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Abstract 

The purpose of this study is to explain how shame can be experienced by women with the 

stigmatizing illness of alcoholism. Another aim is to illustrate how this shame can be affected 

in social interaction with others and by other circumstances. The following questions will be 

highlighted in this essay: 

 How can shame be experienced by female alcoholics? 

 What can affect shame in interaction with other people, from the view of female 

alcoholics? 

 What other circumstances can affect the shame, from the view of female alcoholics? 

This study features interviews with women who have successfully gone through the process 

of rehabilitation from the illness of alcoholism, have a long going and stable sobriety and are 

currently part of the work force.  The study also features interviews with therapists 

specializing in the field of addiction recovery and have considerable experience in their field 

of working with women suffering from alcoholism. 

The subject matters shame and stigma form the theoretical/analytical tools for this research. 

Various researchers’ views and explanations concerning stigma are from Erving Goffman and 

Howard Becker, and concerning shame the views and explanations are from Tomas J. Scheff 

and Suzanne M. Retzinger. However, the theoretical standpoint of this study is Brené 

Brown’s Shame Resilience Theory. 

The results that can be drawn from this study are that shame is experienced as deep and 

difficult during the time when the alcoholic is active, but shame can decrease considerably 

with recovery. Interactions with other people were shown to be essential in affecting shame. 

The response of other people decided whether shame decreased or increased. 

 

Keywords: women, alcoholism, stigma, shame, social interactions.  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att förklara hur skammen kan upplevas hos kvinnor med den 

stigmatiserade sjukdomen alkoholism. Den tar även sikte på att beskriva hur denna skam kan 

påverkas genom det sociala samspelet och andra avseenden. Följande frågeställningar belyses: 

 Hur kan skammen hos kvinnliga alkoholister upplevas? 

 Vad kan påverka skammen för kvinnliga alkoholister i interaktion med andra 

människor? 

 Vad är det i övrigt som kan påverka skammen hos kvinnliga alkoholister? 

Studien innefattar intervjuer med kvinnor som har genomgått rehabilitering för sjukdomen 

alkoholism, har lång och stabil nykterhet samt är verksamma i arbetslivet. 

Studien innefattar även intervjuer med beroendeterapeuter som har lång erfarenhet av 

behandling av kvinnor med alkoholism. 

Begreppen skam och stigma utgör de teoretiska/analytiska verktygen i denna studie. 

Förståelse och förklaringar av stigma är hämtade från Erving Goffman och Howard Becker. 

Förståelse och förklaringar av skam är hämtade från Thomas J. Scheff och Suzanne M. 

Retzinger. Arbetets teoretiska utgångspunkt är emellertid Brené Browns Shame Resilience 

Theory. 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att skammen upplevs djup och svår under 

alkoholistens aktiva tid men att denna skam kan avta avsevärt vid ett tillfrisknande. 

Interaktioner med andra människor visade sig vara nödvändigt för att påverka skammen. 

Andra människors bemötande avgjorde om skammen reducerades eller producerades. 

 

Nyckelord: kvinnor, alkoholism, stigma, skam, sociala interaktioner.  



 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till de kvinnor som delat med sig om sin skam, sitt liv och sin kamp 

med oss i våra intervjuer. Ni är superhjältar allihop! 

Det hopp och den kraft samt livsglädje ni förmedlar kan förflytta berg vilket ni även har gjort. 

Återigen, tack för vad ni har förmedlat. Ni har förändrat våra liv till det bättre! 

Vi vill också tacka våra nära och kära för att ni har stått ut med oss i den självcentrering det 

kan innebära i att genomföra en studie av detta slag. 

Även ett varmt tack till vår handledare Emma som hjälpt oss med sitt kunnande och lyft oss 

med sin positiva personlighet. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

En kvinna som idag lever som nykter alkoholist uttrycker hur emotionen skam påverkade 

hennes liv. Denna kvinna är inte informant utan ombads vid en privat sammankomst att 

beskriva hur skammen kändes. Denna beskrivning av skammen bidrog till uppsatsens syfte. 

Alkoholismen har lett till skam i mitt liv. En skam som innebar en förtvivlan över att vara 

ensam med mig själv. För att slippa bli sedd ledde mig skammen att ta livets bakgator 

snarare än huvudgatan. Jag slutade att ge mig själv en lämplig växtplats, näring och solljus 

(M, mamma, fru, teolog och människa). 

Det här uttryckte hon i början av sin utveckling, efter att ha brutit med sitt intag av alkohol. 

Idag lever denna kvinna ett gott liv med hopp om ett fortsatt framåtskridande. Denna historia 

fick oss att fundera på hur hon har hanterat, samt hanterar sin skam, en hantering som på ett 

framgångsrikt sätt hjälpt henne att skapa det liv hon lever idag. 

I inledningen till boken Social Interaktion – förutsättningar och former (2006) går det att läsa: 

Den sociologiska övertygelsen är dock att människan inte skapar sig själv utan gör det i 

samspel med andra (Carleheden m.fl. 2006:11). 

Alkoholism med dess stigmatiserande skambeläggning, kan innebära att de band som finns till 

samhället skärs av och gör det svårt för personer att bli fullvärdiga samhällsmedborgare, 

skammen behöver erkännas för att inse dess betydelse i utvecklingen till att lära känna sig 

själv och samhället (Dahlgren, Starrin 2004:87). Det är de starka sociala banden och endast 

dessa som kan ge en väg tillbaka till livet (Engdahl, Larsson 2006:129). 

Med dessa insikter har vår nyfikenhet väckts om hur en skam, som utlösts av att inneha en 

stigmatiserad sjukdom, kan upplevas och vad det är för faktorer i sociala interaktioner och i 

övrigt som påverkar denna. 

 

1.2 Disposition 

I Inledning redogörs för uppsatsens disposition följt av en presentation av syfte och 

frågeställningar. I inledningen förklaras och motiveras även avgränsningarna inför valet av 

intervjupersoner, vidare beskrivs de begrepp som är centrala för uppsatsen. 

I Metod förklarar vi vår forskningsansats och forskningsmetod följt av en redogörelse hur vi 

gick tillväga när vi rekryterade informanter. Vi diskuterar sedan studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet för att avsluta med en redogörelse för olika etiska betänkligheter samt 

vår förförståelse. 

Vi redovisar i Tidigare forskning tre olika studier vilka ligger nära vår forskningsfråga. 

I Teori fördjupar vi oss i begreppen skam och stigma samt en teori som vi anser är central för 

vår studie. 

Vi redovisar och analyserar vår empiri från intervjuerna i Resultat och analys med hjälp av 
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vald teori för att sedan sammanfatta detta i Slutsatser där vi även svarar på studiens 

frågeställningar. 

Avslutningsvis redovisas Referenser och Bilagor i form av intervjubekräftelsebrev och 

intervjuguider. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skammen upplevs hos kvinnor med den 

stigmatiserade sjukdomen alkoholism. Vi vill även söka förstå hur denna skam kan påverkas, 

dels genom det sociala samspelet och i andra avseenden. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur kan skammen hos kvinnliga alkoholister upplevas? 

 

 Vad kan påverka skammen för kvinnliga alkoholister i interaktion med andra 

människor? 

 

 Vilka andra aspekter kan påverka skammen hos kvinnliga alkoholister? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har intervjuat kvinnor som har genomgått en lyckad rehabilitering för sjukdomen 

alkoholism. De har över 10 års nykterhet och är verksamma i arbetslivet. 

Vi har även intervjuat beroendeterapeuter. Dessa har lång erfarenhet av sin profession samt är 

nischade på arbete med kvinnor. 

Vi har valt att studera kvinnor eftersom stigmat och därmed skammen i regel är större för 

kvinnor än för män (Carter 1997). Längden på nykterhet och att de är i arbetslivet motiveras 

med att kvinnorna har fått distans till sitt tidigare liv i sjukdomen, samt införskaffat en bred 

erfarenhet av problematiken i denna studie. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Här presenteras de begrepp som är centrala för denna studie. 
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1.6.1 Alkoholism 

Det råder en osäkerhet och tvetydighet i samhället om alkoholism är en ofrivillig sjukdom 

eller en brist på karaktär. Vi vill klargöra ståndpunkten i denna fråga genom att presentera 

fakta dels från den svenska sjukvården samt från den aktuella forskningen. 

På de svenska landstingens sjukvårdsupplysning på internet finns upplysningar om 

alkoholism (Landstingens sjukvårdsupplysning om alkoholism 2011). Nedan följer några 

utdrag ur denna sida: 

 Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan man utveckla ett 

alkoholberoende. Då kan det vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp 

kan man bli av med ett alkoholberoende. 

 Beroendet smyger sig ofta på gradvis utan att man kanske själv märker det. Sedan kan 

beroendet bli mycket starkt, både fysiskt och psykiskt. Till slut kan det bli så att man 

känner ett tvång att dricka trots att man vet hur mycket alkoholen har förstört. Man 

tappar kontrollen över sitt eget liv. 

 Man kan vara alkoholberoende även om man inte druckit alkohol på länge. Om man 

börjar dricka alkohol finns en risk att man går tillbaka till sitt tidigare dryckesmönster. 

 Om man blir beroende av alkohol måste man som regel helt sluta dricka för att bli fri 

från suget. Även om man har varit nykter i flera år är risken stor att man får återfall 

om man smakar alkohol. 

 Kvinnor med alkoholproblem har oftare än män psykiska symtom. De söker inte lika 

ofta som män vård för sina alkoholproblem, vilket delvis kan bero på att omgivningen 

ofta har en mer dömande syn på kvinnligt missbruk. 

 

Alkoholism, eller ett mer modernt namn ”beroende”, är en sjukdom som kan hänvisas till 

hjärnan enligt aktuell forskning. Det spelar ingen roll vilken psykoaktiv drog som används, 

dysfunktionen i hjärnan är detsamma (Leshner 1998). 

I en artikel om hjärnfunktionens roll i beroendesjukdomen skriver Alan I. Leshner, Ph.D., 

Director of the National Institute on Drug Abuse (NIDA) om stigmatiseringen av 

beroendesjukdomen: 

The most beneficent public view of drug addicts is as victims of their societal situation. 

However, the more common view is that drug addicts are weak or bad people, unwilling to 

lead moral lives and control their behavior and gratifications. To the contrary, addiction is 

actually a chronic, relapsing illness, characterized by compulsive drug seeking and use 

(Leshner 1998). 

 En mycket aktuell hjärnstudie påvisar skillnader på hjärnan hos människor som har 

sjukdomen ”beroende” och de som inte har den (Ersche m.fl. 2012). Karen D. Ersche som är 

forskningsledare för studien uttrycker i en intervju med BBC ”Det visar att drogberoende inte 

är ett val av livsstil, utan en sårbarhet i hjärnan och vi måste inse det” (Drugnews/SL 2012). 

Dessa forskningsresultat visar att det finns en genetisk faktor som ökar risken för en person att 

utveckla beroendesjukdomen alkoholism. Om och när denna alkoholism är utvecklad, har 
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även en förändring i hjärnan skett bl.a. genom att belöningssystemet har anpassat sig till 

dopaminpåslag, hjärnan har blivit ”kidnappad” (Heilig, Koob 2007). Denna 

hjärnförändring/anpassning gör att lusten att dricka styrs ännu kraftigare av människans 

överlevnadsinstinkter och det blir mycket svårt, om inte omöjligt för alkoholisten att utan 

hjälp undvika intag av alkohol. 

 

1.6.2 Social interaktion 

Begreppet social interaktion syftar till relationen mellan handlande individer (Carleheden 

m.fl. 2007:11). Varje individ skapar sin subjektiva mening i relation till andras handlingar 

dvs. skapar mening genom tolkning av vad andra säger och gör, för att sedan agera utifrån 

detta perspektiv. En persons handlande i en social interaktion påverkar och förändrar således 

andra genom sina subjektiva tolkningar. 

 

1.6.3 Skam och Stigma  

Begreppen skam och stigma kommer att fördjupas och diskuteras i teoriavsnittet. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod   

Vi har valt en hermeneutisk forskningsansats. Det kan liknas vid ett ständigt ”pusslande” där 

förförståelsen ständigt förändras i mötet med den ”nya” kunskapen. P-J Ödman skriver i 

boken Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik (2007:99) att 

”Hermeneutik kan på detta sätt vara en kontextuell filosofi” och syftar på att forskaren 

ständigt får tolka nytt sammanhang och ny mening av delar i empirin för att sedan bygga upp 

detta till förmån för en ny helhet. Denna process som pendlar mellan del och helhet ses som 

en spiral där förståelsehorisonten hamnar på nya nivåer med bredd och precisering i och med 

internaliseringen av förståelse och tolkning (ibid. sid 103). Att inte enbart förlita sig på det 

intellektuella utan dessutom lyssna och ”känna” på djupet är en viktig ingrediens i en 

hermeneutisk forskningsansats (ibid. sid 30). När en enhetlig rimlig och giltig mening skapats, 

utan inre motsägelser upphör forskningsprocessen och utmynnar i ett resultat (Kvale 

1997:50). Detta kan beskrivas som att när vi har använt alla delar dvs. empiri, förförståelse, 

teori och begrepp för att skapa ”pusslet”, en helhet på olika tänkbara sätt, väljer vi den helhet 

som ger en meningsfull relevans. En förklaring har nåtts som ger svar på frågeställningarna i 

denna studie. 

Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod av empiri. Det betyder att vi 

har mött våra intervjupersoner direkt och att vi har betonat samtalet och diskussionen i mötet 

för att sedan söka förstå våra informanters subjektiva livsvärld (Widerberg 2002:16). Vi har 

använt tematiserade områden som bas för våra intervjuer och följt upp delar av informantens 

berättelse med följdfrågor för att skapa förståelse över vad vi fått höra, och sedan tolka detta. 

Denna tolkning som utgörs av vår förförståelse påverkad av empirin vill vi utföra genom att 

spegla den mot valda teorier om skam och skamreduktion. Vi har försökt se till att det har 

funnits utrymme tidsmässigt för intervjun samt att platsen har valts i samförstånd med 

informanten, för att skapa en så gynnsam situation för samtalet som möjligt (ibid. sid 17). 

Innan den själva tematiserade intervjun startade gick vi igenom och förklarade syftet med 

studien tillsammans med informanten. Vi förklarade även de centrala begrepp som innefattas 

av vår studie för att skapa en så god samförståelse som möjligt i syfte att öka intervjuns 

kvalité. 

 

2.2 Urval 

Urvalet har skett strategiskt delvis med snöbollseffekt (Halvorsen 1992:102). Det strategiska 

urvalet motiveras med att vi ville få största möjliga kvalitativa innehåll. Det var till fördel att 

delvis använda sig av en snöbollseffekt dvs. att vi fick hjälp genom informanterna att hitta 

andra informanter.  

Alla informanter tillfrågades om det fanns intresse av att delta i studien, samtliga var positiva 

till detta och genomförde åtagandet. Det var således inget bortfall. 
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2.3 Tillvägagångssätt 

Vi sökte relevant kunskap genom att läsa böcker och artiklar, se film som innehöll 

information om alkoholism med inriktning kvinnor, skam, stigma och sociala interaktioner. 

Vi hittade denna kunskap i litteratur vi själva ägde, på internet, olika bibliotek samt genom 

sökmotoren Sociological Abstracts på universitetsbiblioteket, Örebro. För att finna 

vetenskapliga artiklar vi ansåg anknyta bäst till vårt eget forskningsområde avgränsade vi vår 

sökning med att använda nyckelorden ”Shame”, ”Stigma”, ”Addiction”, ”Alcoholism”, och 

”Interactions”.  

Vi finslipade vårt syfte och frågeställningar, kom fram till att vi ville använda kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med teman som metod för att på djupet kunna tolka fenomenens 

mening i de intervjuades livsvärldar och sedan utveckla en helhetsförståelse (Kvale 1997:13). 

Inriktningen var att med hjälp av vår förförståelse och empiri speglad mot andra teoretikers 

perspektiv och forskning bilda en förståelse av helheten. Med empirin från intervjuerna 

rekonstruerade vi sedan bilden genom att bryta ner och studera delarna för att skapa en ny 

struktur av helhet. Att hitta svaren på våra frågeställningar anser vi inte möjligt genom en 

kvantitativ metod med enkäter eller intervju med strukturerade frågor. För att nå djupet i 

kvinnornas livsvärldar och känslor behövs metod och teknik som ger möjligheter till att följa 

processen i samtalet, samt en uppbyggnad av relation och trygghet. 

Vi genomförde enskilda intervjuer med fyra nyktra alkoholister samt två beroendeterapeuter 

med hjälp av tematiserade semistrukturerade intervjuguider. Vid första kontakten 

presenterade vi vårt arbete med syfte, målsättning, genomförandeordning och etiska riktlinjer. 

Efter överenskommelse om tid och plats för intervjun skickade/överlämnade vi ett 

bekräftelsebrev med den redan överlämnade informationen i skrift, med tillägg av några 

tematiserade frågeställningar så intervjupersonerna kunde förbereda sig själva mentalt inför 

intervjun. 

Innan själva intervjun påbörjades hade vi tid att samtala och lära känna varandra för att skapa 

relation och trygghet. Vi spelade in intervjuerna på diktafon efter vi fått detta godkänt av 

intervjupersonerna, för att sedan kunna skriva ner i text inför analys. I och med att vi båda 

deltog i intervjuerna hade vi förmånen av att en av oss i huvudsak skötte själva intervjun och 

den andra observerade samt förde anteckningar. Efter ungefär sju till tio dagar kontaktade vi 

kvinnorna som är nyktra alkoholister för att tacka, försäkra oss om att de mår bra, samt höra 

om några nya reflektioner uppkommit efter intervjun. Vi vill understryka att intervjuerna till 

största del var retrospektiva, dvs. respondenterna berättade om förflutna händelser. Detta kan 

ses med viss kritik eftersom att det kan ha uppstått minnesfel hos intervjupersonerna, eller att 

dessa blandat ihop minnen av tidigare upplevelser med sina nuvarande upplevelser. Vi 

försökte motverka detta genom att ge våra respondenter den tid de behövde för reflektion och 

inte stressa dem med att hålla på någon bestämd tidsram under intervjuerna. 

Analysarbetet av empirin genomfördes genom att tolka empirin både som delar och helheter 

med relevant teori, teoretiska perspektiv samt begrepp för att sedan samla ihop i olika teman 

och helheter (Svensson, Starrin 1996:69).  
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2.4 Validitet 

Att redogöra för studiens validitet är att beskriva och visa att vi mäter just det vi vill mäta 

(Kvale 1997:215). Vi ska här redogöra för hur vi gjort för att skapa ett trovärdigt resultat som 

bygger på empiriska belägg och en rimlig tolkning (Svensson, Starrin 1996:211). 

Intervjupersonerna fick vid förfrågan om deltagande en genomgång om studiens innebörd, för 

att sedan erhålla ett intervjubekräftelsebrev med frågeställningar kring forskningsfrågan. 

Detta hade betydelse för att våra respondenter skulle vara mentalt och känslomässigt 

förberedda inför intervjun. Innan själva intervjun fick de återigen en genomgång av studiens 

innebörd med en begreppsförklaring för att möjliggöra ömsesidig förståelse. 

Intervjupersonernas representativitet säkerställdes genom att en lång nykterhet och ett 

fungerande arbetsliv krävdes. 

Det fanns redan en bra kontakt mellan en av intervjuarna och respondenterna vilket kan ha 

varit till fördel för tryggheten, tilliten samt djupet i intervjusituationen vilket därmed ökar 

tillförlitligheten. Dock fanns det en risk att det hindrade oss intervjuare att ställa svåra frågor 

(ibid. sid 73). Detta upplevdes dock av oss som positivt för insamlingen av data eftersom 

intervjuerna var djupt känslomässigt förankrade. 

För att skapa en trygghet vid intervjutillfället fick intervjupersonerna föreslå platsen för 

intervjun efter att vi gett olika förslag. Detta resulterade förhoppningsvis till att 

intervjumiljöerna var bekanta och därmed bekväma för intervjupersonen. Vidare lade vi ner 

mycket tid på varje intervju vilket resulterade att vi hade möjlighet att skapa en lugn atmosfär 

innan själva intervjun, samt utrymme för att bilda relation och därmed ökad trygghet. 

I intervjuerna deltog vi båda, där en av oss mestadels skötte samtalet och den andra 

observerade och förde anteckningar. Detta anser vi ökade uppmärksamheten hos oss 

intervjuare, dock finns risken att det blir en obalans i förhållandet intervjuperson – intervjuare 

vilket kan skapa otrygghet. Vi upplevde dock att intervjupersonernas svar på våra frågor var 

öppna och känslomässiga vilket kan tyda på trygghet. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en följd under tre dagar med tid emellan för diskussion, 

vilket resulterade att vi var inställda och fokuserade på intervjuarbete genom hela 

datainsamlingsprocessen. Detta kan ha varit till fördel eftersom vi inte blev störda av annat 

under hela intervjuprocessen, dock kan det ha lett till för lite tid att uppsummera och 

reflektera mellan intervjuerna. 

Efter c:a sju till tio dagar kontaktade vi de intervjupersoner som var nyktra alkoholister bl.a. 

för att fånga upp eventuell empiri som dykt upp efter intervjun. 

En av oss intervjuare har lång yrkeserfarenhet av beroendebehandling och därmed van vid 

”det svåra samtalet” vilket ökar förståelsen vid intervjuerna samt förmågan till själva 

genomförandet vilket resulterar till en ökad kvalité på datainsamlingen med giltig information 

(ibid. sid 59). 

Två av intervjupersonerna är erfarna beroendeterapeuter med lång erfarenhet av att behandla 

kvinnor vilket har varit till fördel för att få ”expertens” synpunkter på våra forskningsfrågor. 

Det har dock inte varit en validering genom ”delphiteknik” vilket innebär att experten tar del 

av och analyserar empirin (ibid. sid 222). 
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Vi vill avsluta detta avsnitt genom att framföra några kritiska synpunkter mot denna studie. 

Arbetet med har varit intensivt i och med en kort tidsram, vilket kan ha påverkat resultatet 

negativt. Vi anser att det hade varit till fördel att vi genomfört ett antal övningsintervjuer där 

vi övat oss inför de riktiga intervjuerna samt fått feedback om vad vi kunnat göra annorlunda. 

Fler riktiga intervjuer än vad vi har klarat av att genomföra hade tillfört mer och kanske 

bredare och djupare empiri.  

Vid en av intervjuerna kan det vara så att vår informant blev störd av sina barn som var sjuka 

och därmed hemma vilket också var platsen för intervjun. 

 

2.5 Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Det kan anses vara så inom kvalitativ forskning att om validiteten är god så är även 

reliabiliteten det (Svensson, Starrin 1996:209). Detta gör validiteten till en överordnad faktor 

som även styr över studiens reliabilitet. 

Hög reliabilitet dvs. tillförlitlighet och repeterbarhet av empirin inom kvalitativ forskning 

behöver bedömas i den situation som råder vid det specifika intervjutillfället (ibid. sid 210). 

Det kan vara så att samma intervjuperson kan ge olika svar vid olika tillfällen pga. 

sinnesstämning. Därför anser vi det är ett tungt vägande skäl att syna validiteten, dvs. vad har 

gjorts för att skapa de förutsättningar som krävs till att få de svar som speglar 

intervjupersonens grundläggande inställningar. 

När det gäller generaliserbarheten vill vi först påpeka att antalet intervjupersoner är lågt, 

endast sex personer har intervjuats. Det hade naturligtvis varit önskvärt med ett större antal 

intervjuer men vi anser ändock att en god inre generalisering har uppnåtts (ibid. sid 214f). 

Den inre generaliseringen förklaras av att vi tror att resultatet kan överföras på den lilla 

gruppen dvs. kvinnliga nyktra alkoholister med längre nykterhet som är i arbetslivet.  Detta 

motiverar vi med att vi kan spegla resultatet i den teori vi har studerat samt att vi jämfört 

empirin från de nyktra kvinnliga alkoholisterna med ”experternas” dvs. beroendebehandlarnas 

empiri, och funnit likheter. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade denna studie diskuterade vi den etiska och moraliska aspekten av att 

intervjua människor om sina erfarenheter kring deras belägenhet att ha en stigmatiserad 

sjukdom och hur skammen ur denna har fungerat. Vi kom fram till att vi måste iaktta full 

aktsamhet och respekt när vi kliver in i denna del av våra intervjupersoners livsvärldar. 

Information om de forskningsetiska riktlinjerna med informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var naturligtvis en del av basen men även vårt 

förhållningssätt gentemot intervjupersonerna var även en del som vi höll aktuell under arbetet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Vi informerade om oss själva och uppsatsens syfte dvs. en officiell kandidatexamen samt att 

empirin enbart kommer att användas för detta. Vidare berättade vi om konfidentialiteten, att 
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de är anonyma och inget kommer att framstå som kan röja deras identitet. Att de kan avbryta 

sitt deltagande eller avböja frågor när som helst upprepade vi så intervjupersonen påmindes 

om sitt frivilliga deltagande för att åter kunna reflektera över sin ståndpunkt om samtycke. Vi 

klargjorde att de kunde ställa frågor när som helst och säkerställde att de hade vår 

kontaktinformation. All denna information gicks igenom vid första kontakt med 

intervjupersonerna, i intervjubekräftelsebrevet samt inför intervjun. 

Vi frågade om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna på diktafon för att sedan överföra 

inspelningen till text för vidare analys och informerade att detta förstörs efter färdigställt 

resultat. Detta godkändes av samtliga med att det var endast vi som uppsatsens författare och 

intervjuare som fick ta del av detta. 

Efter intervjun var avslutad tog vi det lugnt och kunde samtala vidare. Vi ville även försäkra 

oss om att intervjupersonen var i känslomässig balans efter intervjun och hade möjligheter att 

ta hand om sig, genom att ställa frågor om detta. 

Vidare frågade vi om det fanns intresse av att ta del av den färdiga uppsatsen och om så var 

fallet åtog vi oss att återkomma om detta. 

Efter c:a sju till tio dagar kontaktade vi intervjupersonerna som var nyktra alkoholister bl.a. 

för att försäkra oss om att deras mående var bra. 

 

2.7 Förförståelse 

Vår förförståelse är att vi har som tidigare nämnt erfarenhet och kunskap om 

beroendeproblematik och behandling. Vi har läst litteratur och artiklar som ger kunskap samt 

att intervjuerna successivt påverkar vår förförståelse. En fördel är att det inte är båda som har 

erfarenhet och kunskap av beroendebehandling vilket gör att det finns en av oss som av 

naturliga skäl innehar ett mer kritiskt förhållningssätt till denna kunskap. 

Förförståelsen är nödvändig både för forskningens existens samt utveckling, enligt Ödman 

som i boken Tolkning, förståelse, vetande uttrycker: ”Vi kan inte förstå utan att redan förstått” 

samt det faktum att förförståelsen är nödvändig som problem och motpol, vilken kan ge nya 

ledtrådar (Ödman 2007:102).  

Den kunde även vara en risk i form av att förförståelsen gjorde oss för säkra i vårt tolkande i 

analysarbetet vilket kunde resultera i en för liten ansträngning i detta arbete (ibid. sid 58). 

Det gällde således att vara så objektiva vi kunde. Det kan dock finnas en risk att vi har fastnat 

i någon teori eller förförståelse som fick styra processen i denna studie och vi bemötte detta 

problem genom vaksamhet och ett kritiskt förhållningssätt. 
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3 Tidigare forskning 

Skam och stigma har varit föremål för en del tidigare forskning och vi har sorterat ut tre 

studier som vi dels anser ligger närmast vår egen, och dels är intressanta att ta upp för att 

belysa hur andra tidigare forskat i området. Dessa artiklar behandlar skam och stigma så fokus 

ligger inte bara hur dessa relateras till alkoholism. Vi ser inte detta som ovidkommande för 

vårt arbete eftersom att skam och stigma i sig är starka yttringar som har förankringar med 

många tillstånd. Följande artiklar visar på olika studier som lik vår egen fokuserar på skam, 

stigma och hur detta kan hanteras i kommunikation med andra.  

 

3.1  

Managing Shame and Stigma: Case Studies of Female Carers of People 

with AIDS in southern Thailand 

I denna studie har forskarna utfört en etnografisk studie på thailändska kvinnor och deras 

relation till skam och stigma i förhållande till bärare av AIDS.  Intervjupersonerna var de som 

tog hand om de personer som var drabbade av AIDS och detta var två mödrar och sex hustrur. 

Undersökningen varade under åtta månader och den teoretiska utgångspunkt som användes 

var A. W. Franks narrativa metod som han presenterade i boken The Wounded Storyteller 

(1995). Semistrukturerade intervjuer kombinerades med fältanteckningar för att samla in 

empirisk data. Intervjuerna kom med tiden att ta form av informella samtal varefter forskarna 

lärde känna kvinnorna bättre. Det var viktigt att studien fortskred under lång tid så att 

intervjupersonerna kände en trygghet att berätta om sina erfarenheter. 

Franks narrativa teori går ut på tre olika typer av historier som kan användas av sjuka för att 

berätta om sin situation. Dessa historier utgår egentligen från de som är sjuka själva men 

forskarna ansåg att de kunde användas för att porträttera kvinnornas situation.  

Restitution narrative – detta är historier som handlar om när man försöker normalisera sin 

situation. Hur man försöker återställa sig själv till hälsa igen efter att ha drabbats av en 

sjukdom.   

Chaos narrative – Dessa historier är de mest känsloladdade och handlar om lidandet och 

frustrationen som känns just för stunden. Språket blir här otillräckligt för att beskriva 

känslorna inombords. 

Quest narrative – Denna typ av historia definierar sjukdomen som en moralisk utmaning. 

Trots att man utstått mycket lidande från sjukdomen har man också lärt sig något av 

upplevelsen. 

Genom att få kvinnorna att utgå ifrån dessa tre former av historier när de berättade om sina 

upplevelser fick forskarna en inblick i kvinnornas livsvärldar och känslor. I Thailand skapas 

identiteten mer genom de sociala relationerna och har inte utgångspunkt i de personliga 

förmågorna och uppnådda mål, därmed är också stigmat så påtagligt inom den thailändska 

kulturen. 
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De intervjuade kvinnorna uttryckte en rädsla för att folk i deras omgivning skulle få reda på 

att de hade någon i sin familj med AIDS och de delade med sig av olika strategier de använde 

sig av för att hantera situationen: kontrollera information, gömma undan den sjuke, lögner och 

undanflykter samt att helt enkelt dra sig undan det sociala livet. Forskarnas syfte med 

undersökningen var att försöka visa på de fördelar som det innebar att berätta om sina 

erfarenheter genom Franks metod. Vad forskarna kom fram till var att historieberättandet 

kunde få dessa anhöriga att återfå sin röst och få insikt om vad sjukdomen betyder för dem. 

De tycktes också kunna försonas med sin situation genom att berätta om sina upplevelser av 

skam och stigma. Forskarna noterade att det verkade som att kvinnorna återtog sin värdighet 

och började finna hopp och självförtroende. 

Forskningsresultatet ansågs kunna komma till användning för de som arbetar inom sjukvården 

i området där kvinnorna levde. Eftersom att många i Thailand, också inom sjukvården, 

fortfarande oftast har många fördömande meningar angående de AIDS-smittade är det enligt 

forskarna viktigt att de blir informerande om hur det är att leva med bärare av AIDS. 

Forskarna menar också att sjuksköterskor kan utveckla kommunikativa strategier att hantera 

kvinnor med anhöriga som har sjukdomen genom att få anhöriga till smittade att upprepa sina 

historier och rekonstruera mening utifrån dem. 

 

3.2  

Slow and Steady Wins the Race: A Randomized Clinical Trial of 

Acceptance and Commitment Targeting Shame in Substance Use Disorders 

Forskarna tar i denna undersökning hjälp av Acceptance and Commitment Theory (ACT) för 

att visa hur behjälplig denna modell är för att se och hantera svåra interna upplevelser som 

skam och stigma. Forskarna menar här att i samband med drogmissbruk har skammen en 

ohälsosam funktion eftersom att den ses som den främsta orsaken till en självstigmatisering. 

Genom att uppmuntra deltagarna att släppa taget och genom psykologiska acceptanstekniker 

lyckades de uppmärksamma och uppleva skam och andra svåra känslor mer fullständigt.  

ACT går i helhet ut på att terapeuten i behandlingen arbetar för att synliggöra 

beteendemönster och undvikande från skam, skapa flexibilitet till inre erfarenheter samt 

försöka förstärka de beteenden hos patienten som leder till värderade mål. Utifrån en 

personlig beteendeanalys skapas sen en behandlingsplan. Många av 

behandlingsinterventionerna är upplevelsebaserade. 

Urvalet i denna forskning var 133 vuxna personer varav 61 kvinnor och 72 män med en 

medelålder på 33, 6 år. Samtliga var diagnostiserade läkemedelsmissbrukare och deltog i ett 

28-dagars behandlingsprogram i Reno, Nevada. Samtliga fick reda på att de skulle medverka i 

ett program designat för att hjälpa dem övervinna skam, stigmatisering och nedvärdering av 

sig själva och av andra. ACT-metoderna modifierades för att fokusera på bemötandet av 

skam. ACT-insatserna bestod av tre gruppmöten under två schemalagda timmar per vecka. 
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Resultaten jämfördes därefter med de patienter som fick den vanliga behandlingen som 

forskarna har valt att förkorta som TAU (Treatment as Usual). 

Resultatet visade att de som deltog fick mindre omedelbara effekter men att de mådde bättre 

efter en uppföljning som gjordes efter fyra månader. Det visade sig att de hade ett högre 

närvaroantal samt kunde hålla sig borta från drogerna under en längre tid i jämförelse med 

TAU-gruppen.  

 

3.3 

Managing Shame: An Interpersonal Perspective 

Författarna till denna studie hävdar att trots att en del teoretiker kopplar sociala processer till 

skamfokuserad problematik har begränsad forskning utförts på detta område. Studierna inom 

detta område i psykologin tar oftast sikte på de individuella och kliniska faktorerna, begränsad 

forskning har bedrivits av socialpsykologer för att mäta de interpersonella processerna. 

Studiens syfte är att undersöka enskilda personers hanteringssätt av problematiska situationer 

som utlöst skam, vad som hände i situationen samt hur de hanterade den. Särskild 

uppmärksamhet lades på meningen och relevansen i relationen till andra. 

Kvalitativa data i form av berättelser och öppna frågeställningar samlades in genom att 

informanterna skrev ner berättelser samt svarade på öppna frågor om problematiska 

skamsituationer. Denna empiri insamlades anonymt från 50 personer på ett universitet och 

deltagarna var både studenter och anställda på universitetet. 

Analysen utfördes tematiskt med en induktiv forskningsansats och frågeställningarna inför 

analysen var: 

1) Utifrån deras eget perspektiv, vilka erfarenheter av skamsituationer har deltagarna i 

denna studie där de lyckades hantera skammen, och vad var meningsfullt för dem i 

denna process? 

2) Vilken roll såg de att andra personer hade för deras hanterande/reparation i dessa 

situationer? 

Slutsatsen av studien visade att interpersonella faktorer i hanterandet av skam hade relevans 

och var meningsfullt för deltagarna i studien. Författarna av studien påpekar hur slagna de 

blev av hur viktigt detta var för deltagarna. Empirin visade att hantering av skam var lika 

mycket en social process som intrapsykologisk dvs. individuella kognitiva/tänkande 

processer, deltagarnas svar visade dock att det inte är lätt att bearbeta sin skam genom sociala 

interaktioner. 
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4 Teori 

Vi kommer här ta upp olika forskares syn och förklaringar på skam och stigma för att förklara 

dessa två begrepp som vi ser som centrala för vår studie.  

Vidare redogör vi för arbetets teoretiska utgångspunkt: Brené Browns så kallade Shame 

Resilience Theory (SRT). Brown är fil dr. i socialt arbete och Research Professor. Vi valde 

denna teori dels för att den baserar sig på vidsträckt empiri, och dels för att vi anser den ge ett 

modernt och tänkvärt synsätt på kvinnors relation till, och hantering av, skam. 

  

4.1 Skam och Stigma 

Brown poängterar att det är viktigt att skilja mellan skam och skuld. Skuld, är något som är 

mer kopplat till handlingar. Om någon har gjort något som denne sedan ångrar kan hon känna 

skuld för det: ”jag har gjort något dåligt”. Skam är däremot kopplat till personen: ”Jag är 

dålig”. Brown menar vidare att det ena inte behöver utesluta det andra utan att någon kan göra 

något som hon ångrar och sedan koppla det till att hon är dålig som person (Brown 2008:38). 

Som Brown själv väljer att definiera begreppet ”Skam är en intensivt smärtsam känsla eller 

upplevelse av att tro att det är fel på oss och att vi därför inte är värda att accepteras eller 

känna samhörighet” (ibid. sid 29). 

Sociologerna Thomas J. Scheff och Suzanne M. Retzinger beskriver skam som det resultat 

som kan uppstå när det finns en konflikt i det sociala band man har till någon annan. Med 

socialt band avses en relation av ett eller annat slag. Scheff och Retzinger använder ordet 

stolthet som motsatsen till skam. När det byggs upp en trygghet och en social och emotionell 

samstämdhet i det sociala bandet uppstår stolthet men om det istället finns en konflikt där 

uppstår istället skammen (Dahlgren, Starrin 2004:92). När man bedömer om det finns en 

samstämmighet i relationen till någon annan så gör man inte det enbart utifrån vad den 

personen säger utan också utifrån dennes hela uppförande. Kommunikation kan ske på ett sätt 

där det inte är uttalat t.ex. genom att vända bort blicken eller genom övrigt kroppsspråk 

(ibid.). Stolthet och skam fungerar som instinktiva signaler både för den egna personen och 

för andra, för att beskriva tillstånden i de sociala banden (ibid. sid 95). 

Scheff och Retzinger kallar skam för vardagslivets huvudsakliga emotion eftersom att skam 

har mer sociala och psykologiska funktioner än andra emotioner (Scheff, Retzinger 2000). 

Skammen fungerar som en moralisk kompass av den orsaken att den talar om för oss vad som 

är, och inte är accepterat eller det allmänt gällande i en situation. Med andra ord guidar 

skammen oss i vårt uppförande. Skammen signalerar att vi inte levt upp till våra ideal som i 

mångt och mycket speglas av samhället. De lånar här från sociologen George Meads teori om 

den generaliserade andre vilket betyder att vi har ett sätt att se på oss själva som individer, 

och ett sätt som vi tror att andra ser oss på. Att inte leva upp till denne andre känns som att 

man misslyckats (ibid.). 
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Scheff och Retzinger kopplar också till sociologen Charles Cooleys så kallade spegeljag för 

att reda ut skambegreppet. Dahlgren och Starrin skriver om att spegeljaget innebär att en 

person speglar sig själv i någon annan och att ens uppförande är något som är i ständigt 

avvägande till andra människor (Dahlgren, Starrin 2004:84f). Cooley menade att det är så vi 

människor reglerar vårt eget beteende genom att ständigt försöka se på detta utifrån andras 

ögon. Skam är här en komponent i en kontinuerligt själviakttagande process där våra tankar 

om den andres tankar om oss styr vår självbild. Vi skäms över att se svag ut inför en stark 

person (Scheff, Retzinger 2000:3). 

Detta är den generella bilden över hur skam uppkommer i förhållande till andra, men det 

gäller också, menar Scheff och Retzinger, att skilja på den normala vardagsskammen som är 

en naturlig del av livet, och den patologiska skammen. Denna patologiska skam är djupare, 

varar längre och kan finnas hos de människor som känner sig skambelagda eller 

stigmatiserade. Det kan också leda till det vad Scheff och Retzinger beskriver som skam-

loopar. Man kan få en skamfylld känsla som kan resultera i att man skäms just för att man 

skäms (Scheff, Retzinger 2000). Det blir en ond spiral och kan utmynna i utanförskap och en 

starkt negativ självbild (ibid.). 

Dahlgren och Starrin skriver i sin bok Emotioner, vardagsliv & samhälle (2004) att det första 

steget till att ge en vetenskaplig definition på skam är att använda skam som ett 

samlingsbegrepp på ett antal emotioner och känslor när man betraktar sig själv på ett negativt 

sätt (Dahlgren, Starrin 2004:89). Det skulle enligt Dahlgren och Starrin i så fall också 

inkludera ett spann på olika grader av negativa känslor som förlägenhet till starkare former 

som vanära.  Detta är viktigt för vårt arbete att förstå att det finns olika grader av skam men 

att gränserna inte alltid är enkla att dra i alla avseenden. Vi vill också kunna hålla begreppet 

någorlunda öppet för att inte styra läsarens uppfattning för mycket.  

De två forskare som skrivit mycket om begreppet stigma är sociologerna Erving Goffman och 

Howard Becker. Goffman menar att stigma innebär att någon stämplas på ett negativt sätt som 

kan leda till utanförskap, negativ självbild och känslor av skam och förnedring. För att 

använda Goffmans egna ord är stigma något inom sociologin som förklaras i likhet med ”en 

egenskap som är djupt misskrediterande” (Goffman 2011:11). Stigmat kan innebära att en 

människa uteslutande behandlas efter den misskrediterande egenskapen och att andra sidor 

hos personen inte tas i anspråk (ibid.). Det kan röra sig om att en person som har uppnått en 

hög position i samhället men tillhör en stigmatiserad grupp, t.ex. alkoholist, enbart värderas 

efter sitt stigma och inte efter sin position. 

Engdahl och Larsson skriver att stigmat varierar med tid och rum och att det av denna 

anledning kan betraktas som en social konstruktion (Engdahl, Larsson 2006:109). Detta vill 

säga att stigma är något som är beroende av vad samhället ser som socialt accepterat, och att 

avvika från de gällande normerna kan åstadkomma en stigmatisering (ibid.). 

Engdahl och Larsson skriver att Becker instämmer i detta. Becker menar att man kan bli 

avstigmatiserad om samhället omvärderar sin syn på vad som är normalt och vad som inte är 

det (ibid. sid 113f). De grupper som anser sig ha rätt att påvisa vad som är normalt kan också 

sägas vara de som har makten att stämpla andra människor som avvikare. Dessa kan, som 
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Becker uttrycker det, beskrivas som väktare av normalitet (ibid.). I dagens samhälle kan 

domare, psykologer eller psykiatriker betraktas vara de som bestämmer vem som är normal 

eller avvikande. 

Anledningen till varför Scheff och Retzingers infallsvinklar på skambegreppet är så 

betydande för vår forskning är att den till stor del är kumulativ. De har lånat många tidigare 

teorier om skam, kritiserat och betraktat dem, använt vad de anser vara viktigt att bära med 

sig till vidare forskning. Många av de mest betydelsefulla skamforskare finns med i deras 

undersökningar, teorier och begreppsförklaringar. Av den anledningen har deras förklaringar 

om begreppet skam en stark relevans för vårt arbete.  

Starrin och Dahlgrens summering av skam som ett uppsamlingsnamn för en rad olika känslor 

ger också en sund öppenhet för begreppet, detta för att inte styra läsarens uppfattning. 

Goffman och Becker är två av de mest framträdande forskare som riktat in sig på stigma så 

det känns omöjligt att göra en undersökning om bland annat stigma utan att ha dem med. 

Dessutom är Goffman en forskare som citeras flitigt än idag. Hans teorier om stigma har hållit 

i sig under lång tid och av den anledningen anser vi att den fortfarande är aktuell för vår 

undersökning. 

       

4.2 Brené Browns ”Shame Resilience Theory” (SRT) 

Browns Shame Resilience Theory är en teori utvecklad för att förstå kvinnors förhållningssätt 

till skam samt att kartlägga hur det går att underlätta skammen när den uppkommer. Modellen 

är framarbetad genom grundad teori där Brown genomförde åtskilliga intervjuer för att läsa ut 

gemensamma drag för hur skam upplevelseförklaras. De ord och uttryck de intervjuade 

använde sig av för att beskriva skam var ”förödande”, ”äcklig”, ”uppslukande”, ”avvisad”, 

”liten” och ”den värsta känslan någonsin” m.fl. (Brown 2006). 

Den modell Brown utarbetade presenteras på nästa sida och beskriver hur kvinnor kan 

återhämta sig från skam. Återhämtningsförmågan föreställer vi oss bäst, enligt Brown, som en 

linje med skam förankrad vid den ena änden och empatin i den andra (Brown, 2008:305). 

Brown utlyser, till skillnad från Scheff och Retzinger, empatin som motpolen till skam. 

Empati betyder att man har förmåga att kunna sätta sig in i andras känsloliv. 
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Som synes på bilden ovan vill Brown illustrera hur skammen påverkas beroende på var man 

befinner sig på respektive skala i modellen. Huvudkategorin är skam och sedan följer fyra 

underkategorier. 

De fyra kategorier som Brown använder sig av i sin teori är först att känna igen skammen. 

Brown använder sig av uttrycket att använda skamridåer som motsatsen till medvetenhet och 

förståelse. Skamridåer innebär att man inte är medveten om sina ömma punkter utan förlitar 

sig på andra metoder för att skydda sig mot skam (Brown 2008:305). Lär man sig känna igen 

Figur 1. Brené Browns Skamåterhämtningsmodell (Brown 2008:307) 
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de skamfyllda känslorna när de infinner sig och inte avfärdar dem som något annat kan man 

närma sig ett sätt att hantera dem (ibid.). 

Nästa kategori är att använda kritiskt medvetenhet. Ligger man långt till vänster på denna 

skala innebär det att man patologiserar, individualiserar och överdramatiserar sina känslor. 

Med andra ord tror man att man är den enda som har dessa känslor, att det är något fel som 

direkt kopplas till den egna personen och som inte andra människor känner. Kommer man 

närmare Empati på skalan kan man däremot se på sina känslor på ett avmystifierande sätt. 

Man förstår att man kanske inte är ensam om att ha skamrelaterade känslor vilket leder in på 

den tredje kategorin (ibid.). 

Nästa kategori är att Nå ut till andra med liknande erfarenheter. Återhämtningsförmågan är, 

enligt Brown, större hos de kvinnor som vågar tala och dela med sig med andra som känner 

likadant. Motsatsen till detta är att isolera sig själv från andra och därmed inte dela med sig 

om sina känslor (ibid. sid 306). 

Den sista kategorin är att tala skammens språk. Brown menar att man härigenom får de 

verktyg man behöver för att uttrycka sina känslor och be om den hjälp man behöver. När man 

inte använder sig av skammens språk börjar man ofta sluta sig eller utagera. Med att utagera 

menas, att istället för att använda sig av ett verbalt verktyg för att ge uttryck för sina känslor 

visas det på ett mindre konstruktiv sätt: ex skrika, skylla ifrån sig eller ta ut sin ilska på 

människor omkring sig (ibid.). 

Denna teori går ner på den djupa nivå som krävs för att reda ut våra forskningsfrågor. Trots 

att andra teorier kunnat ge insikter i fråga om själva skambegreppet anser vi att Browns teori 

går steget närmare för att förklara kvinnors förhållande till skam. SRT har även några 

beröringspunkter när det kommer till skamkänslor förknippat till missbruk. Hon anser dock att 

det är farligt att tro att dessa problem enbart kan lösas genom SRT utan trycker på att yttre 

hjälp i fråga om att hantera missbruk, t.ex. terapi och vård, är av yttersta vikt.  

Vi har valt att främst, men dock inte enbart, utgå från Shame Resilience Theory i vår analys av 

empiriska data.   

Det praktiska med denna modell är att vad som reducerar respektive producerar skam i 

mellanmänskliga relationer kan ha beröringspunkter på samtliga kategorier i modellen. Vi 

föreställer oss att produktionen av skam ligger till vänster på skalorna och reduktion till höger. 

För att ge en sammanfattning av Browns teori handlar den om att skammen kan förändras till 

det bättre genom kritisk medvetenhet och i möte med andra människor som visar oss empati. 

Likaledes kan skammen förstärkas om man inte bemöts med empati.  

Den går också att jämföra med de insikter Scheff, Retzinger, Cooley, Starrin & Dahlgren och 

Mead har om skam, samt de insikter Goffman och Becker har om stigma. Taget tillsammans 

anser vi att det ger en lagom bred och funktionell analysgrund.  

Den kritik som ofta har riktats till Browns forskning är varför den riktar in sig på kvinnor och 

inte tar män med i beräkningarna. Brown berättar att hennes beslut grundade sig på ”den 
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befintliga akademiska litteraturen om skam” (Brown, 2008:312). Eftersom att hon ville skapa 

en grundlig studie av återhämtningsförmågan från skam valde hon att studera uteslutande 

kvinnor. Brown berättar i sin bok Kvinnor och Skam att många forskare tror att skam hos 

kvinnor och män upplevs olika och Brown oroade sig över att många viktiga nyanser av 

upplevelserna (intervjuerna) skulle gå förlorade om hon använde sig av information från både 

kvinnor och män. (ibid.). 

Browns teorier kan möjligt också appliceras på män eftersom att skam är något de flesta 

troligtvis känner igen, även om den utlöses av olika saker och uppträder annorlunda från 

person till person, man som kvinna. 
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5 Resultat och analys  

För att ge en bild av hur stigmat ter sig för de kvinnliga alkoholisterna vi intervjuat kommer vi 

inledningsvis försöka kasta ljus över detta i vår analys. Under intervjuernas gång blev det 

uppenbart att stigmat för kvinnliga alkoholister hade en stark bärande kraft i förhållande till 

hur skammen upplevs och förändras. Av denna anledning börjar vi i den änden. 

Under intervjuerna märkte vi även att kvinnorna föreföll uppleva skammen olika beroende på 

vilken fas i tiden de befann sig. Vi har därför valt att först analysera kvinnornas förhållande 

till stigma och skam under tiden de var aktiva alkoholister. Därefter kommer vi se hur de 

upplevde skammen och hur denna påverkades som nynyktra alkoholister under sin 

behandling. Därpå kommer vi fokusera oss på hur skam och stigma upplevs och påverkas för 

kvinnorna nu i dagsläget efter att ha haft en längre tids nykterhet. Vi har valt att göra på det 

här sättet för att deras väg till nykterhet varit lång och känslomässigt omtumlande. Därmed 

har kvinnorna även upplevt att deras känslor både mot sig själva och mot omgivningen 

förändrats över tid. Vi vill trots detta poängtera att det finns generella tendenser hos skammen 

som känns igen under samtliga tre tidsperioder.  

Vi har använt oss av pseudonymer för att skydda kvinnornas identiteter. De kvinnliga 

alkoholisterna kallas i det här arbetet: Marie, Ida, Lotta och Anna. De två 

beroendeterapeuterna vi intervjuat kallar vi Karin och Sofie. 

 

5.1 Alkoholiststigma ut ett kvinnligt perspektiv 

Under intervjuernas gång märkte vi att vad som förekom hos samtliga kvinnor var åsikten om 

att stigmat över att vara alkoholist och kvinna var värre än att vara manlig alkoholist. 

Kvinnorna berättade att: 

Som kvinna är det ju ännu värre. En full man är väl okej men en full kvinna är inte lika 

okej. Vi kvinnor blir ju mer stämplade som slampor och vi har ju ett större krav på oss att vi 

ska sköta oss yttre och kroppsligt och utseendemässigt än männen också (Ida). 

Hon ska ju då vara mamma och fru. Glorifierad på nåt vis. Och jag tror att när man dricker 

så stör man den glorian. Och det ser mer skamfullt ut. Och jag tror att det påverkar mig som 

kvinna eftersom att jag har den bilden själv. Hon ska inte sitta och supa (Marie)! 

Den åsikt som tycks gälla för samtliga informanter är att kvinnor generellt sätt är sämre än 

män och de kände igen sig i Goffmans definition av skam att det är något som är djupt 

misskrediterande. Terapeuterna uttalade sig utifrån sin egen tro och det påminde om de 

kvinnliga alkoholisternas uppfattningar. 

Jag tror tyvärr att den gamla kvinnorollen om att kvinnor ska sköta relationer och inte 

dricka alkohol fortfarande finns kvar. Jag kan tänka mig att det är mer skambelagt för 

kvinnor än män och jag tror det beror på den här gamla bilden av att kvinnor ska finnas till 

för andra människor (Karin, terapeut). 
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Det är många personer som tyvärr ser så på beroendepersoner att det handlar om dålig 

karaktär… Den stigmatiseringen som blir i samhället är ju också nånting som påverkar 

kvinnorna jättemycket… Dom tror att det är nåt fel på dom. Att dom borde veta bättre än 

att göra så här. Det är väl det som gör att sjukdomsbegreppet tar lite tid att sjunka in den här 

närmsta halvmetern i känslolivet. Jag tror också att kvinnor som är mammor att samhället 

dömer dom mycket, mycket hårdare (Sofie, terapeut). 

Samtliga intervjupersoner verkade dela meningen att det fortfarande finns en okunskap i 

samhället om vad alkoholism är, och vad alkoholister är för människor. Anna beskrev att en 

del tror att det handlar om personens egenskaper och att det inte rör sig om en sjukdom. När 

hon fick frågan om hur hon upplever att samhället ser på alkoholister sade hon: 

Dåliga människor. Dålig karaktär. Det bara är lägga av (Anna). 

Enligt Anna ser samhället att det bara är att sluta dricka och folk är i regel dåligt insatta i att 

det handlar om en sjukdom. Anna förklarade vidare att hon tycker synen på alkoholister är 

likadan nu som den var förr, men terapeuten Karin hade en mer positiv syn på hur kunskapen 

om alkoholism möjligtvis har utvecklats i samhället.  

Man har gått från att se det som en karaktärssvaghet till att folk lär sig och förstår mer och 

mer att det här är ett sjukdomstillstånd och att det finns hjälp för det. Jag tror det. Och 

hoppas det (Karin, terapeut). 

Ida delade denna framtidstro och beskrev att: 

Vi börjar faktiskt komma tillbaka till det här mer omhändertagande, vänliga, kärleksfulla 

samhället. Vi börjar omvärdera vad det är vi har och vart är vi på väg. Jag får för mig att 

människor har börjat tänka om. Människor blir mer och mer upplysta (Ida). 

Trots detta upplever kvinnorna att stigmat lever kvar och de berättade att de oftast inte gillar 

att tala öppet om sin alkoholism av den anledningen. 

Jag pratar inte gärna om detta på grund av att det kanske skulle finnas förutfattade 

meningar. Kanske för att jag också själv har förutfattade meningar om alkoholister (Lotta). 

De förutfattade meningar de anser att samhället har tycks i viss mån motsvara kvinnornas 

egna uppfattningar om vad, och hur, alkoholister är. De tycks alla vara rörande överens om att 

de kan tala om sin sjukdom förutsatt att det finns ett syfte eller värde med detta, men att det 

inte är det första som de talar om är de träffar en ny människa.  

Meads teori om den generaliserande andra tycks bli aktuell för att beskriva detta att vi går en 

balansgång mellan hur vi ser på oss själva och hur vi tror att samhället ser oss. För Marie, Ida, 

Lotta och Anna verkar det som att det har funnits en korrelation mellan samhällets syn på 

alkoholister och deras egen syn på sig själva som alkoholister. Denna har till stor del 

förändrats med tiden och i och med ny kunskap. 

Jag tänker ju nästan aldrig på att jag är alkoholist idag… mer än att jag vet att jag inte ska 

dricka. Och mer att jag går på (AA-) möten och det här (Lotta). 



 
21 

Som det beskrivs i sociologiska perspektiv är stigmat knuten till tid och rum och Karin och 

Ida verkar ge intryck av en framtidstro på att detta stigma med tiden kommer att försvinna och 

att samhället blir mer accepterande (Engdahl, Larsson 2006:109). 

 

5.2 Den aktiva tiden 

När kvinnorna reflekterade över den aktiva tiden som alkoholist uttryckte de sig i starkt 

negativa ordalag om sig själva och det egenvärde de ansåg sig ha då. Känslorna de beskrev 

påminner mycket om de uttryck som Brown utläste när hon sammanställde SRT i sin artikel. 

Jag var en lort i samhället, ingen ville låtsas att det kände en... Jag var en dålig människa. 

En skitmänniska som inte var värd vatten (Anna). 

Jag var absolut ingenting då. Jag hade inget värde alls. Jag var bara till besvär. Inget värde, 

jag bidrog inte med nånting, Jag var bara en belastning… Det är verkligen konstigt för jag 

verkligen hatade alkoholister (Lotta). 

Skammen har ju funnits med hela tiden. Den har ju funnits med enda sen barnsben med 

mig… Jag började dricka alkohol redan när jag var tolv och då blev jag en person som jag 

trivdes ganska gott med (Ida). 

Vi kan här se att de kände igen skammen till viss del men kunde inte hantera skammen för att 

den var så pass skarp. Ida visade här på att skammen inte nödvändigtvis behöver komma från 

att vara alkoholist men att denna ändå kan leda till att man börjar dricka alkohol.  

Vad som kunde producera skammen hos kvinnorna under den här tiden varierade, men det 

fanns gemensamma beröringspunkter. Anna berättade hur hon hade kämpat med att ta sig till 

socialkontoret. 

Jag tjatade till mig en tid på soc (socialtjänsten). Men för att kunna ta mig upp dit så måste 

jag gå igenom centrum och för att våga gå igenom centrum, för jag var nojig och ful och 

äcklig och monstruös och alla människor ville mig illa. I min värld var det så. Så för att 

kunna ta mig till soc för att få nån slags hjälp så måste jag dra i med så mycket som jag 

bara hade. Och när jag väl kommer upp till soc för där tycker man att de borde ha kunskap 

och vetskap och förståelse men hon (socialsekreteraren) säger till mig: ”Men Anna, du är ju 

påverkad! Du får komma tillbaka nån annan gång när du inte är”. Då skulle jag kunnat slå 

ihjäl henne (Anna)! 

Anna blev här inte bemött på ett sätt som hon ansåg sig förtjäna med tanke på hur mycket hon 

hade varit tvungen att anstränga sig för att söka hjälp. Oförståelsen som socialsekreteraren 

visade och det fördömande tonläget hon uttryckte sig på skapade så mycket skam hos Anna 

att det övergick i vrede. 

Ida berättade om när hennes omgivning började förstå att hon hade problem med alkoholen. 

Jag kunde ju inte sköta mitt jobb, jag kom inte upp, jag kom inte iväg. Innan man liksom 

har kört alla lögner som går att köra… då börjar ju folk ana efter en ganska kort tid och en 

del säger ingenting, dom vill väl bara påstå att ”men du, hur är det egentligen?”. Man sa ju 

alltid att det var bra men… Det var ju jättejobbigt. Då ville man bara trycka på en knapp 

och försvinna. Det var ju som att de tog en på bar gärning (Ida)! 
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Marie berättade om de svårigheter hon haft med skammen över att vara alkoholist inför sin 

familj och sina vänner, i synnerhet när hon tog ett återfall. När hon fick frågan hur hennes 

närstående kunde ha gjort för att minska skammen under den här tiden tvivlade hon på att de 

kunde ha gjort något. 

Egentligen tror jag att det inte hade spelat någon roll för jag skämdes så fruktansvärt 

mycket så att det hade nog inte spelat någon roll hur de hade gjort. Jag slog så hårt på mig 

själv att hur de än hade gjort så hade dom vart snälla så hade det var fel, hade dom varit 

dumma så hade det vart fel. Dom sa ju ingenting, då var ju det fel. Hur det än blev så blev 

det ju inte bra för att min skam var så stor att jag inte visste hur jag skulle hantera den 

(Marie). 

För Marie var den stigmatiserade skammen så djup att inget i hennes omgivning kunde 

påverka skammen till att den blev mindre för henne. Det märktes trots detta att det fanns en 

önskan av att ha blivit bemött med mer förståelse och vänlighet om hon själv hade fått välja. 

Hos de övriga informanterna kändes liknande önskemål av. 

… personer som mötte en med vänlighet trots att det var som det var. Jag hade ju faktiskt 

en granne som la handen på axeln och sa ”Jag börjar bli orolig för dig Ida, jag vill att du ska 

veta det”. Vänlighet är väl det som mest berört en. Det blir lite jobbigare då faktiskt. 

Samtidigt är det så skönt när man inte möter den här hårdheten kan man väl säga (Ida). 

Marie uttryckte att hon kände mer skam trots att många i hennes familj inte sa något om 

hennes alkoholmissbruk. Hon berättade om en situation i sitt liv då hon hade blivit allvarligt 

onykter under en familjesammankomst där ingen gjorde något. 

Dom gjorde ingenting. Dom sa ingenting på hela kvällen. Dom bara tittade på mej. Och till 

och med tillät mej att vara den här gråtande sup… Dom sa ingenting och det var nästan 

ännu mer skämmigt att dom hade låtit mej hålla på (Marie). 

Detta stämmer överens med vad terapeuten Karin sade när hon fick frågan om vad hon trodde 

kunde skapa skam hos aktiva alkoholister. 

Jag tror att det kan vara skamskapande att inte få frågan om problemet. Man kanske går i 

samtal hos företagshälsovården eller hos doktorn eller hos chefen eller i andra sammanhang 

där ingen ställer frågan ”dricker du för mycket?” (Karin, terapeut). 

Marie trodde också att vad som möjligtvis kunde ha hjälpt henne att känna mindre skam var 

att kunna sätta sig ner och tala om det med sin familj under öppna förhållanden. 

Om det hade funnits ett tillfälle då jag hade kunde få berätta hur det verkligen låg till. Och 

att dom (hennes familj) skulle berättat hur dom hade upplevt det (Marie). 

I slutet av sin intervju ville Anna tillägga något som producerade mycket skam för henne. 

Får jag säga en skamgrej bara som jag kom att tänka på? Det var när polisen tog in mig och 

skulle visitera och så. Hur dom höll i kläderna. För jag fick klä av mig näck då, och då 

skulle det komma en kvinna och ta ut kläderna. Och hon kunde knappt peta i mina grejer... 

Och hur det blev med mig då… (Anna). 

Vi tolkar det som att Anna kände sig behandlad som något orent och smittspridande. Hela 

hennes berättelse rörde upp många känslor hos henne när hon talade om hennes aktiva tid som 
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alkoholist och för de övriga kvinnorna var det också många känslor som fick utlopp i sina 

berättelser. Interaktioner med andra verkade vara det som påverkade skammen mest, men det 

fanns andra förhållanden som spelade in, vare sig om det handlade om att producera eller 

reducera skammen. 

Karin belyste något annat som hon tror också kan skapa skam hos aktiva alkoholister. 

Om man tittar på en alkoholist som inte blivit nykter. Då tror jag att det som skapar skam 

där är ju att få såna här klatschiga råd om hur man ska hantera det (alkoholen). Att få råd 

från nån som inte är beroende eller förstår beroende tror jag ger skam. Att man jämför sig 

själv med dom som inte har samma sjukdom. Och så försöker man göra som dom gör gång 

på gång och misslyckas. Det är ju skamskapande (Karin, terapeut). 

Sofie nämnde att hon trodde att en fördömande attityd kunde skapa mycket skam för en aktiv 

kvinnlig alkoholist som också är mamma. 

Att dom ses som mindre kraftfulla, som svaga, som inkompetenta socialt… Jag kan ju 

tänka att socialtjänstemännen… Att dom kliver in och tittar på deras (kvinnornas) 

misslyckanden som har varit tidigare och ifrågasätter hur dom kunde göra… Alltså dom 

(socialtjänstemännen) själva har ju kanske inte förstått begreppen. Det är okunskap tänker 

jag, det är min uppfattning. Även släktingar som kommer på besök. Jag kommer ihåg att 

det var en pappa som sa till det barn han hade att ”Du har förverkat din rätt att vara 

mamma!” (Sofie, terapeut). 

När Lotta fick frågan om det inte fanns något som hon kunde känna sig stolt över under tiden 

som aktiv alkoholist gav hon ett nekande svar. Vi närmare eftertanke kunde hon känna sig 

stolt över vissa saker:  

Det fanns stunder jag kunde känna mig nöjdare med mig själv när jag lyckats med enstaka 

företeelser. Om jag en dag hade typ städat eller om det var nån lugnare period… Men inte 

att jag hade nåt värde, så kände jag inte. Men det var väl bra att jag hade klarat av de här 

sakerna (Lotta). 

Vad annat som kunde producera skam var vad Ida berättade om att människor försökte 

undvika henne och var snabba in i porten när de såg henne komma, att de tog omvägar och 

undvek att titta på henne. Det fanns annat som kunde påverka under denna period men det var 

i samspelet med människorna i sin omgivning som vägde tyngst i förhållande till att påverka 

skammen. 

Trots att skammen har uttryckts som övervägande negativt i kvinnornas berättelse menade 

Karin att skammen ibland kan leda till ett beslut att ta hjälp 

Den skammen som uppstår när man gång på gång sviker sina egna värderingar den kan ju 

alltså leda en till att ta hjälp. ”Jag kan inte se mej själv i spegeln längre, jag orkar inte med 

det här”. Liksom att jag känner att jag inte längre är den person som jag vill vara. Att man 

då kommer i kontakt med att den skammen finns tycker jag kan vara positivt. För det som 

händer under beroendeutvecklingen är att ju att förnekelsen gör ju att skammen finns där 

men att man är inte i kontakt med den utan man skyddar sig mot den på olika sätt (Karin, 

terapeut). 
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Som Brown menar är det viktigt att komma i kontakt med skammen. Att just detta kan leda in 

på en väg till att bearbeta sin skam. Det gäller att poängtera här att Browns SRT enbart kan 

visa på övergripande förhållanden i över hur skammen kan hanteras men den får inte ses som 

ett definitivt verktyg för att återhämta sig från den stigmatiserade skammen som alkoholister 

oftast känner. Den är användbar för att visa på tendenserna.  

Vi ser att Anna använde sig av vad vi tolkar som skamridåer när hon fick sitt negativa 

bemötande av socialombudsmannen. Hennes skam yttrade sig i intensiv vrede som hon kunde 

känna av nu på efterhand men inte var lika tydlig just när hon kände av den. Samtliga kvinnor 

har fått arbeta mycket med skammen under sin återhämtning från den (detta diskuteras mer 

ingående i nästa avsnitt). 

Det fanns en vilja under den här tiden att nå ut men det var som Marie och Karin beskriver det 

inte alltid så att man får den respons man önskar. Det var inte heller så lätt under den här tiden 

att uttrycka kritisk medvetenhet. De kände sig isolerade i sin alkoholism och fick ingen 

möjlighet att tala med likasinnade eftersom de under denna tid inte hade påbörjat sin 

behandling. Vi kan därmed se klara tendenser till individualisering och patologisering hos 

kvinnorna angående sin skam under den här tiden. 

 

5.3 Behandlingen och nynykterhet 

Våra informanter har beskrivit för oss att den mentala smärtan i maktlösheten som uppstår för 

en aktiv alkoholist kan driva denne till att ta hjälp trots den överväldigade skammen. En 

paradox uppstår genom att skammen som annars drar ner alkoholisten kan vara den som 

driver denne till räddning. 

Skammen fick mig nykter (Marie). 

De som kommer till behandling har oftast en djup patologisk skam som förnekas i likhet ned 

vad Brown skriver om skamridåer (Brown 2008:305). Detta kan leda till att behandlingen inte 

lyckas fullt ut. Anna som har gjort flera behandlingar innan den som hjälpte henne, kunde inte 

bryta igenom skamförnekandet på dessa behandlingar. 

Jag hade väl fått in lite program, men jag var en så dålig människa, jag tänkte, jag har väl 

samma öde som farsan och brorsan, varför skulle det här funka på mig (Anna)? 

Beroendeterapeuterna berättade om hur de känner igen skammen på de klienter som är i 

behandling. 

Mer sänkt huvud, låg röst, svårt att sätta ord på det man känner har man också kan jag 

uppleva när jag lyssnar på en människa med mycket skam (Sofie, terapeut). 

En kvinna som kom till mig och dom är alltså tre generationer alkoholister i familjen och 

hon sa så här till mig: ”Nämen vadå, jag har ju valt det här själv. Jag har helt enkelt varit en 

så dålig människa så jag har valt bort mina barn. Så jävligt är det, jag kan inte skylla på 

nån”. Det var jättemycket skam i det här, hon fick jobba massor med skam. Hon grät floder 
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men vart också fruktansvärt befriad när hon fick öppna det här locket som fanns där. Hon 

fick också se på sin mamma med sanna ögon och känna kärlek (Sofie, terapeut). 

Jag ser det i hur man fördömer sig själv och slår på sig själv, med ord. Talar om vilken idiot 

man har varit, hur dum man är och det där temat. Sen ser man det också genom 

grandiositet, också väldigt vanligt. Hur man gärna vill tala om vad man jobbar med, sina 

prestationer, hur bra och duktig man är på många olika sätt. Hur man undviker att prata om 

hur man har druckit, lyfter istället fram sin yrkesroll, sina pengar, status, sina 

idrottsprestationer och såna saker. Man hör det ju inte men jag ser det hos dom tysta, som 

inte vågar säga eller fråga. Dom här beteendena utifrån skamkompassen syns ju på både 

män och kvinnor (Karin, terapeut). 

I behandlingen är det framförallt interaktioner som ger skamlindring, att bryta ensamheten 

och möta andra som har samma problem, att vara sårbar med och kunna spegla sig i, personal 

som har empati, förmåga att förmedla kunskap samt besitter egenskaper som tålamod, 

kärleksfullhet, fasthet, tydlighet, ärlighet, närvaro och engagemang. Denna beskrivning av 

behandlingen ges av kvinnorna och beskriver dessa faktorer som nödvändiga för 

skamreduktion. 

Dels det här att jag fick prata, och alla lyssnade, både på behandlingshemmet och på AA-

möten och när alla sa ”Hej Anna”, det tyckte jag jättemycket om. Sen det här att jag fick 

vara, jag fick säga saker som jag behövt skämmas för annars, som andra tyckte jag skulle 

skämmas för (Anna). 

Sofie beskrev hur grupprocessen kan fungera i patientgruppen under en föreläsning.  

Det här känner jag igen mig i, jag kanske inte är så himla knäpp, eller konstig, eller fel i alla 

fall kan en patient uttrycka. Få en förståelse för att det här är ett symtom på någonting. Det 

handlar inte om dom som person utan det blir liksom begripligt och då blir det också så att 

dom blir nyfikna på sig själva och lite modigare och då tänker jag såsom att grupprocessen 

är så att dom känner igen sig i andras berättelser. När någon kommer med ett exempel 

under en föreläsning till exempel så hakar dom ju i, sen är det igång och det är helande 

(Sofie, terapeut). 

Lotta beskrev sina första veckor på behandlingen och hur hon upplevde hur skammen avtog 

genom att andra fanns där i samma situation som hon själv. Hon kunde försiktigt börja känna 

ett egenvärde. Dessa händelser var inte bara i terapeutiska situationer som gruppterapi eller 

samtal utan även i andra mellanmänskliga interaktioner. 

På behandlingen i grupp med dom andra tjejerna. Jag grät dom första två veckorna när jag 

var där och gjorde ingenting, bara låg på sängen. Första gången jag kände att jag ville 

någonting det var när vi hade någon sån här fyslektion och skulle åka och spela brännboll 

eller nåt sånt där, då ville jag vara med. Jag vet inte om det handlar om skammen men jag 

vet att jag mår väldigt bra av det. Det är när någon frågar om jag vill vara med. Om någon 

säger så här, häng med, vi gör det, vi vill att du är med, ska vi göra det. Det är en sak som 

gör en förändring i mig. Jag känner mig önskvärd, omtyckt (Lotta). 

Riktningen på en interaktion går åt båda hållen och Lotta hittade även vinster med att agera. 

När jag själv kände att jag kunde bidra med något, var också en sån här viktig, viktig. Jag 

kan ju inte, jag är inget värd, jag kan inte göra nåt, jag kan inte hjälpa till så att… men så 

tänkte jag fan det kan jag visst det. Jag fick säga till mig själv, gå emot allt det här jag 
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kände att fan, lägg av, du kan, du får, du ska liksom, du är nånting, människa, du har 

tillåtelse. Det var en sån här jätteviktig… när jag kunde vara till någon nytta så. Det här var 

jätteviktigt (Lotta). 

Att visa sårbarhet i rätt forum visade sig även vara en viktig faktor för öppenhet och lindring. 

Att våga vara sårbar bromsas av rädslor som ger hinder till att prata om det som behövs för att 

möta sin skam. I rätt forum smittar modet av sig och rädslan avtar. 

Man blir sårbar, att vara sårbar är ju också skrämmande och det har också med skammen att 

göra (Sofie, terapeut). 

Många gånger när jag tagit upp saker eller pratat om saker som var väldigt känsligt och så, 

då smittade det av sig. Det blev fler som visade själen eller vad jag ska säga. För mig är det 

så att när jag pratade i missbruket så då blev det att, nu börjar hon igen. Men när jag kom på 

behandlingshem och gjorde samma sak, det är det som är det rätta att ha med sitt innersta, 

att bli bekräftad i det (Anna). 

Mötet med terapeuten beskrivs ha varit viktigt och var även en vändpunkt. Viktiga egenskaper 

hos terapeuten som beskrivs av kvinnorna är ihärdighet, empati och ärlighet. Två av 

kvinnorna berättade för oss om vändpunkten i skammen, vad som fick dem att börja släppa på 

den. 

Det var nog faktiskt terapeuten som fick mig att förstå att det inte var mig som person som 

det var fel på, utan helt enkelt att jag har en sjukdom som gör att inte kan sluta när jag väl 

har hoppat på tåget så att säga. Om jag skulle sluta med det jag använde, alkohol, tabletter 

och andra substanser så skulle jag så småningom kunna hantera saker utan det. Så han lyfte 

på ett sätt bort skammen från det att det inte var mig som person det var fel på (Ida). 

Hon bara… hon… bröt nacken av den bara. Hon ställde frågor som hade betydelse, hon 

brydde sig om vad jag svarade, alltså hon ställde inte bara en fråga och så blaha blaha och 

gick vidare. Hon brydde sig om vad jag skulle svara. Först tyckte jag att det var jobbigt, sen 

tyckte jag det var bra, att plötsligt bara den här garden och det här jävla skalet, att jag till 

slut bara kunde släppa det och bara visa (Anna). 

Insikt om sjukdomen och förståelse för skammen, att lära känna den, se sina beteenden och 

skamförsvar är viktigt. Att alkoholisten behöver få en tro på att den har en förmåga till att 

genomföra en förändring är ett område som våra informanter som är terapeuter berättade om. 

Kunskap om detta är oerhört viktigt beskrev både alkoholisterna och terapeuterna. När denna 

kunskap förmedlas behöver denna process vara inlindad i en tillåtande miljö med empati, 

förståelse och trygghet, att bli sedd som människa berättade våra informanter. Den kan även 

förmedlas i form av litteratur. 

Det är nåt som funkar väldigt bra. Jag tycker om att lyssna på andra men jag tycker också 

om att läsa en massa för att förstå men det, ja, kunskap är otroligt viktigt (Lotta). 

Befrielsen ligger i insikten om sjukdomen och vad den egentligen gör hur skammen funkar. 

Det är nyckeln till skammen i sjukdomen. Det blir en jättestor befrielse, det kan lyfta upp 

blickar (Sofie, terapeut). 

Jag försöker hjälpa till med att vidga begreppet om vad skam är, jag försöker undervisa om 

de olika formerna av skam, att hitta fler ord på vad skam är, beskriva känslan, hjälpa till 

med att identifiera att det här finns, det kan ta sig olika uttryck. Jag hjälper dom att försöka 
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uppmuntra till att prata om sånt som känns svårt.  Både att först fenomenet skam och att se 

sin egen och att dessutom försöka att bryta skammens makt genom att börja dela, prata om 

saker som är svåra. Jag uppmuntrar dom till att fortsätta hitta forum där man kan prata om 

såna saker, visa sårbarhet. AA (Anonyma Alkoholister), det kan vara terapeutiska kontakter 

men handlar också om att öppna vägarna till dom som är nära (Karin, terapeut). 

Att lämna den trygga världen av omsorg och förståelse som ett behandlingshem för 

alkoholism kan stå för, ge sig ut i det riktiga livet kan vara svårt och våra informanter har 

berättat att det är en tuff uppgift att möta. Marie beskrev hur hon tog hjälp av förutom 

Anonyma Alkoholister och terapi, en personlig mentor i Anonyma Alkoholister för att möta 

sin skam. 

Jag har jämfört mig med människor på arbetsplatsen så jag har tyckt att jag har varit sämre, 

mitt är inte lika bra, alltså har jag jämfört mig. Då har jag fått möta det och det har jag gjort 

genom tolvstegsprogrammet, genom att prata med min sponsor, jag har gått i terapi för mitt 

liv blev ohanterligt när jag blev nykter. Jag klarade inte att möta mig själv. Sponsorn 

hjälpte mig med kärlek och hjälpte mig se att jag inte är en dålig människa, jag fick råd, jag 

fick konkreta handlingar och kunskap (Marie). 

Ida försökte undvika skammen genom att vara duktig. 

Man jobbade så in i helvete på första jobbena man hade för att överhuvudtaget visa att jag 

kan jobba, att jag är duktig. Den bästa att anställa är nog en nynykter alkoholist för den 

jobbar ju så in i helvete för att bli accepterad för man jobbar ju hela tiden på den här 

skulden och skammen. Att bli accepterad och få bekräftelse (Ida). 

Ett centralt fenomen som blir tydligt är att prata om skammen i något eller några forum för att 

reducera denna. Detta kan ske till exempel på självhjälpsgrupper som t.ex. Anonyma 

Alkoholister, hos terapeuter, nära och kära, vänner av olika slag. Att arbeta fokuserat och 

intensivt med detta är för våra kvinnor viktigt för att både lindra samt avlägsna skammen och 

verkar ha en mycket god effekt som är bestående. Lotta delar med sig om sin skam med sin 

sponsor inom Anonyma Alkoholister som fungerar som en sorts mentor för henne. 

Delar med mig med en annan människa av nånting. Jag får en annan respons än min egen. 

Jag slår på mig själv för det här och känner skam och någon annan kan se på det här på ett 

helt annat sätt, det kommer till ljuset, det är inte så förskräckligt, sen tror jag att… ja det 

försvinner. Jag skäms inte över dom här sakerna idag (Lotta). 

Lotta berättade att denna person har egen erfarenhet av problemet, är vidsynt, gav henne 

förtroende, var ej dömande, lyssnade och visade sin empati känslomässigt. 

Våra informanter uppgav att det är av betydelse hur andra människor förhåller sig till 

alkoholisten för att inte producera mer skam, de kan till och med hjälpa till att reducera 

skammen. Detta verkar vara mer viktigt i början av nykterheten då uppbyggnaden av sin 

person är mer intensiv och skammen ligger närmare. Kvinnorna har bl.a. uppgett att ignorans, 

tystnad om ämnet, dömande attityd, nedlåtande kommentarer, anklaganden och till och med 

för mycket omsorg kan producera skam. Det gäller enligt Karin även för alkoholisten att vara 

klar över sin belägenhet att den är alkoholist och ha accepterat detta faktum. 

Jag tänker att en nykter alkoholist förhoppningsvis har förankrat sjukdomsbegreppet hos sig 

själv, det tror jag att man behöver göra för att leva nykter men jag kan ju tänka mig att då 
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ja, fördömande kommentarer, okunskap typ, Ah det är väl bara att skärpa sig, det är väl 

bara att dricka lite som folk eller sånt. Men nu tänker ju jag att har man liksom en 

förankring i sig själv och förstår det här så kan jag tänka mig att man kan klara av det 

också. Jag kan tänka mig att andras attityd innan man har förstått att man är alkoholist kan 

vara svårare, men det kan ju också vara sånt som att inte prata om det, att aldrig nämna det 

och byta samtalsämne (Karin, terapeut). 

Skamreducerande attityder och beteenden i interaktion med andra som uppgavs var 

accepterande, intresse, nyfikenhet, ärlighet, tro på människan, förståelse, kärleksfullhet, tillit, 

empati och att finnas där. Det uppgavs även att det är bra att den andre känner till eller vill 

lära sig om sjukdomen alkoholism. 

Det jag tänker är att andra har ett öppet förhållningssätt, liksom en tillåtande attityd, en 

förståelse helt enkelt, en förståelse för sjukdomen. Alltså inte bara drickandet utan en 

förståelse för sjukdomen. Det tänker jag, det får inte vem som helst utan det beror väl på 

vad man har för intresse eller vad man har för kontakter med folk. Också viljan att försöka 

förstå tänker jag också är skamreducerande. Att få höra att man känner igen nånting eller 

jag känner nån, jag vet hur det känns, eller att folk delar med sig av sina erfarenheter på ett 

känslomässigt plan, att kunna, att visa att andra kan visa sårbarhet utifrån det där tänker jag 

också är skamreducerande (Karin, terapeut). 

I ovanstående avsnitt talas det om den patologiska skammen som Scheff och Retzinger 

beskriver som djupare och längre varande än den s.k. vardagsskammen som de anser vara en 

naturlig del av alla människors liv. Det var under behandlingen som kvinnorna fick möjlighet 

att känna igen skammen och att tala skammens språk. Beroendeterapeuterna Sofie och Karin 

berättar om att de i behandlingen försöker vidga begreppet skam och ge sina klienter orden 

och verktygen de anser nödvändiga för att kvinnorna ska kunna tala öppet om sin skam. 

Att nå ut ses av terapeuterna och de kvinnliga alkoholisterna som det viktigaste i att få bukt 

med skammen och påbörja sin rehabilitering. I relation till andra med liknande erfarenheter 

och genom samtal med terapeuter normaliserar de sina känslor och inser att de inte är 

ensamma om att känna skam. De fann rätt forum för att uttrycka och dela med sig om sina 

känslor, och reduktionen av skam märktes tydligt när de bemöttes med den empati som 

Brown ser som essentiell för att återhämta sig från skammen.  

 

5.4 Det nyktra livet 

Efter tid av nykterhet och utveckling med hjälp av behandlingen initialt och andra faktorer 

som gett kunskap, har en medvetenhet skapats där skammen hos kvinnorna är tydligare. Detta 

närmande mot medvetenhet och förståelse har Brown i sin Shame Resilency Theory som 

slutmål för att kunna känna igen sin skam när den uppkommer och sedan hantera den på ett 

för sig riktigt sätt. 

Ju längre tiden har gått sen jag blev nykter så har den här bilden av skam förändrats oerhört 

mycket, för jag kan ju känna skam, eller jag kunde känna skam förut och inte kunna förstå 

att det var skam. Idag kan jag känna skam och veta att det är skam…(Marie). 
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Hur tar då dessa kvinnor hand om den skam som fortfarande lever och finns där? Vad gör att 

den ökar samt vad gör att den lindras och hålls tillbaka? 

En viktig faktor som kvinnorna berättade är att det krävs ett kontinuerligt underhåll för att 

hålla sjukdomen alkoholism och därmed skammen tillbaka. Rutiner behöver upprätthållas 

som ett motmedel till skammen vilken ständigt verkar ruva i djupet för att blossa upp om inte 

dessa rutiner sköts. De rutiner som kvinnorna berättade om kan skötas både i ensamhet och 

tillsammans med andra. Det handlar om att påminna sig. 

Jag måste hela tiden fylla på… jag kan läsa en text, nåt simpelt och tänka, ja, så är det. Då 

har min hjärna raderat ut det där… Jag behöver underhålla min hjärna så den håller sig på 

rätt spår (Lotta). 

Den värsta stunden som jag hade i missbruket ska jag alltid påminna mig om. Jag brukar 

tänka på med tacksamhet vad jag har idag (Anna). 

Det ska understrykas att samtliga av våra informanter framhävde vikten av ständigt 

återkommande samvaro med andra som har egen erfarenhet av alkoholism och därmed skam. 

Detta forum är självhjälpsgruppen Anonyma Alkoholister (AA). Det ses som en självklarhet 

av kvinnorna att besöka AA. Brown kallar detta som bekant att Nå ut. Det kan möjligt även 

liknas vid det som Scheff och Retzinger menar med en trygghet och en social emotionell 

samstämmighet (Dahlgren, Starrin 2004:92). 

Jag är inte ensam… det är gemenskap...andra som har samma sjukdom...pratar om 

lösningen …väldigt viktigt för mig…(Marie). 

Jag delar med mig om min erfarenhet och dom delar med sig om sin… så att vi kan växa 

tillsammans (Anna). 

Andra rutiner förutom att gå på AA-möten är att läsa litteratur som är relevant för 

skamlindring samt AA-litteratur, visa kärlek och bry sig om sina medmänniskor, gå i kyrkan 

på sinnesro-gudstjänster och andra forum för gemenskap som finns. Även struktur t.ex. för att 

starta dagen på rätt sätt har tagits upp som en mycket viktig daglig rutin.  

Våra intervjupersoner berättade att trots lång nykterhet och distans till livet som aktiv 

alkoholist kan skammen, över att ha sjukdomen, blossa upp i vissa situationer. Situationerna 

som skapar denna skamproduktion innehåller tillitsbrist, okunskap, rädsla, oförståelse och 

finns även där fördomar får komma upp till ytan. 

Att få omsorg som nynykter alkoholist kunde kännas bra berättade kvinnorna, men efter lång 

tids nykterhet kan omsorgen bli skamproducerande. Detta genom att omsorgen uppfattas som 

ett omyndigförklarande. 

Ett undvikande beteende hos andra när alkoholisten berättar om sin sjukdom kan skapa en 

situation som genererar skam. 

När jag pratade med min sons lärare, förklara så dom förstår honom, då vill jag gärna ha 

min historia med, det är som att dom skäms, vill låtsas som dom inte har hört, börjar prata 

om nåt annat, då känns det som jag har gått över en gräns (Anna). 

En annan situation som Anna berättade om är när en chefspsykolog talade nedsättande till 

henne och bl.a. uttryckte ”såna som dig” och placerade henne i en grupp vilken han tilldelade 
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nedsättande kommentarer. Denna situation var mycket arbetsam för henne berättade hon och 

genererade en hel del skam. En psykolog anses vara ”en väktare av normalitet” och har makt 

att stämpla andra människor enligt Becker (Engdahl, Larsson 2006:113f). 

Beroendeterapeuten Sofie lyfte att situationer som alkoholisten hamnar i vilka påminner om 

situationer från det gamla aktiva livet, trots lång nykterhet, kan utlösa gamla tankescheman 

som genererar skam. Denna skam är mer av tillfällig natur och är en återupplevelse 

känslomässigt om det förgångna livets skam. 

De kvinnliga alkoholisterna berättade om hur de hanterar offentligheten om sin 

sjukdomsbelägenhet. De har gemensamt att de ofta undviker att använda begreppet 

”alkoholist” när de ska berätta för någon att de har sjukdomen. En omformulering av 

alkoholistbegreppet kan ge en annan reaktion, de klär in sjukdomen i andra ord. Ida berättade 

att det kan förhindra att andras eventuella fördomar mot alkoholister väcks. 

Vid frågan om varför jag inte nyttjar alkohol. Istället för att säga att jag är nykter alkoholist 

så har jag bara gjort det enkelt och sagt det att jag inte trivs med den Ida som jag blir när jag 

dricker alkohol. Jag hamnar i situationer som jag inte tycker om och jag vet inte riktigt vad 

som händer, jag tappar kontrollen (Ida). 

När det kan finnas ett syfte, när det finns ett värde berättar jag det, men jag avväger det där 

ganska väl. Då kan jag nämna det på ett sakligt sätt och det blir alltid respekterat (Lotta). 

Marie berättade om de problem hon fick med skam som uppstod från fördomar på sin 

arbetsplats när hon var offentlig med sin sjukdom från och med att hon började sin 

anställning. Idag väljer hon att inte vara offentlig pga. eventuella effekter från fördomar. Hon 

vill bli accepterad för den hon är innan hennes sjukdom blir offentlig. 

Jag var väldigt noga med att berätta vem jag var från början och det höll på att bli katastrof 

för mig, jag blev sjuk. Jag gick in i så mycket skam att jag inte kunde jobba längre. Det var 

mest bara en känsla från början, men sen fick vi hjälp med handledning, och den här tjejen 

som jag hade känt det här ifrån, hon berättade sen för mig att hon sett ner på mig för att jag 

var alkoholist, och det kände jag (Marie). 

Kvinnorna hade funderingar över vad som var vad i beslutet att inte vara offentlig. Marie 

tyckte att trots problem på sin förra arbetsplats, var det ändock positivt för de personer som 

arbetade där genom att stigmatiseringen och alkoholiststämpeln möjligtvis blev förminskad. 

Vad är det egentligen för syfte med att inte vara offentlig? Denna frågeställning 

problematiserades. Är det internaliserad skam över att vara alkoholist som finns kvar efter 

många år av nykterhet och personlig utveckling, eller är det möjligtvis bara förödmjukelse 

eller förlägenhet som inte riktas mot sig själv som person? Synen på sig själv har förändrats, 

även synen på hur samhället ser på en alkoholist verkar ha nyanserats till att en del har en 

negativ syn, inte hela samhället. Ett accepterande över sjukdomens realitet kan ha 

internaliserats och därmed har skammen trängts undan.  Att inte vara offentlig med sin 

sjukdom kanske bara är ett skydd mot eventuella konsekvenser som är sprungna ur andras 

fördomar. Eller är det helt enkelt vanlig normal integritet? 

Jag tror att man kan ha lite av varje, faktiskt. På ena delen så skäms jag inte, och samtidigt 

kan jag vara lite rädd för konsekvenser. Integritet för mig, det har varit jätteviktigt för mig 
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för jag har inte haft någon integritet förut, jag har inte haft några gränser överhuvudtaget 

utan alla har fått veta allting om mig. Det har varit ett sätt för mig att träna på att alla 

behöver inte veta allt om mig, så det är lite dubbelt det där. Så det har varit viktigt för mig, 

just för integriteten också, att inte bara springa och berätta direkt. Sen, kan jag berätta vid 

tillfälle (Marie). 

Om kvinnorna berättar för någon som är ovetande om att de är alkoholister vill de bli bemötta 

med ett beteende som inte gör någon stor affär av den nya informationen. Om personen som 

var ovetande, genom empati blir nyfiken och ställer frågor, för att få veta mer om sjukdomen 

samt hur det har fungerat i livet så kan det hjälpa alkoholisten. Det kan bli en skamlindring 

och eventuellt en stolthet hos personen som är alkoholist. 

Vänlighet, öppenhet. Möta med en enkelhet och lättsamhet, att det inte blir det här stela 

(Ida). 

En reflektion över problematiken om att vara offentlig med sin sjukdom och försiktigheten 

med den visar sig ha en paradox. Kvinnorna berättade att om alla alkoholister är offentliga 

med sin sjukdom kan det bli så att stigmat och därmed skammen förminskas, istället för att 

som nu, bevaka sin offentlighet för att minska risken för en eventuell skamproduktion. 

Det kan också bli så som Ida berättade om hur hennes känsla är idag. Stoltheten är stor och 

hon känner sig fri från skam över sin sjukdom. Det har inte alltid varit så. Hon berättade hur 

hennes liv har präglats av skam och hur hon var fokuserad på hur andra människor har tänkt 

och uppfattat henne. 

Idag har jag faktiskt kommit dit att jag skiter fullständigt i vad människor tycker och tänker 

om mig och har nån något problem med mig så fine. Dom får vara arga på mig, dom får 

vara sura på mig, jag kan inte göra så mycket åt det. Jag vet att skulle det vara någon som 

ser ner på mig, mitt liv och mitt leverne som har varit så fine, då får dom göra det, det kan 

jag inte göra så mycket åt (Ida). 

Vad vi kan se här är ett tecken på att skammen hos kvinnorna har förändrats från den djupa 

skammen som aktiv alkoholist till hur det är i dagsläget. Lotta, Ida, Marie och Anna har alla 

över tio års nykterhet och kan se tillbaka på sitt liv med skam innan, under och efter 

behandlingen. De har alla fått de verktyg de behöver för att utrycka sig om sina känslor, de 

har alla fått chans att nå ut med mer eller mindre lyckat resultat. De är alla samstämmiga, och 

terapeuterna likaså, om att den stora förändringen sker i det mellanmänskliga mötet.  

Nu har skammen hos kvinnorna förminskats och förändrats till att bli hanterlig. Den 

djupa patologiska skammen har här bearbetats till den grad att kvinnorna istället, för 

att återknyta till Scheff och Retzinger, känner stolthet över sig själva och över att ha 

tagit sig igenom sina kval. De har funnit tryggheten i sociala band till andra.  

Den tidigare forskning vi studerat gör sig också påmind under samtliga tre perioder i 

kvinnornas liv, innan, under och efter rehabiliteringsprocessen. De tre vetenskapliga artiklar 

vi berört betonar hur pass viktig roll interaktionen spelar i fråga om att finna uttryck till 

skammen och lära sig hantera den. De narrativa metoderna som forskarna använde sig av när 

de studerade kvinnor i Thailand som tar hand om AIDS-sjuka anhöriga, för våra tankar till vår 

egen process när kvinnorna vi intervjuade fick berätta om sina upplevelser under öppna 
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förhållanden. Artiklarna ”Managing Shame: An Interpersonal Perspective” och “Slow and 

Steady Wins the Race: A Randomized Clinical Trial of Acceptance and Commitment 

Targeting Shame in Substance Use Disorders” fokuserar också på de närmare kontakterna och 

öppna förhållanden som nyckeln till skamlindring, trots att forskarna där använt sig av andra 

metoder än vi. Utifrån vårt empiriska material och dessa tre studier tyder det på att skammen i 

högsta grad påverkas i möten med andra människor. 
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6 Slutsatser  

Vi vill konstatera att samtliga av våra respondenter har genomgått eller arbetar i den så 

kallade 12-stegsmodellen som baserar sig på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Av 

den anledningen tar denna studie inte upp eventuella alternativa rehabiliteringsmöjligheter. 

För att denna studie skulle vara mer komplett krävs det att empirin är hämtad från ett vidare 

och mer mångsidigt perspektiv.  

Under analysen visade det sig att våra informanters berättelser var samstämmiga i deras 

upplevelser om stigma, skam och det som inverkar på dessa fenomen. Empirin visar på att det 

inte verkar finnas några större motsägelser i deras beskrivningar. Detta föranleder att följande 

slutsats återspeglar i stort samtliga informanters bild av fenomenen. 

Våra respondenter hade uppfattningen att stigmat över att vara alkoholist upplevs som värre 

för kvinnor än för män. De ansåg det vara tydligt att kvinnors roll i samhället från historien 

lever kvar än idag. Kvinnan förknippas med den som håller samman familjen samt med en 

roll som den ”skötsamma” och den ”glorifierade” vilket ger kraftigare underlag för en 

misskrediterande stämpling. 

Som aktiv alkoholist upplevs skammen som en förödande och utplånande emotion. Den är 

djupt internaliserad i den egna personen och alkoholisten har svårt att reflektera eller utmana 

den kritiskt. Under rehabiliteringsprocessen kan alkoholisten få kontakt med sin skam och de 

verktyg som behövs för att uppnå skamlindring. Slutligen kan alkoholisten förändra sin skam 

genom att minska internaliseringen av denna till att övergå till mer av stolthet över att vara 

den person som den är. Skamkänslor som förödmjukelse och förlägenhet över att vara 

alkoholist kan finnas men skammen utgår inte från sig själv som person utan är mer en 

reaktion över andras negativa attityd gentemot sjukdomen alkoholism. Detta betyder att 

personen inte på samma sätt upplever och styrs av den internaliserade skammen utan övergått 

till att mer påverkas av normal vardagsskam, som styr beteenden i interaktioner för att 

människor ska fungera tillsammans (Scheff, Retzinger 2000). 

Empirin visar på att det mest avgörande för förändring av skammen är interaktioner, vare sig 

det handlar om att reducera eller producera denna.  

Det som var skamreducerande i interaktioner med andra människor var att de bemöttes med 

egenskaper som vänlighet, närvaro, empati, förståelse, öppenhet, omsorg och nyfikenhet. Det 

är viktigt att belysa att när en person med patologisk skam, utlöst av stigmat från alkoholism, 

ska reducera denna bör det göras med människor som förutom ovanstående egenskaper även 

besitter relevant kunskap om alkoholism och skam. De bör även ha en förmåga att kunna 

möta eventuella skamförsvar samt inneha en rak och tydlig ärlighet. Det som alkoholisten 

behöver göra är att få kunskap och insikter genom att lyssna samt dela med sig av sina känslor 

och erfarenheter. 

Det finns även saker som alkoholisten kan göra på egen hand för att reducera skammen, det 

vill säga att det inte krävs någon direkt interaktion. Informanterna har berättat om hur de fått 

kunskap och insikter genom att läsa litteratur som är relevant för alkoholism och skam. Vidare 
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belystes vikten av att upprätthålla rutiner både tillsammans med andra människor men även på 

egen hand. Dessa rutiner hjälper till att bibehålla de insikter som behövs för att fortsätta att 

utvecklas samt för att inte tappa fotfästet. Att aktivera sig på olika sätt kan också vara en 

aspekt som är viktig för skamreduktion. 

Det som respondenterna belyste som kan producera skam var bemötanden som var 

fördömande, fyllda med okunskap, oförståelse och undvikande. Det kan till och med vara så 

att ett bemötande som innehöll överdriven omsorg gav skamproduktion. Detta beteende kan 

upplevas som ett antagande om att en oförmåga till att kunna ta ansvar existerar, vilket är 

misskrediterande. 

Samtliga respondenter i studien är samstämmiga om att det i stort saknas insikt och kunskap i 

samhället om alkoholism som sjukdom. Det är en vitt spridd uppfattning att det rör sig om en 

karaktärssvaghet snarare än en sjukdom vilket kan leda till att stigmatiseringen i samhället 

består. Det finns dock en förhoppning om att samhället är på väg till att bli mer 

omhändertagande och förstående i frågor rörande alkoholism och beroendefrågor. Denna 

studie har visat att stigmatiseringen kraftigt påverkat våra informanter i sin kamp om 

tillfrisknande från sjukdomen alkoholism. 

Om denna förståelse ökar och bemötandet till den nynyktra alkoholisten blir som våra 

respondenter har uttryckt det, är det möjligt att chanserna ökar till att rehabiliteringens resultat 

kvarstår. Vinsterna av detta scenario gäller inte bara för den enskilda alkoholisten utan delas 

även av dess anhöriga m.fl. För arbetsgivare är det av stor vikt att rehabiliteringen är lyckad 

för deras anställda med alkoholproblem och det kan vara så att kunskapsläget behöver höjas 

om hur man på bästa sätt tar hand om en arbetskamrat vid återkomst till arbetsplatsen efter en 

rehabilitering. 

Vad är det som ökar förståelsen om alkoholism och beroendefrågor i samhället? Hur kommer 

det sig att alkoholism fortfarande betraktas av många som en karaktärsdefekt? Vad är det för 

aspekter som kan förändra synen på alkoholism? Dessa frågor kan behöva besvaras genom en 

forskning som gör en översyn på vad som kvarhåller stigmat vid liv. 

Det vore även intressant att genomföra denna studie med skillnaden att respondenterna är 

män. Hur upplever manliga alkoholister skammen och hur påverkas den av interaktioner mm? 

Hur skiljer sig män från kvinnor i detta perspektiv eller är det likadant? 
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I 

Hej! 

Vi är mycket glada och tacksamma över att du vill delta i vår studie! 

Som du redan har fått information om så läser vi femte terminen av totalt sex på 

personalvetarprogrammet, Örebro universitet. 

Vår studie om ”hur emotionen skam påverkas av sociala interaktioner” ingår i denna 

utbildning och kommer att resultera i en officiell kandidatuppsats. Vi hoppas att studien bidrar 

till vidare forskning som kan bli till nytta i praktiken. 

Vi vill gärna att du förbereder dig inför intervjun genom att fundera över ditt liv när det gäller 

tillfrisknandet från sjukdomen alkoholism och hur skammen har påverkats. 

 

 Hur har det påverkat dig känslomässigt av att ha sjukdomen alkoholism med fokus på 

skam? 

 Hur har samspelet med andra människor påverkat dig känslomässigt med fokus på 

skam?  

 Minns du några speciella händelser eller situationer som har påverkat skammen 

positivt eller negativt? 

 Vad händer i samspelet med andra som har skapat stolthet hos dig? 

 

 

Du kommer att vara fullständigt anonym och inget material kommer att användas som kan 

röja din identitet. 

Vi har för avsikt att spela in intervjun om ditt samtycke ges, för att sedan radera inspelningen 

efter att vi har överfört intervjun till skrift. Vidare avgör du om det är någon fråga som du inte 

vill svara på. Du har även rätt att avbryta intervjun när du vill.  

 

Återigen, tack för ditt deltagande och om du har några frågor så ring gärna! 

Vi ses på nedanstående tid och plats för intervjun: 

 

……………………………………………………………………………....... 

Vänliga hälsningar. 

Magnus Melin 070-xxxxxxx       Andreas Ruuth  073-xxxxxxx 

  



 
II 

Hej! 

Vi är mycket glada och tacksamma över att du vill delta i vår studie! 

Som du redan har fått information om så läser vi femte terminen av totalt sex på 

personalvetarprogrammet, Örebro universitet. 

Vår studie om ”hur emotionen skam påverkas av sociala interaktioner” ingår i denna 

utbildning och kommer att resultera i en officiell kandidatuppsats. Vi hoppas att studien bidrar 

till vidare forskning som kan bli till nytta i praktiken. 

Vi vill gärna att du förbereder dig inför intervjun genom att fundera över hur dina klienters 

skam har påverkats i samspelet med andra människor. 

 

 Hur har dina klienters skamkänslor påverkats av att ha sjukdomen alkoholism? 

 Hur har samspelet med andra människor påverkat dina klienters skam?  

 Minns du några speciella händelser eller situationer som har påverkat dina klienters 

skam positivt eller negativt? 

 Vad händer i samspelet med andra människor som skapar stolthet hos dina klienter? 

 

 

Du kommer att vara fullständigt anonym och inget material kommer att användas som kan 

röja din identitet. 

Vi har för avsikt att spela in intervjun om ditt samtycke ges, för att sedan radera inspelningen 

efter att vi har överfört intervjun till skrift. Vidare avgör du om det är någon fråga som du inte 

vill svara på. Du har även rätt att avbryta intervjun när du vill.  

 

Återigen, tack för ditt deltagande och om du har några frågor så ring gärna! 

Vi ses på nedanstående tid och plats för intervjun: 

 

……………………………………………………………………………....... 

Vänliga hälsningar. 

Magnus Melin  070-xxxxxxx       Andreas Ruuth  073-xxxxxxx 

  



 
III 

Intervjuguide Nykter alkoholist 

Information 

 Berättar om oss, vilka vi är och vad vi läser för utbildning.  Information om vår 

forskning. 

 Poängtera konfidentialiteten och anonymiteten! Berätta att intervjun kommer att 

publiceras och att svaren endast är till för att användas i vår uppsats.  

 Höra om det går bra om intervjun spelas in samt ta upp att intervjupersonen endast 

besvarar de frågor hon känner sig trygg att besvara.  

 Informera om att vi gärna besvarar eventuella frågor nu likväl som under eller efter 

intervjun. 

 

Begreppsförklaring 
 

 Förklara och ge exempel på olika former av begrepp så att intervjupersonen känner sig 

säker på vad vi menar med detta. 

 Skam. 

 Stigma. 

 Social interaktion. 

 

Inledande frågor 
 

 Ålder. 

 Längd på nykterhet. 

Teman 
 

 Din alkoholhistoria. 

 Skammen över att vara alkoholist. 

 Skamreduktion i sociala interaktioner. 

 Skamproduktion i sociala interaktioner. 

 Återblick och jämförelse då och nu. 

 

Avslutning 
 

 Tacka och erbjuda dem att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 Det går bra att kontakta oss vid frågeställningar och upplysningar. 

 Lämna kontaktinformation.  



 
IV 

Intervjuguide Terapeut 

Information 

 Berättar om oss, vilka vi är och vad vi läser för utbildning.  Information om vår 

forskning. 

 Poängtera konfidentialiteten och anonymiteten! Berätta att intervjun kommer att 

publiceras och att svaren endast är till för att användas i vår uppsats.  

 Höra om det går bra om intervjun spelas in samt ta upp att intervjupersonen endast 

besvarar de frågor hon känner sig trygg att besvara.  

 Informera om att vi gärna besvarar eventuella frågor nu likväl som under eller efter 

intervjun. 

 

Begreppsförklaring 
 

 Förklara och ge exempel på olika former av begrepp så att intervjupersonen känner sig 

säker på vad vi menar med detta. 

 Skam. 

 Stigma. 

 Social interaktion. 

 

Inledande frågor 
 

 Ålder. 

 Arbetserfarenhet. 

Teman 
 

 Din terapeuthistoria. 

 Skammen över att vara alkoholist. 

 Erfarenhet av skamreduktion i sociala interaktioner. 

 Erfarenhet av skamproduktion i sociala interaktioner. 

 Övriga reflektioner och synpunkter. 

 

Avslutning 
 

 Tacka och erbjuda dem att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 Det går bra att kontakta oss vid frågeställningar och upplysningar. 

 Lämna kontaktinformation. 


