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PINSAMMA
PAPPOR OCH 
OSYNLIGA MAMMOR

Lisbeth: Öl och nubbe. Efter middagen var det 
grogg. 

Anna-Lena: Grogg, vichyvatten, sodavatten, 
långa glas. 

Lisbeth: Speciellt med slipade grejer på. 
Cissi: Och så lite likör vet jag att farmor drack. 
Lisbeth: Det är till tanterna ja. 
Cissi: Och även portvin tror jag fanns men inte 

vanligt vin. 
Lisbeth: Nej för vin, det var inte alls förekom-

mande. 
Lotta: Damerna drack ju likör eller portvin om 

det bjöds någonting i sådana små vackra 
glas. [Kvinnliga lärare 48–73 år]

Alexandra: Men jag tror, mina föräldrar har 
också gjort så att vin på helgen, det är typ 
normalt. Det är inget konstigt tycker jag. 
Eller det var i alla fall inte det då när jag var 
liten. Jag tror inte att jag tänkte på att det var 
något speciellt eller att det var något. Det 
kanske var om det var lite finare mat eller så.  
[Tjej från samhällsvetarprogrammet, 18 år] 

Karl: Ja, jag har alltid sett alkohol. Alltså 
det var något som de vuxna drack, som 
mamma och pappa drack. Just fester kom-

mer jag inte ihåg så där speciellt, de drack 
väl öl till vardags. [Kille från samhällsvetar-
programmet, 18 år] 

Citaten ovan är tagna från ett omfattande 
fokusgruppsmaterial där personer mellan 
15 och 65 år berättar om sin barndom. I 
det första citatet berättar en grupp kvinn-
liga lärare om festerna de minns från för-
äldrahemmen; det dracks öl, nubbe och 
grogg och ”tanterna” fick lite likör eller 
portvin – i den mån de drack någonting 
alls. Drickandet var koncentrerat till hel-
ger och fester och kvinnorna poängterar 
att vindrickande var sällsynt vid dessa 
tillställningar. De två följande citaten är 
tagna från fokusgrupper med artonåriga 
gymnasieelever. I dessa grupper anses 
föräldrarnas öl- och vindrickande vara 
”normalt”, även till vardags, och det görs 
heller inte någon uttalad skillnad mellan 
män och kvinnors drickande.

Genom dessa citat illustreras några av 
de förändringar som skett i den svenska 
dryckeskulturen under de senaste decen-
nierna och som givit upphov till diskus-
sion inom såväl alkoholforskningen som 
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i media. Det som tidigare kännetecknade 
en så kallad ”torr alkoholkultur” – låg kon-
sumtion av företrädelsevis öl och stark-
sprit på aggregerad nivå, men ett högt 
antal berusningstillfällen vid helger och 
högtider – sägs ha förändrats i riktning 
mot ett mer ”kontinentalt drickande”. 
Detta kontinentala drickande innebär i 
sin tur att svenskarna ökat sin konsum-
tion till förmån för öl och vin, samt att 
de tidigare hårddragna gränserna mel-
lan en nykter vardag och ett ”belönande 
helgrus” börjat lösas upp.1 I dessa diskus-
sioner brukar även kvinnors ökade drick-
ande lyftas fram. En del forskare menar 
att kvinnors och mäns dryckesbeteende, 
till följd av en allmän jämställdhetsut-
veckling, börjat likna varandra allt mer 
och i vissa fall har det även hävdats att 
kvinnor ”anammat manliga värderingar 
och dryckesbeteenden.” 2

Förändringarna har inte varit entydiga. 
Även om svenskarna dricker mer öl och 
vin till vardags har vi till exempel inte slu-
tat berusa oss till helgen, vilket tyder på 
att vi har adderat nya dryckesvanor till de 
gamla, snarare än att vi bytt ut dem helt. 3 
Forskare har poängterat att den kon-
sumtionsökning som framförallt yngre 
kvinnor stod för under 1970-talet legat 
relativt stabil sedan dess och att kvinnor 
som grupp fortfarande dricker mindre än 
hälften än vad män gör. 4 Dessutom har 
en rad alkoholstudier med genusperspek-
tiv visat att även då mäns och kvinnors 
drickande i vissa avseenden liknar varan-
dra mer idag än vad de gjorde för femtio 
år sedan, värderas deras drickande fortfa-
rande olika och det får inte heller samma 
konsekvenser. 5

Frågan om den svenska alkoholkultu-
rens förändringar är med andra ord en 
komplex fråga med flera bottnar – vilket 
till viss del kan förklaras av att konsum-
tionsmönster och normer befinner sig på 
olika nivåer. Även om dessa är tätt sam-

manflätade med varandra, är det inte 
säkert att de förändras i samma takt eller 
riktning. Dryckesmönster kan till exem-
pel förändras vad gäller kvantitet eller val 
av dryck, samtidigt som normer, motiv 
och meningsskapande kring alkohol 
och berusning förblir stabila – och vice 
versa. Spänningsförhållandet mellan för-
ändring och stabilitet beror också på att 
alkoholnormer samskapas och föränd-
ras i relation till de normer som reglerar 
genus, ålder, klasstillhörighet och natio-
nalitet. 

Den här artikeln handlar om hur genus 
konstrueras i berättelser om barndom och 
alkohol, vilket innebär ett huvudsakligt 
fokus på hur normativa gränser skapas 
kring föräldrars drickande. Berättelserna 
kommer från fokusgruppsintervjuer med 
män och kvinnor från olika generationer 
(födda mellan 1943 och 1995).6 Intervju-
erna visar att det å ena sidan finns stora 
skillnader mellan de äldsta och de yngsta 
gruppernas beskrivningar av föräldra-
hemmens drickande – skillnader som lig-
ger i linje med hur konsumtionsmönstren 
förändrats de senaste 50-60 åren, men att 
det å andra sidan också finns stora likheter 
mellan deras berättelser. Dessa likheter 
pekar dels mot ett starkt måttlighetsideal, 
dels mot att gränserna för vad som anses 
vara ett accepterat drickande fortfarande 
skiljer sig mycket åt mellan män och 
kvinnor. Den underliggande frågan är då; 
vad är det som har förändrats? 

berättande i en  
fokusgruppskontext 

Berättelser utgör viktiga byggstenar i alla 
typer av kulturer, även alkoholkulturer. 
Berättelser förmedlar kunskap om hur 
något skall förstås och göras, som till 
exempel om, när och vid vilka tillfällen 
det är accepterat att dricka alkohol, vilka 
berusningsbeteenden som är accepterade 
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och inte minst för vem – för vilka personer 
eller grupper – ett visst drickande är accep-
terat eller inte. När berättelser upprepas 
och förs vidare, upprepas även handlings-
mönster som i sin tur blir till ett sätt att leva 
som vi tar för givet och självklart. Med 
andra ord är berättelser en del av hur nor-
mer, institutioner och kulturer skapas och 
omskapas. Berättelser används också i 
självpresentationer och identitetsska-
pande. Genom att berätta vissa saker, och 
undanhålla andra, väljer individer (mer 
eller mindre medvetet) att framställa sig 
själva på ett visst sätt inför andra. På 
samma sätt placerar de också in andra 
människor i olika identitetspositioner och 
sociala kategorier.7 

I dessa norm- och identitetsskapande 
processer är symboliska betydelser och 
gränsdragningar av stor betydelse. Dessa 
manifesteras bland annat genom hur 
människor presenterar sig själva som lika 
eller olika andra eller andra/s sätt att vara. 
En vanlig form av gränsdragning är det 
som brukar benämnas som andrafiering 
(efter engelskans othering). Andrafiering 
innebär ett utpekande av den andre, vil-
ken genom sin avvikelse får symbolisera 
det vi inte är eller vill vara.8 Ytterligare en 
del av dessa processer är hur individer 
eller grupper benämner, förklarar, fördö-
mer eller legitimerar sitt eget eller andras 
handlingar. 9

Fokusgruppsintervjuer är en särskilt 
lämplig metod för att undersöka hur 
normativa förståelser skapas inom olika 
grupper. Den underliggande principen 
är att individer strävar efter att bli accep-
terade av sin omgivning. Utifrån de för-
väntningar de uppfattar finns på dem i 
specifika sociala situationer försöker de 
därför presentera sig själva på ett så för-
delaktigt sätt som möjligt inför andra.10 
Dessa förväntningar förändras mellan 
olika sociala situationer, men är samtidigt 
konstruerade och förankrade inom sam-

hällets normsystem och diskursiva ramar. 
Diskurser ska i det här sammanhanget 
förstås som en ”specifik struktur av his-
toriskt, socialt och institutionellt förank-
rade uttalanden, termer, kategorier och 
uppfattningar”,11 vilka i sin tur förmedlar 
en vetskap om hur världen är beskaffad. 
En viss världsbild främjar och legitimerar 
vissa berättelser (erfarenheter, tolkningar, 
identiteter) och förkastar eller omöjlig-
gör andra. Det innebär att det finns vissa 
berättelser om familj och föräldraskap 
som är möjliga att berätta, och andra som 
är omöjliga, givet vissa förgivet tagna 
föreställningar om till exempel barndom, 
genus och alkohol. 

Genom att studera hur deltagarna i 
fokusgruppen interagerar kring vissa 
självpresentationer eller ämnen – deras 
godkännanden eller avståndstaganden, 
gränsdragningar, legitimeringar och 
benämningar – kan man således synlig-
göra de processer varigenom normalise-
ring och identiteter görs. I dessa analyser 
är det även intressant att studera tystna-
der kring ett visst ämne, då det kan tyda 
på att en viss typ av berättelse är omöjlig; 
det vill säga, att det finns ett tabu.12 

Barndomsberättelser om alkohol är 
intressanta att studera av flera anledningar. 
Dels är barndomen ett relativt eftersatt 
område inom alkoholforskningen, åtmins-
tone har lite sociologisk forskning gjorts 
som inte utgår från ett problemorienterat 
perspektiv.13 Dels tycks det vara så att 
vuxna personer reproducerar de dryckes-
normer, värderingar och praktiker som 
de socialiserats in i som barn, vilket gör 
barndomskontexten till en intressant 
utgångspunkt för diskussioner om alko-
holkulturens förändringar.

De flesta av dessa barndomsberättelser 
är retrospektioner, det vill säga, minnes-
bilder av historiska händelser, även om 
de yngsta intervjudeltagarna kan sägas 
befinna sig någonstans i gränslandet 
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mellan barndom och ungdom/nutid och 
dåtid. Det personer minns av det förflutna 
– eller väljer att berätta om det förflutna 
– är emellertid avhängigt den person de 
vill presentera sig själva som idag. Berät-
telserna skall därmed inte betraktas som 
direkta avspeglingar av tidigare händel-
ser, utan snarare som konstruktioner av 
en barndom, sammanfogad av berätta-
rens dåtida och nuvarande ideal, värde-
ringar och praktiker. 

den diffusa  
måttlighets normens former 
Inledningsvis beskrev jag hur skillnaderna 
mellan barndomsberättelser i olika ålders-
grupper belyser de övergripande föränd-
ringar som skett i den svenska dryckes-
kulturen under de senaste 50–60 åren. 
Trots dessa skillnader är berättelserna i de 
olika åldersgrupperna mycket lika varan-
dra till både struktur och innehåll.14 För 
det första handlar den dominerande 
berättelsen i alla åldersgrupper om en 
måttligt drickande familj där föräldrarna 
har kontroll över sitt drickande. Uttalad 
berusning är sällsynt och i den mån inter-
vjupersonerna berättar om negativa eller 
obehagliga upplevelser av alkohol, till-
skrivs de personer utanför den närmsta 
familjen; avlägsna släktingar, grannar, 
vänners föräldrar, folk på stan, ”alkisar”, 
etcetera. Det är med andra ord dessa 
andra som får representera den okontrol-
lerade och dåliga berusningen, samt 
potentiella alkoholproblem. Den egna 
familjens måttlighet kan också markeras 
genom att intervjupersonen börjar sin 
berättelse med att stryka under att det 
inte fanns några problem med alkohol i 
deras hem. På samma sätt uttrycks ofta 
tacksamhet över att just deras hem var 
fritt från problem eller att det inte var 
deras föräldrar som var berusade på den 
där festen.

När intervjupersonerna beskriver för-
äldrarnas alkoholpåverkan använder de 
nästan aldrig begrepp som just påver-
kad, full eller berusad. I stället används 
ord som rolig, larvig, glad, pinsam, och 
fånig. Huvudsakligen är det dock pap-
pornas beteenden som beskrivs på det 
sättet. Intervjupersonerna kan till exem-
pel påpeka att de aldrig sett sina föräldrar 
berusade, men att deras pappor kunde bli 
lite roliga eller fåniga när de hade druckit 
och att det då blev ”skämmigt” eller pin-
samt. Det är också vanligt med skildringar 
av pappor som sjunger och musicerar – 
både med verkliga och fiktiva instrument. 
Bosse, Camilla och Lina beskriver till 
exempel sina pappor på följande vis: 

Bosse: Min pappa fick för sig att han skulle 
spela gitarr och han kan inte spela gitarr. 
När han har druckit öl så tycker han att 
det låter ganska bra, men det är han väldigt 
ensam om. [Lärare 30 år] 

Camilla: De blir så töntiga. Min pappa kör 
alltid luftgitarrdans.

Lina: Så är min pappa också, ska typ dansa 
och dra tråkiga skämt. [Femtonåriga tjejer] 

Sättet att benämna alkoholpåverkade 
personer som glada, roliga eller pin-
samma, är, som jag tolkar det, ett sätt att 
omformulera föräldrarnas berusning för 
att få den att låta mindre farlig eller hot-
full. Dessa benämningar kallar jag därmed 
för berusningsomskrivningar. Berusnings-
omskrivningarna förstärks i sin tur ofta 
genom ytterligare en fras som jag istället 
kallat för avdramatiseringar. En avdrama-
tisering börjar nästan alltid med ett ”men” 
och följer efter det att intervjupersonen 
berättat om någons berusning. Exem-
pelvis; han kunde bli lite glad/rolig/pin-
sam ibland, men jag har inte sett honom 
så full så att han har spytt eller någonting 
sådant. Eller som i citaten nedan: 
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Anders: [J]ag tyckte att de var roliga. Kanske 
var de ute på vintern och halkade omkull. 
Alltså, det var ju ingen som var så där dyng-
rak, men tillräckligt för att man ska ramla 
omkull kanske dåra, när de skulle hem och 
så där. Det tyckte man ju mest var roligt då. 
[Hantverkare 55–65 år]

Andreas: Inte så att det var någon som blev 
våldsamt berusad och behövde hjälp, men 
det fanns ju sprit. [Lärare 30 år] 

Kjell: Så finns det någon sorts inblandning 
av alkohol i det hela, men jag kan inte dra 
mig till minnes att jag har upplevt mina för-
äldrar som runtraglandes och kräkandes. 
[Lärare 30 år]

När intervjupersonerna talar om att en 
person var påverkad, ”men inte så att …”, 
mildras den påtalade berusningen efter-
som den inte är så dålig som den skulle 
kunna vara. Därmed tydliggörs också de 
bortre gränserna för vad som är accepte-
rat. Det är ett sätt att säga ”så här full är 
det inte accepterat att vara.” Det uppre-
pade förnekandet av den otillåtna berus-
ningen visar samtidigt att den trots allt är 
möjlig, eller rent av vanlig; det vill säga, om 
det inte vore relativt vanligt att personer 
blev så berusade att de kräktes, däckade 
eller blev våldsamma, skulle kommenta-
ren om att de inte var just så berusade bli 
överflödig. Användandet av avdramatise-
ringar och berusningsomskrivningar är 
med andra ord ett sätt för intervjuperso-
nerna att indirekt berätta att personen var 
alkoholpåverkad och kanske till och med 
tangerade den bortre gränsen. 

Genom likheterna i gruppernas berät-
telser förmedlas således en stark måttlig-
hetsnorm som inte skiljer sig nämnvärt 
mellan de olika åldersgrupperna. Defi-
nitionen för det måttfulla drickandet är 
dock en aning diffust då det kan betyda 
allt från att smutta på en sherry till att ha 

svårigheter med att hålla sig på benen. 
Poängen är att intervjupersonerna talar 
om dessa beteenden på samma sätt. Mått-
lighet skall därmed tolkas som ett ideal, 
snarare än som ett mått på hur mycket 
alkohol som dricks. Detta ideal innebär 
huvudsakligen en avsaknad av berusning 
– eller åtminstone en viss form av berus-
ning. Det ständiga förnekandet (läs påpe-
kandet) av att en sådan berusning före-
kommer tyder dock på att det kan fin-
nas en diskrepans mellan idealet och de 
beskrivna erfarenheterna.

pinsamma pappor och  
osynliga mammor

Utöver det starka måttlighetsbudskapet 
finns ytterligare en gemensam nämnare 
i grupperna: alla berättelser handlar om 
pappor eller andra män. Det finns inga 
beskrivningar av mammor eller andra 
kvinnor som är roliga eller pinsamma, 
som sjunger högt eller spelar instrument – 
varken virtuella eller verkliga. Det är aldrig 
”någon annans mamma” som blev beru-
sad eller obehaglig på en fest, och om man 
bortser från meningar som ”min mamma 
dricker vin till maten ibland” finns det få 
konkreta skildringar av mammor som 
dricker alkohol. Kvinnor framställs över-
huvudtaget inte som aktiva aktörer.

Relationen mellan mammornas osyn-
lighet och pappornas lustiga eller pin-
samma beteende, säger något om hur 
femininitet och maskulinitet konstrueras i 
relation till alkohol i en barndomskontext. 
Framför allt indikerar den att både den 
tillåtna och den otillåtna berusningen är 
förbehållen män. Detta skulle kunna tol-
kas som att det inte finns några intervju-
personer som har erfarenheter av alkohol-
påverkade kvinnor från sin barndom, men 
tystnaden som omgärdar kvinnor – och 
i synnerhet mammor – kan även tolkas 
som ett tecken på tabu.15 Detta tabu kan i 
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sin tur förstås utifrån det moderskapsideal 
som varit bärande i hur diskurser om kvin-
nors drickande formats under det senaste 
århundradet. Ett formande som var sär-
skilt starkt under motbokstiden.16 Inom 
ramen för dessa diskurser har kvinnlig 
respektabilitet konstruerats utifrån nyk-
terhet, kontroll och ansvarskännande, 
samt omhändertagande i relation till både 
barn och berusade män, medan drick-
ande kvinnor sammankopplats med pro-
miskuitet och bristande moral. En osyn-
lig mamma kan i det här sammanhanget 
följaktligen tolkas som en underförstådd 
närvaro av en nykter – trygg och moraliskt 
oantastlig – mamma.

Den moderliga idealbilden förstärks 
i sin tur genom hur pappornas dryckes-
beteenden definieras som roliga, töntiga 
eller pinsamma. Dessa benämningar för-
mildrar visserligen betydelsen av berus-
ningen, men de används också för att 
påtala att den nämnda personen har tap-
pat masken och gjort någonting skam-
belagt. Därmed problematiseras även 
den manliga berusningen. Detta är dock 
en berusning som det är möjligt att ha 
överseende med och distansera sig från 
genom att förminska den eller skratta åt 
den. Framförallt är den möjlig att tala om. 
En mamma som tappar masken och är 
töntig är däremot ingenting som man har 
lite distanserat överseende med. Den tön-
tiga och pinsamma mamman är otänkbar 
– eller åtminstone onämnbar.17

Konstruktionen av en moderlig, omhän-
dertagande och kontrollerad femininitet, 
vs. en lössläppt och promiskuös femini-
nitet, är välbeskriven inom alkoholforsk-
ningen, men har sin grund i en mer all-
omfattande kvinnlig idealbild; den om 
horan och madonnan.18 Den pinsamma 
pappan representerar emellertid en form 
av maskulinitet som sällan skildras inom 
alkoholforskningen. I dessa maskulinitets-
konstruktioner brukar drickandet snarare 

kopplas samman med en gränsöverskri-
dande typ av homosocialitet där utlevelse, 
bristande kroppskontroll och aggressi-
vitet är givna komponenter. En besläk-
tad variant innefattar en stoisk form av 
kontroll där det eftersträvansvärda är att 
kunna dricka stora mängder alkohol utan 
att förlora kroppskontroll.19 

Den pinsamma pappan skiljer sig också 
från hur fadersgestalter vanligtvis skild-
ras inom litteratur och forskning, där de 
oftast är frånvarande, skrämmande och/
eller auktoritära.20 Papporna i de här 
berättelserna är snarare mycket närva-
rande (åtminstone om man beräknar det 
utrymme de får i berättelserna), sällan 
skrämmande och på många sätt själva 
antitesen av ett auktoritärt ideal. 

Det finns dock en manlig stereotyp 
som är vanligt förekommande inom såväl 
folksagorna som i dagens populärkultu-
rella mediebilder och som väl motsva-
rar dessa barnberättelsers fadersgestalt; 
”tönten” eller ”pellejönsen”. En figur som 
tycks göra allting fel, men som till slut 
vinner hem spelet genom envishet och 
praktisk list. Denna anti-hjälte är vanligt 
förekommande i reklamfilmer och spel-
filmer där pappor beskriv som töntiga 
och tafatta, som exempelvis pappan i den 
populära tv-serien ”Svensson Svensson”, 
vars motsvarighet även går att finna i jul-
kalendrarnas pappor eller i den amerikan-
ska filmen ”Ett päron till farsa”.21 Stereo-
typen finns även representerad i boktitlar 
som ”Pinsamma pappor” som behandlar 
temat ”pappa-humor”.22 

En förutsättning för att presentatio-
nen av den larviga och måttligt berusade 
pappan skall vara möjlig, givet framstäl-
landet av en trygg och oproblematisk 
barndom, är emellertid att det antas fin-
nas en nykter och kontrollerad moders-
gestalt i bakgrunden. I den bemärkelsen 
skall den osynliga mamman och den 
pinsamma pappan inte enbart betraktas 
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som varandras motsatser, utan snarare 
som ömsesidigt konstruerade delar av 
samma underliggande ideal. På samma 
sätt ligger den oansvariga och lite barns-
liga pappastereotypen även i linje med 
det gränslösa och hedonistiska mas-
kulinitetsidealet. Båda innefattar olika 
grader av oansvarighet, utlevelse och 
kontrollförlust och förutsätter därutöver 
en kontrollerande och milt överseende 
omgivning. 

”äckliga mamman”  
som den nära andra

Det finns trots allt några få berättelser 
om berusade mammor, vilka förstärker 
den sammantagna bilden av deras osyn-
lighet. Dessa berättelser framkommer 
huvudsakligen i en av grupperna med 
femtonåriga tjejer. I denna grupp skiljer 
sig berättelserna från det gängse måttlig-
hetsnarrativet på flera sätt. Dels benäm-
ner tjejerna båda föräldrarna som fulla 
utan några omskrivningar eller avdrama-
tiseringar, dels visar tjejerna mer irritation 
över föräldrarnas drickande än vad andra 
grupper gör. Särskilt hårda är de mot sina 
mammor. 

I den här intervjun introducerar Mimmi 
samtalet med att berätta att hon aldrig 
sett sina föräldrar riktigt berusade. Elsa 
och Eva svarar då med att säga att de har 
sett sina mammor vara det och Elsa fort-
sätter berätta om en händelse då familjen 
hade lånat en stuga i fjällen och hennes 
mamma, som hon säger, blivit ”utmanad 
på shottar” av en väninna. Efter det hade 
mamman blivit så berusad att hon hade 
svårt att gå hem utan hjälp. 

Mimmi: Jag har aldrig sett mina föräldrar rik-
tigt berusade…

Eva: Jag har det.
Elsa: Mamma på Åre. 
Moderator: Vad var det för situation då?

Elsa: Då hade vi fått låna en stuga eller vad 
heter det, en restaurang, som våra kompi-
sar ägde och så hade hennes kompis typ 
utmanat henne på shottar. Då hade hon 
bara; ’det är klart jag kan!’ Och då hade 
hon druckit typ tio shottar, eller mer. Och 
alla skulle åka skidor nerför backen och då 
kunde inte hon göra det så hon fick åka sko-
ter. [Elsa fnissar och gruppen skrattar] 

Moderator: Men vad tänkte du om det? Tyckte 
du att det var…?

Elsa: Det första jag tänkte var att jag kunde 
dra fördelar av det faktiskt. Som att kunna 
göra lite grejer som hon inte såg för att hon 
var så full. [skrattar] 

Moderator: Men just då alltså, i situationen?
Elsa: Men jag vet inte. Det var bara konstigt 

att se henne så här full för hon kunde lik-
som inte gå nerför backen. Alltså den där 
lilla backen. Pappa fick liksom hålla i henne 
medan hon halkade runt där i pjäxorna 
och… alltså, jag tyckte det var mer såhär… 
Vi retade henne lite dagen efter eftersom… 
Nej det var bara konstigt, för vuxna brukar 
ju ha kontroll liksom. Man tänker bara fulla 
ungdomar, men nu var det… hon blev lite 
för tävlingsinriktad. [skrattar]

Till en början beskriver Elsa skrattande 
händelsen som lustig och skojar om att 
hon försökte dra nytta av situationen. 
Elsa ursäktar också mammans beteende 
med att hon var ”för tävlingsinriktad”, 
men lägger sedan till att situationen kän-
des konstig eftersom den sortens berus-
ning är något hon förknippar med ett 
ungdomligt drickande. När moderatorn 
frågar de andra tjejerna om de sett sina 
föräldrar i liknande situationer berättar 
Camilla och Lina att deras pappor blir 
töntiga och skall spela luftgitarr, dansa 
eller dra tråkiga skämt. Elsa byter då rikt-
ning på berättelsen och säger att föräld-
rarna ”gärna får vara fulla men inte när 
vi ser”. Ett uttalande som visar att hon 
inte är fullt lika oberörd som hon tidigare 
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gav sken av. När samtalet sedan fortsät-
ter handlar det mer om hur arga tjejerna 
blir på sina föräldrar när de blir berusade. 
Här finns således en skillnad mellan hur 
tjejerna värderar sina föräldrars berus-
ning. Medan Lina och Camilla beskriver 
sina pappor som töntiga, pratar Elsa och 
Eva om sina mammor som äckliga och 
dåliga.23 

Elsa: Dom får gärna vara fulla med varandra, 
men inte när vi ser…

Lina: Nä, inte när vi är med.
Eva: Först tycker jag det är kul, om man är 

med kompisar. Men sen när man är, jag vet 
inte… Jag blir asarg på både mamma och 
pappa när dom har druckit för dom blir så 
förändrade, och det blir … [Elsa: Läskigt] 
Ja men dom kommer in och bara; ’Eva’ och 
man bara; ’vem är du?’ typ.

Elsa: Jag blir typ lite äcklad, eller såhär…
Eva: Jaa, jag blir också äcklad. Jag är såhär 

’dålig mamma’. 
Elsa: Jaa, lite så känner jag också.
Eva: Det blir pinsamt. Det var någon gång då 

jag kanske var tolv år tror jag, på landet, då 
satt mamma bredvid min gudfar. Och min 
gudfar är stor norrman, tjock och dricker 
mycket alkohol, men jag har inte ens märkt 
att han blir full, han blir bara röd i ansiktet. 
Men då hade hon suttit bredvid honom 
och han hällde upp mer och mer och mer, 
och till slut var hon såhär, ’jaa, Eva’, och det 
var då jag fattade att… Jag visste ju att för-
äldrarna kan dricka, men det var då jag fat-
tade att man kan få i sig för mycket alkohol 
så att det inte blir bra. Det var då jag fattade. 
Och jag blev fett sur.

Moderator: Vad sa dina föräldrar när du blev 
sur?

Eva: Hon reagerade inte på kvällen, då sa jag 
ingenting för jag orkade inte. Men dagen 
efter var jag… då sa jag att hon var dålig och 
då sa hon förlåt och så… Men det är inte så 
att… det var därför det kändes så obehag-
ligt, hon är inte den som går över gränsen.

Äckel är ett vanligt utryck för skamkäns-
lor, vilka ofta aktiveras när något betraktas 
som bristande moral eller som ett gräns-
brytande beteende. Därmed är äckel ett 
begrepp som används för att skapa dis-
tans till den andre.24 Den andre behöver 
emellertid inte vara en avlägsen person, 
utan kan lika gärna vara någon som den 
dömande befinner sig nära och som teo-
retiskt kan konceptualiseras som den 
närstående andre. Den nära andre döms 
med andra ord ut som dålig eller omo-
ralisk på grund av att den tillhör en kate-
gori som den dömande själv riskerar att 
hamna i. I den mån tonårstjejerna identi-
fierar sig med sina mödrar – eller känner 
att de riskerar att dömas utifrån samma 
parametrar – skulle det kunna förklara 
varför mammornas drickande utsätts för 
starkare fördömanden än vad pappornas 
drickande gör. En besläktad förklaring är 
att mödrarna helt enkelt förväntas stå för 
trygghet och kontroll i högre utsträckning 
än papporna, vilket ligger i linje med det 
moderskapsideal som tidigare diskuterats. 
Om konstruktionen av moderskap till stor 
del görs genom kopplingar till kontroll 
och omhändertagande skulle frånvaron 
av sådana egenskaper kunna ses som ett 
gränsöverskridande, vilket förklarar flick-
ornas känslor av äckel och skam. Att de 
femtonåriga tjejerna uppfattar mammor-
nas berusning som obehaglig kan också 
ses som ett uttryck för att beteendet var 
oväntat. Som Eva säger: ”Det var därför 
det kändes så obehagligt, hon är inte den 
som går över gränsen” – ett uttalande som 
både understryker att mamman inte bru-
kar berusa sig och pekar på att det finns 
en tydlig gräns för vad som är accepterat. 

avslutande reflektioner 
På en av de första introduktionsföreläs-
ningarna jag gick på som ny sociologistu-
dent fick vi en uppmaning av professorn 
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som föreläste att som sociologer alltid 
dra öronen åt oss när det talas om stora 
samhällsförändringar. Framför allt skulle 
vi fråga oss; vad är det som har föränd-
rats? På vilken nivå sker förändringen? 
Innebörden av denna förmaning har blivit 
tydligare för mig under arbetet med dessa 
fokusgruppsintervjuer vars genomgående 
likheter till stor del kontrasterar talet om 
den svenska alkoholkulturens förändring. 
Åtminstone belyser de den komplexitet 
som förändringsfrågan innefattar. 

Denna komplexitet visar sig för det för-
sta genom det starka måttlighetsideal som 
framkommer i berättelserna. Även om 
idealet innefattar olika sorters drickande 
i olika generationer – allt från midsom-
maraftonens snapsande till torsdagskväl-
lens middagsvin – betonas den på samma 
sätt i alla åldersgrupper. Betoningen sker 
dels genom påpekanden om att den egna 
familjen är ”normal” och dricker måttligt, 
dels genom ett gränsdragande gentemot 
både berusningsdrickande och alkohol-
problem. Trots att drickandet i sig är van-
ligt förekommande, indikerar gränsdra-
gandet att berusning är känsligt att tala 
om och att det finns en (fortsatt) stark 
stigmatisering kring alkoholproblem. 

För det andra tycks den relativa 
ökningen av kvinnors drickande (som 
även föranlett diskussioner om att kvinnor 
och män dricker jämställt) inte ha påver-
kat de normer som reglerar kvinnor och 
mäns drickande i någon högre utsträck-
ning – åtminstone inte i denna barndoms-
kontext. Snarare tycks motbokstidens 
ideal till stor del leva vidare. Även om kvin-
nor inte längre är hänvisade till att smutta 
på en likör eller en halv snaps (i den mån 
det varit så tidigare), vilar moderskapside-
alets krav på nykterhet och kontroll fort-
farande tungt på kvinnorna i dessa berät-
telser. En mamma som förlorar kontroll 
eller gör bort sig tycks närmast vara tabu-
belagd. Undantaget som bekräftar regeln 

är de berusade mammor som skildras i en 
intervju med femtonåriga tjejer. Tjejernas 
beskrivningar visar också att det trots allt 
skett en viss normförskjutning. I varje fall 
ligger skildringen av en shottande och 
kraftigt berusad mamma ganska långt 
från den om de likörsmuttande tanterna. 
Samtidigt döms mammornas dryckesbe-
teenden fortfarande mycket hårdare än 
vad pappornas gör. Papporna tillåts också 
en högre grad av både kontrollförlust och 
utlevelse. Å andra sidan beskrivs även de 
på ett mycket stereotypt och nästan infan-
tiliserande sätt. 

Sammantaget görs följaktligen en stor 
skillnad mellan män och kvinnors drick-
ande, där de normativa gränserna huvud-
sakligen dras genom kontroll och självbe-
härskning. Det är dock viktigt att poäng-
tera att de beskrivna föräldrastereotyperna 
inte bör betraktas som generella maskulini-
tets- eller femininitetskonstruktioner, utan 
som specifikt skapade inom den kontext 
som temat barndom och alkohol utgör. 
Att stereotyperna framkommer så tydligt 
i de olika åldersgrupperna behöver inte 
heller betyda att de reproducerats rakt av; 
det vill säga, att normerna inte alls föränd-
rats över tid. Däremot kan det ses som ett 
utryck för att det finns starka genusnor-
mer som alla åldersgrupper förhåller sig 
till på liknande sätt. Dessa tycks dessutom 
ligga i linje med hur normer kring för-
äldraskap skildras inom populärkulturen 
– inte minst sådan som är riktad till barn 
och ungdomar – vilket även indikerar att 
de är förankrade inom bredare kulturella 
föreställningar. 

En möjlig förklaring till att den stereo-
typa föräldrabilden framträder så starkt i 
relation till temat barndom och alkohol 
kan vara att den konstrueras inom ramen 
för olika diskurser, vilka på olika sätt 
överlappar och förstärker varandra. En 
av dessa är en problem- och preventions-
diskurs, som var ett dominerande inslag 
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i den ”torra” alkoholkulturen, och som 
överlappar en övergripande diskurs om 
barndomen som en trygg och oskuldsfull 
plats. Idén om den ideala barndomen, i 
relation till alkoholdiskursens problem-
fokus, skapar med andra ord en tolk-
ningsram som gör det svårt för intervju-
personerna att tala om alkohol utan att 
samtidigt referera till sådant som kan vara 
problematiskt. Att tala om föräldrarnas 
drickande utan att betona deras måttlig-
het eller frånvaron av alkoholproblem, 
skulle med andra ord innebära en risk att 
familjen framställs som problematisk. 

Problemdiskursen och barndomsdis-
kursens samfällda krav på trygghet och 

ordning förstärker i sin tur de traditionella 
genuskonstruktionerna, då ett ruckande 
av dem – som till exempel framställan-
det av en pinsam eller ansvarslös mamma 
skulle innebära – på samma sätt skulle 
riskera att framställa barndomshemmet 
som problematiskt eller otryggt.

Sammanfattningsvis tycks det vara så 
att normer och betydelser kring alkohol 
och berusning förändras långsammare än 
konsumtionsmönstren, en tanke som 
även bör inkluderas i framtida föränd-
ringsdiskussioner – inte minst sådana 
som involverar frågor om genus och jäm-
ställdhet. Vad är det egentligen som har 
förändrats? 
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