vad skam är. Känslan av skam finns inte av sig själv som 

en objektiv sanning, utan skapas först när personen i fråga gör uttalanden som att han tittar bort 

och som även det andra citatet ger uttryck för: tunn röst och med blicken riktad ned i golvet. 

Det är här som betydelsen och meningen av skam ges, även då författarna i detta fall inte 

uttrycker sig explicit om att det är skam det handlar om. Vår tolkning ur ett hermeneutiskt 

perspektiv är att författaren har en avsikt med uttrycken, och avsikten är att förmedla just 

känslan av skam utan att nödvändigtvis uttrycka det ordagrant.  

 

5.5.3 Formulering med hjälp av andra ord 

Ett märkbart mönster i materialet är att författarna tycks beskriva känslor av skuld respektive 

skam rent implicit genom att använda sig utav andra ord och beskrivningar av känslorna. 

Vanligt förekommande är exempelvis tecknen smutsig, att personen har dåligt samvete eller 

inte vill se eller veta av sig själv.  
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”Det är inte enkelt. Min son behöver hjälp med sina läxor. Det finns ingenting jag kan hjälpa 

honom med. Han förs bort från mig /---/ Vi sitter vid köksbordet. Böckerna uppslagna. Jag 

försöker följa med i texten. Under många år var jag rädd att han hade ärvt mina smutsiga 

gener, att sjukdomen skulle utvecklas också hos honom.” 

(Lundberg, 2011, s. 104) 

 

Av texten ovan har vi uppfattat att författaren indirekt skäms över den han är och vad han är, 

och det är något han visar genom att använda sig av ordet smutsig som i sig har en ytterst 

negativ klang. Just ordvalet i sig tyder på ett nedsättande och nedvärderande attityd gentemot 

den egna personen, menande på att han inte ser sig själv som en värdig person och att han 

indirekt skäms för den han är. Han uttrycker därmed på ett underförstått sätt att han inte är stolt 

över den han är och vad han är, och att han inte vill att ”sådana” gener ska föras vidare. 

Skamkänslan kan även uttolkas i nästa citat där personen undviker att möta sanningen om sig 

själv.  

 

”Jag stirrar in i de där uppspärrade ögonen, vars blick vittnar om en utsatthet, ett närmast 

patetiskt vädjande om hjälp, den visar den våld-samma kampen som pågår i mitt inre, den 

visar oron, smärtan, ångern, den visar den hänsynslöshet jag visat min kropp, den visar 

desperation hos en man som håller på att sjunka, ja, dö. Jag öppnar badrumsskåpet och låter 

det stå öppet så jag slipper se spegeln.”  

(Gustavsson, 2009, s. 29) 

 

Först och främst kan vi notera hur författaren formulerar skam för den uppenbara utsatthet, 

för ett patetiskt vädjande om hjälp, liksom den hänsynslöshet som han har visat sin kropp. 

Alla dessa faktorer utgör grunden för att han inte kan eller vill titta sig själv i spegeln. När han 

tänker på allt som missbruket har inneburit blir det för tungt att se sig själv i spegeln och inse 

att han är den han är. Det går även att uttolka en viss känsla av skuld när han inser vad han har 

åsamkat sin kropp och hur missbruket har skadat honom. Känslan av skuld har vi även kunnat 

identifiera i följande citat där personen i fråga känner sig skyldig till sitt beteende.  

 

”Tidigare hade de besökt oss några gånger genom åren och då hade jag tagit det lite lugnare 

men ändå kunnat droga mig även om jag haft dåligt samvete. Nu när de kom blev min 

ansvarslöshet väldigt mycket tydligare för mig och jag mådde fruktansvärt dåligt av att inte 

kunna skärpa mig.”  

(Säfström, 2012, s. 180) 
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Att skriva om att ha dåligt samvete, känna ansvarslöshet och må fruktansvärt dåligt över 

att inte kunna skärpa sig, visar hur personen lägger all skuld på sig själv. I synnerhet det 

faktum att hon nämner ”skärpa mig”, då tyngden av ansvaret enbart läggs på henne själv och 

ingen annan. Hon anför då att om hon bara hade kunnat skärpa sig så hade det inte behövt bli så 

som det blev och hennes missbruk hade inte behövt gå ut över andra. Vi kan förstå detta utifrån 

att personen konstruerar alkoholmissbruket som en i huvudsak personlig angelägenhet och ett 

personligt ansvar som då i sin tur medför att konstruktionen av skulden görs till att allt ansvar 

ligger på henne själv. Det blir således en av många kollektiva definitioner (Blumer, 1971) på 

vems fel eller ansvar missbruket är och därmed avgörande för hur hon skriver om skulden. Det 

skulle även varit möjligt att personen sett till att ansvaret för missbruket ligger på en större 

samhällsnivå, men vi har en uppfattning om att personen då troligtvis inte skulle skriva om att 

det för hennes del handlar om att ”skärpa sig”.  

 

5.5.4 Uppfattningar om hur andra ser på en 

Vissa av författarna gör beskrivningar av hur de tror att andra uppfattar och ser på dem. Dessa 

uppfattningar är inte bekräftade av omgivningen, utan det är enbart beskrivningar på hur de 

tror att omgivningen ser på dem.  

 

”Jag började försiktigt med att säga ”Hej” till vissa som jag kände igen, och det kändes 

väldigt kymigt när jag till slut tog mod till mig och lade till ett ”Vi ses” efter att ha sagt 

”Hejdå”. Jag hade känslor av att ingen skulle väl se fram emot att träffa mig igen.”  

(Säfström, 2012, s. 244) 

 

Citatet ovan visar hur personen känner att det är besvärligt eller obehagligt att tillåta sig att ta 

plats och hur hon upplever det som eller tror att personer i omgivningen inte godtar eller 

accepterar henne som människa. Vi uppfattar det som ett uttryck för att hon skäms över sig 

själv, något som i synnerhet sista meningen tyder på: Jag hade känslor av att ingen skulle väl 

se fram emot att träffa mig igen. Hon har således en tydlig bild av hur hon tror att andra 

människor ser på henne, något som även följande citat indikerar på: 

 

”Titta där går den där Mats. Han ser ut, har han inte sovit på flera dar, kantänka? Är han 

sjuk, månne? Han ser ju så mager och eländig ut. Tärd. Lätt stapplande steg. Vet ni vad jag 

har hört..? Nej, berätta, berätta! Hans fru kunde inte vara kvar hos honom. Han söp alldeles 



 

42 

 

för mycket och hans dotter tycker att det här är pinsamt att ha en pappa som går omkring 

som en zombie på byn. Han tror säkert att ingen fattar hur det är fatt med honom. Men det är 

rätt åt honom. Han har alltid varit en arrogant jävel, en sån där som trodde det gick att 

snacka sig upp tilltoppen, för snacka det kan han ju, jävlar i mig vad han babblar, och se  

bara hur han går där och surrar i en telefon som han inte ens har påslagen, det ser ju alla, 

det fattar ju alla att han inte pratar med någon annan.”  

(Gustavsson, 2009, s. 92) 

 

De markerade orden åskådliggör hans egna föreställningar om hur han tror att andra ser på 

honom. Enligt oss kan man då förstå att han skäms för den som han har blivit på grund av sitt 

missbruk. Detta eftersom att han skriver om sig själv och om hur han tror att folk ser på honom 

med negativa ord och bemärkelser, såsom den där Mats, att han blev lämnad för att han söp 

alldeles för mycket samt att han tror att alla ser honom som en arrogant jävel. Han föreställer 

sig att andras bild av honom överlag är mycket negativ, och det är något som vi betraktar som 

ett uttryck för skamkänslor. Upplevelsen av andras bild av en och den tillhörande skamkänslan 

är i sig dock socialt konstruerad på så vis att det inte är en objektiv sanning eller verklighet. 

Utifrån vårt material har omgivningen inte bekräftat dessa föreställningar, utan personerna har 

själva skapat och konstruerat sådana föreställningar, där även skamkänslan i sig blir en social 

konstruktion.   

 

5.5.5 Synen på sig själv  

Av materialet framgår det att det exempelvis är vanligt att åtskilja sig själv/själva från ”dem 

andra” och att man placerar sig själv i en lägre kategori och skriver ’vi’, som en grupp man 

tillhör. På detta vis uttrycker författarna tydligt att de inte uppfattade sig tillhöra de ”normala” 

människorna och att de indirekt, på grund av alkoholmissbruket och sitt avvikande beteende, 

skäms över sig själva och sina egenskaper.  

 

”Ett svenskt par på kärlekssemester i denna mest romantiska stad i världen och där står vi, 

fyllona från torget hemma i förorten och pladdrar ”bänksnack” mitt i deras romantiska 

drömresa. Det blev för mycket kontrast för att jag skulle kunna hålla masken. /---/ 

Någonstans inom mig var det ett litet stygn av smärta som gjorde sig hört, men det absurda i 

den här situationen skylde över det. /--- /” 

(Säfström, 2012, s. 118) 
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Författaren skriver om sig själv som en del av en grupp; fyllona som pladdrar bänksnack, 

vilket hon betraktar som en stor kontrast gentemot det som är normalt. Vi uppfattar att hennes 

syn på sig själv och det faktum att hon inskriver sig i kategorin fyllona, utesluter henne från 

den ”normala” gruppen och det omgivande samhället. Det går att tolka det som att hon skäms 

över denna kontrast. För att påvisa än mer att hon skäms ser vi till hur hon beskriver hur denna 

kontrast gör att hon känner ett stygn av smärta, det är smärtsamt och skamset att hon inte 

uppnår eller klassificeras som det eller de som är normala. Vidare, till nästa citat, kan vi även 

utläsa hur författaren utesluter sig själv ur den normala gruppen.  

 

”Tro inte att du är en av dem. Natten tillhör dem, och framförallt morgonen, men varken 

natten eller morgondagen är din.” 

(Enquist, 2009, s. 502) 

 

Personen anser sig, på grund av alkoholmissbruket, inte värdig nog och anser sig inte ha rätten 

till att tillhöra det som alla andra tillhör. Han räknar inte in sig som en av dem som har rätt till 

eller är värd saker. Han gör en åtskillnad på det som han själv är, en ovärdig 

alkoholmissbrukare, och på det som andra är. Vi uppfattar att det finns ett indirekt uttryck för 

skam eftersom han tydligt tycker att han är sämre än andra genom att skriva tro inte att du är 

en av dem. Detta kan förstås utifrån att han konstruerar sin identitet och tillhörighet. Att han 

inte är en av dem och står utanför det normala är inte en given sanning som existerar oberoende 

av sig självt. Det är först när han tillskriver sig en identitet som avvikare och anser sig tillhöra 

den gruppen som han skäms.  

 

5.6 Slutsummering 

På vilket sätt skriver författarna om skuld respektive skam?  

I vår resultat- och analysdel har vi kunnat konkludera att det finns många olika sätt att skriva 

om och uttrycka sig om känslorna skuld och skam. Vi kunde utläsa att skam och skuld dels 

skrevs på ett explicit sätt där författarna tydligt skrev ut att det var skam och/eller skuld det 

handlade om. Dels kunde vi utläsa hur författarna tycktes ge uttryck för sådana känslor på ett 

mer implicit sätt genom användning av andra ord eller beskrivningar av kroppsspråk etc.  Det i 

huvudsak gemensamma och genomgående sättet varpå författarna skriver om känslor av skuld 

och skam är att det ofta sammankopplas med ord som gör att känslorna ges en negativ 

innebörd.  
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Skriver författarna om skuld och skam som något underförstått och inbakat i 

beskrivningar eller klart uttalat? 

Vi gjorde först en åtskillnad på klart uttalande av känslorna och på underförstådda uttryck om 

skuld och skam (explicita respektive implicita uttryck). Det förekom alltså att författarna skrev 

om känslorna på såväl ett uttalat som ett underförstått sätt.  De explicita uttrycken kunde vi 

därefter dela in i tre olika diskurser med nodalpunkterna skam, skuld samt skuld och skam som 

utgångspunkt. I dessa diskurser kunde vi ytterligare kategorisera för att hitta mönster i de olika 

citaten. Det blev mer problematiskt när vi skulle analysera de implicita uttrycken. 

Diskursanalysen är omfattande men kräver att det finns konkreta ord eller tecken att studera, 

vilket gjorde att de implicita uttrycken inte kunde analyseras med hjälp av verktyg inom 

diskursteorin. Därför fick vi istället tillämpa en hermeneutisk inriktning som öppnade upp för 

våra egna tolkningar av citat. Genom denna typ av analys kunde vi tolka och se vilka citat som 

gav uttryck för skuld respektive skam, och vi kunde således analysera vilka sätt författarna 

uttryckte känslorna på. 

 

Många gånger nämndes känslorna explicit, men de nämndes även på ett implicit sätt, och det 

visade sig genom att författarna ofta uttryckte sig om dessa känslor med hjälp av andra ord och 

uttryck eller beskrivningar av kroppsspråk. Vi har även upptäckt att i synnerhet skamkänslan 

uttrycks i stor omfattning genom såväl explicita som implicita uttryck, medan skuld i större 

omfattning uttrycktes och skrevs på ett implicit sätt. När det kommer till skuldens innebörd och 

vad den beskrivs som av författarna har vi sett att skuld, liksom Scherer m.fl. (2011), skrivs 

som en känsla som uppstår när personen har orsakat eller ställt till med något i berusat tillstånd 

och som man känner gentemot andra människor i sin omgivning. I de fall känslan av skuld har 

skrivits om på ett uttalat sätt, har den även angetts vara något man kan eller vill bli fri från.    

I fråga om just hur man uttrycker känslor kan vi se till tidigare forskning som gjorts om 

känslor, såsom skam, där bland annat Gausel (2011) hänvisade till att klienter inom det sociala 

arbetets praktik många gånger har svårt för eller undviker att uttrycka sig om känslor i termer 

av att de skäms eller känner skam. Han anförde att klienterna kunde tala om hur de kände sig 

inombords, ett mönster som även vi har kunnat uttyda i vårt material och de insamlade citat vi 

har. Det gäller då det underförstådda och outsagda där vi har tolkat det som att personerna i 

fråga velat förmedla att det är skam de känt, men valt att inte skriva ut det på ett klart och 

tydligt sätt.  
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Vilken betydelse ger författarna känslor av skuld och skam och hur förhåller sig dessa till 

varandra? 

Utifrån socialkonstruktionistisk teori så är allting socialt konstruerat (se Blumer, 1971). Inte 

minst skapas sociala konstruktioner genom språket. Men utifrån författarnas perspektiv och sätt 

att konstruera sin verklighet (som ingår i sammanhanget) så går det att utläsa att i synnerhet 

skamkänslan har en betydande roll för livet som alkoholmissbrukare. Detta märks inte minst 

genom att merparten av empirin är kopplade till beskrivningar av skamkänslor. Såväl skuld 

som skamkänslor verkar dock ha en betydande roll för livet med ett alkoholmissbruk, och dessa 

känslor gav väldigt negativa intryck. Känslorna ställdes av författarna såväl i relation till andra 

som till en själv, och det gick att utläsa att en person med ett missbruk ofta har en negativ syn 

på sig själv. Synen på sig själv i sin tur kunde även påverka hur författarna föreställde sig om 

hur andra såg på dem, och även den synen var negativ. När författarna skrev om känslan av 

skam beskrevs den ofta i termer av hur det kändes inombords, där den inre känslan många 

gånger uttrycktes som att det var något mörkt, tungt och mycket smärtsamt. Beskrivningarna av 

skulden och dess betydelse handlar istället till största del om hur man känner skuld inför eller 

gentemot någon annan och som något man vill bli fri från. Det går därmed att förstå att 

skamkänslan tycks ha större inverkan på och vara betydligt mer djuprotad än känslan av skuld, 

och att känslan av skam inte uttrycks som något personen kan eller vet hur hen ska bli av med.  

 

Vi har kunnat se hur dessa känslor förhåller sig till varandra exempelvis genom diskursen av 

skuld och skam och med hjälp av vår tolkning av implicita uttryck. Genom de resultaten har vi 

kunnat konstatera att skuld och skam många gånger skrivs ihop som ett uttryck och att 

känslorna därmed tycks ligga nära varandra och nästintill gå ihop. I det avseendet tycks 

författarna därför inte alltid göra åtskillnad mellan känslan av skam och känslan av skuld, 

vilket å ena sidan kan tyda på att de inte riktigt har satt en innebörd i vad känslorna innebär 

utan de känner lite av det ena och lite av det andra och väljer således att skriva ihop det som en 

gemensam benämning. Å andra sidan kan det även tyda på att författaren i många fall faktiskt 

känner båda känslorna och att dessa också är något som har stor betydelse för livet som 

alkoholmissbrukare. Av resultatet framgår det att dessa känsloarter är komplexa och att det är 

svårt att beskriva vad det är man känner, eller vad man ska benämna dessa känslor som.  
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6. Slutdiskussion 

Vi är medvetna om studiens svagheter i och med den typ av material vi har. Sättet varpå man 

skriver om sig själv, sitt liv och sina tidigare upplevda erfarenheter grundar sig i stort på den 

diskursiva praktiken om hur man överlag tenderar att skriva en självbiografi. (se McClellan, 

2013). Viktigt att uppmärksamma är bland annat det faktum att personen i fråga skriver för 

offentligheten och i vissa avseenden avslöjar personlig information om sig själv av en specifik 

anledning. Beroende på hur och av vilken anledning människor skriver och avslöjar sina 

erfarenheter, blir också texten skriven på ett visst sätt och sedermera något som ingår i en 

betydligt större social kontext (McClellan). Detta gör också att dess transparens och 

trovärdighet bör ifrågasättas. I samma artikel problematiserar McClellan det faktum att 

författare som skrivit om sina liv (där hon nämner Margaret ”Marty Mann och Lillian Roth 

som exempel) tenderar att följa ett särskilt mönster: de skriver ofta om sina erfarenheter utifrån 

någon slags ”tillbakablick” där de i och under skrivandets process befinner sig i en 

”tillfrisknadsfas” och kanske sedan länge blivit friska från sitt missbruk. Detta bidrar, enligt 

McClellan, till att författarnas livshistorier inte skildras på ett faktiskt, entydigt och fullt ärligt 

sätt. Det speglar inte hur den faktiska verkligheten var.  

 

Därmed är vi å ena sidan medvetna om det problematiska i att analysera den här typen av 

empiri, med utgångspunkt från att det skulle vara någon slags sanning eller verklighet. Det är 

nämligen konstaterat att verkligheten, så som den var och är, sällan skildras fullt ut på det sättet 

i material såsom självbiografier. För det första är vi medvetna om det faktum att många 

författare till självbiografiska verk har en föreställning och förväntan om att deras verk ska 

kunna publiceras och säljas. Texten måste således också vara skriven på ett säljande sätt, med 

avslöjande och kanske många gånger överdrivna detaljer och beskrivningar. För det andra är 

det problematiskt då dessa verk många gånger, liksom nämnt tidigare, är skrivna av människor 

som har någon slags distans till sina erfarenheter, något som därför kan tänkas resultera i att de 

blir oförmögna att skildra det som varit på ett fullt verklighetstroget eller uppriktigt sätt 

(McClellan, 2013). Mycket av det som skrivs blir taget ur minnet av hur man tror sig att något 

var eller kändes, vilket bidrar till en vinkling åt antingen det ena eller andra hållet; överdrivet 

eller alltför nedtonat. Å andra sidan är det viktigt att kunna sätta värde på och analysera 

material av även denna sort då det trots allt utgår ifrån verkligheten såsom människor själva 

väljer att skildra och konstruera den. Det som kanske annars betraktas som en mer 

sanningsenlig och faktisk verklighet; utsagor från människor i intervjusituationer, observationer 
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eller enkätundersökningar, bygger enligt vår mening även det på en tillfällig och högst 

konstruerad verklighet. Det finns dock vissa fördelar med vårt material. De här personerna är 

inte representativa på något sätt av de missbrukare som kommit tillrätta med sitt missbruk men 

de särskiljer sig positivt på så vis att de reflekterat över och medvetandegjort sina liv och 

känslor. Skrivprocessen i sig har säkerligen också bidragit till att de har kunnat reflektera över 

och kunnat sätta ord på sina känslor. Vi tror vidare att författarna har kunnat formulera sina 

egna upplevelser i självbiografin utan att ha varit påverkade av andra teorier och 

professionellas utgångspunkter om missbruk.  

 

Vi menar därför att det vi har kommit fram till är viktigt och trovärdigt för att det visar hur 

människor med erfarenhet av alkoholmissbruk skriver om och framställer sig själva, och inte 

minst hur de skriver om känslor som exempelvis skuld och/eller skam. Viktigt att 

uppmärksamma är även att författarna bidrar till att befästa och reproducera bilden av och den 

sociala konstruktionen av vad en missbrukare är och kan ses som. Vårt resultat visar även att 

känslor av skam och skuld är vanligt förekommande, men det visar också komplexiteten i 

känslorna; att det kan beskrivas som och ses som så mycket mer än endast ett tomt ord. Om 

sättet som författarna skriver om känslorna på motsvarar hur det faktiskt är i verkligheten, så 

anser vi att det tyder på att människor som är i kontakt med och arbetar med exempelvis 

alkoholmissbrukare måste bli mer lyhörda, observanta och intresserade av att lyssna till hur 

klienten känner sig och beskriver sina känslor. Vårt resultat kan nämligen ge en förståelse för 

exempelvis socialarbetare att det finns fler sätt än endast ett fåtal varpå människor kan uttrycka 

sig om känslor. Det öppnar upp för nya perspektiv och förhållningssätt gentemot personer med 

ett alkoholmissbruk, då man kan få en större förståelse för personen och dennes problematik. 

Om socialarbetare är medvetna om att människor kan uttrycka skuld- och skamkänslor på olika 

sätt så kan de också försöka möta och bemöta den enskilde utifrån detta och kanske möjligtvis 

underlätta för hen att bearbeta och hantera sina känslor. En intressant frågeställning på detta 

resonemang hade varit om det hade gett en positiv effekt på t.ex. behandling av klienter med 

missbruksproblem, om socialarbetare uppmärksammat och arbetat mer med klientens skuld- 

och skamkänslor? Och hur resonerar och tänker överhuvudtaget verksamma inom socialt arbete 

om människors upplevda skuld- och skamkänslor? 
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Bilaga 1 

”Ett annat liv” – Per Olov Enquist (2009) 

Boken är en självbiografisk sådan, indelad i tre delar, där läsaren får följa Enquist från det att 

han föds, till nutid. Den tredje delen av boken, och väl i synnerhet den mest mörka, berättar om 

Enquist svåra förflutna som grav alkoholmissbrukare och om hur han lät alkoholen ta över och 

styra hans liv. Ingående beskrivningar görs av hans upplevelser av alkoholmissbruket, liksom 

den långa vägen ut ur det.  

 

”Tusen små bitar” - James Frey (2005) 

Frey berättar om sitt liv på ett behandlingshem som ung man i boken och även denna är 

översatt och utspelas i USA. Frey hade levt ett mycket självdestruktivt liv och får inte hjälp 

förrän han är så illa ute att han vaknar upp på en flygplats. Det fanns då order från en vän och 

föräldrar att skicka honom till det bästa behandlingshem som fanns. Frey minns ingenting och 

väl på behandlingshem märker han hur skadad han är, såväl invändigt som utvändigt. Frey har 

starka skuldkänslor och vill till en början ta livet av sig. Men med hjälp av nya vänner på 

behandlingshemmet och personal som brydde sig om honom fick han den hjälp han behövde 

och tog sig till slut ur sitt liv som missbrukare. 

 

”Jag bar en ocean” – Kelle Groom (2012) 

Kelle Groom skriver om sin trassliga och destruktiva bakgrund bestående av droger, 

alkoholmissbruk och elaka män. I huvudsak början av boken skildrar en förvirrad, trasig och 

skamsen ung kvinna, som hamnar allt djupare ner i ett missbruk av alkohol. Groom skriver 

huvudsakligen om sitt levnadssätt, missbruket, ängslan och männen, i förhållande till den son 

som hon i unga år tvingades adoptera bort till släktingar.   

 

”Perioder” - Mats Gustavsson (2009)  

Det är en bok som berättar om en man som ständigt faller tillbaka i missbruk. Han försöker 

sluta flera gånger, men får gång på gång åka in på behandling. På grund av alkoholen har han 

förlorat allt han hade; jobb, fru och barn. Han skäms för allting och vill isolera sig i sin 

lägenhet med alkohol, tills han även den förlorar. Gustavsson får hjälp av många och lyckas 

slutligen ta sig ur det självdestruktiva beteendet. 
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”Jag är Ida” – Ida Holmsten (2013) 

Självbiografin är skriven av Ida Holmsten med hjälp av Theodor Lundgren. Handlingen 

utspelar sig i Katrineholm och Stockholm i Sverige. Huvudpersonen Ida Holmsten är en ung 

tvåbarnsmamma och har problem med att ta hand både om sina barn och relationer. Med 

socialtjänsten och polisen inblandade flyr hon ständigt med att ta itu med problem, genom att 

umgås med en gammal kompiskrets, där även missbruk av alkohol och kriminalitet ingår. 

Hennes barn blir omhändertagna och hon fortsätter att leva sitt självdestruktiva liv tills hon 

inser att hon måste ta tag i sitt liv, främst för sina barns skull. 

 

”Och allt ska vara kärlek” – Kristian Lundberg (2011) 

Lundberg skildrar i sin bok på ett delvis självbiografiskt, om än poetiskt sätt, uppväxten och 

livet i arbetarstaden Malmö. Han ser tillbaka på, tänker och reflekterar kring uppväxten med en 

psykisk sjuk mor, det tunga kroppsarbetet på Yarden nere i hamnen och sitt destruktiva 

alkoholmissbruk, som likväl hade kunnat bli hans död. Inte minst skildrar han allt detta; 

alkoholmissbruk, socialt arv, fattigdom och slit, i relation till en kvinna som av läsaren många 

gånger uppfattas som hans stora kärlek.  

 

”Jag ville bara dansa”- Lotten Säfström (2012) 

Säfström skriver uppriktigt, ärligt och detaljerat om sitt tidigare liv som destruktiv 

alkoholmissbrukare. Uppväxt i en välbärgad, trygg överklassfamilj, går Säfström en lång väg 

mot botten och mot ett alkoholmissbruk som slutligen resulterade i att hon förlorade vårdnaden 

om sin dotter. Säfström beskriver ingående hur alkoholmissbruket tog allt större plats i hennes 

liv och hur det så småningom fick henne att stanna upp, tänka till, och tänka om. Hon skriver 

med stolthet om hur hon tog mod till sig för att åter ta sig tillbaka till ett friskt och nyktert liv.  

 

”Packad” – Koren Zailckas (2005)  

Boken är översatt och handlar om en tonårstjej som heter Koren Zailckas och som lever sitt liv 

som student i USA. Redan vid 13-årsåldern började hon smyga ut och dricka och hon fortsatte i 

sju år. Zailckas skildrar till stor del skillnaden mellan män och kvinnor vid bruk av alkohol, och 

menar att kvinnor är mer utsatta.  

 

 


