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Abstract	
 

This essay has a focus on self description and alcoholism as a literary function in Alex 

Schulman’s Glöm mig. Similarities between the book Alcoholics Anonymous (Stora Boken) 

and the twelve step programme (Tolvstegsprogrammet) is based on how the narrative could be 

characterized by the authenticity of the disease portrayal.  

The connection between the narrative and Alcoholics Anonymous is compared with how the 

main characters are portrayed and how alcoholism functions in the book. The study reveals 

that the story could most likely be percieved as an accurate portrayal of alcoholism as a 

disease, due to certain cirumstances. The connection between the testimonies of alcoholism as 

a disease in Alcoholics Anonymous and the narrative is an important parallel as it can 

strengthen the story’s credibility. It’s possible to interpret the story as a testimony from 

someone in close relationship to an alcoholic. An authentic story like this occurs frequently in 

Swedish contemporary literature and could be one of the reasons behind the novel’s 

commercial breakthrough. The privileged position of the author should be considered as a 

contributing factor leading to the positive public reactions when the novel was published. It 

should also be considered as having an impact on the reader’s perception of the 

autobiographic novel’s credibility. It’s probable that, due to these circumstances, the line 

between a true story and a fictional one, could be dissolved for the reader.  

In connection with the circumstances with Schulman’s authorship, a number of factors that 

may impact the reading of the book, have been presented. These are explained in comparison 

to other authors with similar backgrounds, who have been publishing books about similiar 

topics.  
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1.	Inledning	
	

”Genom livet har det varit min främsta uppgift att se till att mammas drickande förblir en 

hemlighet.”.1 Detta är jagets berättelse: En söndertrasad barndom med en gormande pappa 

som konstant tittar på klockan, orolig över att tidschemat han tillskrivit familjens aktivitet inte 

upprätthålls, och en alkoholiserad mamma som stänger in sig och exploderar i raseriutbrott så 

fort hon tycker barnen väsnas för mycket. Det här är Schulmans berättelse, i vilken läsaren får 

ta del av en inre kamp av medberoende som format en vuxen man fylld av skuld, skam och 

längtan efter försoning. Jagets barndomstillvaro beskrivs utifrån mammans alkoholberoende 

som sakta men säkert trappas upp och tar form i vassare toner mot omgivningen. Beroendet 

leder slutligen till att modern distanserar sig och uppträder som en främling inför sin egen 

familj. I berättelsen följer läsaren med på en resa som sträcker från barndom till vuxendom. 

En resa där alkoholismen står i centrum med sina följeslagare, ångest, depression och 

aggressiva tendenser. Dessa är delar i den bild Schulman målar upp, delar som fungerat som 

länkar i bildandet av jagets kedja. Händelser avlöser varandra och läsaren får ta del av hur 

scenarier följer med jagets barndom till det att han själv är vuxen och har egna barn. 

Paralleller mellan jaget som den vuxna mannen och jaget som det vilsna barnet är 

återkommande och tonvikten vid alkoholismen regelbunden.  Schulman skriver en berättelse 

om hur alkoholen har en självklar plats i familjens vardag. Genom att Schulman stötvis målar 

upp olika scenarier från jagets inre finner läsaren en röd tråd i hur minnenas oas är en 

outtömlig källa för det traumatiserade barnet inom honom. En monolog riktad mot den inre 

känsloresan gör läsningen intim och personlig där ämnet alkoholism underbygger frågan som 

läsaren gång på gång ställer sig: ”Finner han någonsin ro?”. 

2.	Syfte	och	Frågeställning		
 

Med denna studie avser jag att belysa alkoholism som tema i Alex Schulmans Glöm mig. 

Liksom många andra självframställare ligger Schulman, med hänsyn till hans blogg och 

podcast, i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Med narrativanalys som verktyg vill jag 

åskådliggöra hur alkoholism som sjukdomstillstånd framställs, samt även knyta diskussionen 

till ett samhälleligt perspektiv. Frågeställningen lyder: 

																																																													
1 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.53 
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• Hur framställs alkoholism i verket? 
 

• Hur fungerar moderns alkoholism som motor i denna självframställning? 
 

• Hur kan den relateras till samhällets syn på alkoholism? 
  

• Hur kan alkoholismen i verket granskas utifrån AA:s huvudsakliga text Anonyma 
Alkoholister (”Stora boken”) som underlag? 
 

3.	Teoretisk	genomgång 
 

Någon tidigare litteraturvetenskaplig forskning kring Alex Schulmans författarskap har jag 

inte funnit. 

Denna studie berör självframställning och sjukdomstillstånd. I detta fall rör sjukdomen 

alkoholism. Om både självframställning och sjukdom skriver Katarina Bernhardsson i en 

avhandling vid namn Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa från 

2010. Bernhardsson menar att blandningen av roman och självbiografi är något som 

framträder oftare de senaste decennierna i litteraturen.2 Genom att utgå från en definition av 

Arne Melberg lyfter Bernhardsson hur fiktion och självbiografisk framställning bör ses enligt 

att ”[…] de representerar ett urval av fakta och att detta urval och presentationen av dem är 

beroende av konventioner”.3  Bernhardssons anförande är koncist, men trots det relevant i 

samband med denna studie då hon sammanför både självframställning och sjukdom i sin text. 

Om sjukdom skriver Bernhardsson att ”[…] självbiografiska eller biografiska berättelser om 

sjukdomsupplevelser – förekom inte i Sverige för fyrtio år sedan, men utges nu regelbundet 

av förlagen.”.4 Hon menar vidare att sjukdomens plats i litteratur är ett fenomen som 

fascinerar och tilltalar en stor grupp läsare.5 Enligt Bernhardssons studier är ämnesområdet 

om självframställning och sjukdom aktuellt, således blir även Schulmans Glöm mig relevant 

																																																													
2 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.242 
3 Ibid 
4 Ibid, s.9-10 
5 Ibid 
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att granska. Bernhardssons beskrivelser av sjukdom utgår från ett kroppsligt perspektiv6 (i 

vilket alkoholism mycket väl kan ingå). 

Självframställning som term kan utvecklas ytterligare och förklaras som ett slags 

samlingsbegrepp för den litterära strategi som använts av författaren för att konstruera sig 

själv i text.7 Arne Melberg beskriver det i Självskrivet – Om självframställning i litteraturen 

som att det kan ses som litteraturens sätt att ”[…] diskutera den fundamentala frågan Vem är 

jag?”.8 Traditionen kan, enligt Melberg, beskrivas som att det innefattar olika textformer 

såsom självbiografier, självporträtt, vittnesmål eller bekännelser9 och han betonar vikten av 

att ”den är både litterär och sakligt verklighetsbeskrivande.”.10 I boken redogör Melberg för 

hur denna utgångspunkt gällande självframställning kan användas för att läsa och tolka 

litteratur dynamiskt, vilket han kritiserar tidigare forskare ha gjort sig skyldiga till då han 

beskriver att de ”[…] reducerar berättelsen till en komprimerad, lineär, sammanhängande och 

överskådlig struktur […]”.11 Han understryker att den litterära självframställningen orimligt 

kan sammanfattas som antingen kompakt och lineär eller osammanhängande episoder, och 

pekar på att det är en olycklig förhållning till traditionen.12 Istället menar han att det är mer 

fördelaktigt att tillskriva traditionen både-och (nämnt ovan) och behandlar klassiker såsom 

Strindberg, Montaigne, Rousseau, Nabokov men även senare verk från 2000-talet. Jag delar 

Melbergs uppfattning angående självframställning som ett samlingsbegrepp för olika litterära 

strategier, och förhåller mig till hans perspektiv om att traditionen bör ses utifrån det han 

kallar både-och.  

Vid läsningen av ett Glöm mig som utgavs som ett slags vittnesmål där Schulman använder 

sitt eget liv som medel för att skriva en berättelse är det lämpligt att koppla in Christian 

Lenemarks Sanna lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering. I 

boken skriver Lenemark om hur synen på gränslandet mellan fakta och fiktion kan har skiftat 

i litteraturen genom åren. Han beskriver det som att det under 2000-talet utvecklats diskurser 

som erkänner att ”förhållandet mellan verklighet och fiktion inte längre kan betraktas som en 

																																																													
6 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.9 
7 Melberg, Arne, Självskrivet: om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008, s.7 
8 Ibid 
9 Ibid, s.7-8 
10 Ibid, s.10 
11 Ibid, s.16 
12 Ibid, s.16-17 
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motsättning.”.13 Lenemark som bland annat granskar boken Den högsta kasten gör en 

intressant observation, han påpekar att gränsen mellan fakta och fiktion var en betydande del 

av mottagandet av boken.14 Bokens innehåll kan alltså med hjälp av olika strategier ha 

påverkat dess bemötande, vilket blir relevant med koppling till Schulmans verk som också rör 

sig mellan verklighet och fiktion och dessutom fått ett kommersiellt stort genomslag. 

Självframställningsforskningen utvecklas ytterligare 2012, då boken Jagets scen publicerades, 

skriven av Cristine Sarrimo. Hon belyser där mediepersonlighetens förflyttning från 

nätplattform till bokform. I studier med fokus på mediala personer som bland annat Ann 

Heberlein, Liza Marklund, Kissie och Blondinbella lyfts strategier kring författande och 

profilering utanför det skrivna. Sarrimo förklarar detta genom en uppdelning av författaren 

som person och persona. Hon redogör för hur författaren som privatperson är separat från 

författarens medialiserade persona. Genom att använda Ann Heberlein som exempel visar hon 

på hur mottagandet av det skrivna som någon slags sanning kan vara tämligen vanligt i olika 

former och beskriver det träffande: 

I Heberleins fall accentuerar remedieringen, författarpersonans förflyttning från mediet boken 

till nyhetsbevakningen av denna persona i pressen, autenticiteten. Det leder till att mediet 

boken blir så att säga osynligt och transparent: Detta är på riktigt och inte en språklig eller 

medial konstruktion […].15 

Sarrimo beskriver alltså författaren som autentisk person eller medialiserad persona ovan. 

Genom att granska Ann Heberlein klargör Sarrimo att det är skillnad på privatperson och 

författarröst. Citatet ovan berör det som kan ske i en medial värld när en författare brukar en 

självbiografisk författarröst som med hjälp av media kan sammansmälta som en faktisk 

privatperson hos mottagaren. I fallet Heberlein var en självutlämnande självbiografi 

tillsammans med ett mediedrev något som tillsammans utgjorde att författarpersonan mottogs 

som verklig. Likt Alex Schulman som också verkar via media, både genom att vara skribent 

för stora tidskrifter och att driva en av Sveriges största podcasts16, kan Glöm mig mycket väl 

mottas av en stor grupp läsare som en verklig historia. Det är högst tänkbart att Schulmans 

författarpersona och privatpersonen Alex upplevs som en. Självframställningen är därför av 

betydelse att begrunda utifrån Sarrimo. 
																																																													
13 Lenemark, Christian, Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, Gidlund, 
Hedemora, 2009, s.89 
14 Ibid, s.95 
15 Sarrimo, Cristine, Jagets scen: självframställning i olika medier, Makadam, Göteborg, 2012, s.71 
16 Populäraste poddarna på Itunes i Sverige – alla kategorier: https://poddtoppen.se/kategori/topplistan, hämtad: 
8/3-2019, kl. 13.19 
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Då Alex Schulman har varit en textskapare som tagit sig an olika former av skrivande, 

däribland bloggande är Sarrimo relevant då hon även behandlar bloggandets funktion. Hon 

uttrycker att: ”Det unika med bloggen är att besökare snabbt kan, om kommentarsfält finns 

och bloggen är publik, kommentera och respondera på bloggarens inlägg.”.17 Schulman drev 

en stor blogg i början av sin karriär och det är tänkbart att han via plattformen har kunnat 

bygga både en läsarbas samt även introducera läsare för självutlämnande självframställning. 

Det är en relevant parentes i hans författarskap och bör nämnas vid granskningen av ett 

självutlämnande verk som fick ett kommersiellt stort genomslag. Genom en kartläggning av 

samtidstendenser synliggör Sarrimo hur författare verkar på flera plattformar, liksom Alex 

Schulman. Trots en undersökning med nära förankring till text blir det med Sarrimo som 

bakgrund tydligt hur senmodernitetens tekniska tendenser bidrar till att texten kan röra sig 

både innanför och utanför boken. Detta kan således också ses som en påverkande del av 

helheten. 

Schulmans Glöm mig behandlar sjukdomstillståndet alkoholism. Begreppet sjukdom bör 

därför avgränsas för att göra det greppbart i samband med syftet för denna studie. För att göra 

det blir det således även relevant att granska vad hälsa är, och därefter definiera sjukdom som 

dess motsats. Den internationella världshälsoorganisationen WHO18 beskriver hälsa i en 

övergripande skildring: ”Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing 

and not merely the absence of disease or infirmity.”.19 Då studien belyser tematiken 

alkoholism och hur det framställs som ett sjukdomstillstånd i Glöm mig är WHO:s definition 

träffande. I definitionen ovan ingår både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Självframställningen och dess koppling till alkoholism som framgår i verket kan således 

jämföras med detta. 

	

3.1	Alkoholism	som	sjukdomstillstånd	
 

Alkoholism är ett samlingsbegrepp för alkoholberoende, alkoholmissbruk och 

alkoholskador.20 Beroendet uttydas enligt att en person som dricker i fråga inte kan 

kontrollera sitt alkoholintag och har konsekvenser av det. Missbruket kan förklaras enligt att 

																																																													
17 Sarrimo, Cristine, Jagets scen: självframställning i olika medier, Makadam, Göteborg, 2012, s.184 
18 Förkortningen står för ”World health organization” 
19 http://www.who.int/about/mission/en, hämtad 8/11-2017, kl. 12.30 
20 Nationalencyklopedin, Alkoholism: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, 
hämtad 5/2- 2019, kl.14.37 
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konsumtionen av alkohol är av så stor omfattning att den skadar hälsan.21 Tillsammans utgör 

de sjukdomen och sjukdomstillståndet Alkoholism kan identifieras utefter tre huvudsakliga 

punkter: 

1) Anamnes. Begreppet innebär en patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstått, 

samt vilka symptom den ger (även kallat sjukdomshistoria).22 I patientens beskrivning 

har läkaren fokus på kontrollförlust, sug, och återställarbehov.23 Kontrollförlusten 

berör patientens oförmåga att sluta dricka till spriten tagit slut och suget innefattar det 

starka begär som hen känner efter alkohol.24 Återställarbehovet innefattar behovet av 

att redan på morgonen dricka alkohol för att dämpa eventuell ångest eller oro, och 

lindra skakningar och liknande som uppstått i samband med drickandet föregående 

dygn.25 I anamnesen ingår även mängden i alkoholkonsumtionen, samt en social bild 

av närståendes uppfattningar av drickandet. Vanligen ombeds patienten även ifylla en 

frågeformulär med syfte att sakligt bedöma om personen är en alkoholist (även kallat 

alkoholberoende/alkoholmissbrukare).26  

 

2) Blodanalyser. Genom ett blodprov kan resultat angående eventuella leverskador 

identifieras som en följd av ett långvarig hög alkoholkonsumtion.27 Proverna kan 

avslöja konsumtionens utsträckning över tid samt ge en bild av fysiologiska skador. 

 

3) Uppgifter av närstående. Kompletterande uppgifter från närstående till patienten kan 

användas i behandlingen av den utsatte. Detta gäller dock enbart i samband med att 

patienten informeras om dessa uppgifter.28 

De skador och biverkningar som alkoholism kan leda till är omfattande då det rör både 

fysiologiska, psykiska och sociala skador vilket även styrks i de beskrivningar som 

Socialstyrelsen tillstår. Socialstyrelsen beskriver förloppet av klassificering av alkoholism likt 

																																																													
21 Nationalencyklopedin, Alkoholism: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, 
hämtad 5/2- 2019, kl.14.37 
22 Nationalencyklopedin, Anamnes: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anamnes, hämtad 
5/2-2019, kl.15.09 
23 Nationalencyklopedin, Alkoholism, Sjukdomstecken: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, hämtad 5/2- 2019, kl. 15.12 
24 Ibid 
25 Ibid, kl.15.14 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
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redogörelsen ovan.29 Det förstnämnda omfattar hela kroppen då en långvarig alkoholism 

lämnar spår på alla kroppens organ och vävnader. De främst drabbade områdena rör hjärnan, 

bukspottskörteln och levern.30 De psykiska skadorna som kan uppstå är bland annat 

hjärnskador såsom utveckling av demens eller alkoholpsykoser (en form av hallucinationer). 

Även känslor av ångest och nedstämdhet kan vara en följd av alkoholism.31 

Sociala skador rör den påverkan alkoholism har på den utsattes sociala omgivning. 

Våldstendenser är vanligt förekommande som följd av alkoholpåverkat tillstånd och en längre 

alkoholism kan bidra till en total social isolering.32 

Samtliga tre punkter är delar i att medicinskt säkerställa att en individ lider av alkoholism. 

Stegen behöver dock inte nödvändigtvis följa en kronologisk ordning. Processen för 

fastställning av alkoholism kan därför variera (vilket blir relevant i läsning av Schulman, se 

avsnitt 5.3). Enligt Socialstyrelsen är det även specifika punkter rörande alkoholism som kan 

fastställas genom att granska exempelvis huruvida personen i fråga kan beskrivas enligt:  

[…] en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots 

skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och 

förpliktelser […].33  

Beroendesyndrom, som Socialstyrelsen benämner det, kan gälla psykoaktiva substanser som 

bland annat tobak, men även alkohol, och är således en del i att medicinskt fastställa 

alkoholism.34 Den som lider av alkoholism kan enligt Socialstyrelsens klassificering uppvisa 

fysiologiska tecken på sitt beroende lika väl som att det inte syns fysiologiskt.35 Detta blir 

relevant vid läsning av Schulmans berättelse då alkoholism som sjukdom uppenbarligen kan 

yttra sig på olika sätt. 

En annan viktig term att belysa är termen medberoende, det vill säga begreppet för att vara 

nära någon som missbrukar och genom agerande underlätta missbrukets fortlöpande, vilket 

även den nationella tjänsten Vårdguiden lyfter i olika reportage. Vårdguiden är en 

																																																													
29 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21213/2019-1-12.pdf, om Psykiska 
störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser, s.173-175, hämtad 17/5-2019, kl.13.18 
30 Ibid, kl.15.33 
31 Nationalencyklopedin, Alkoholism, Alkoholskador: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, hämtad 5/2- 2019, kl. 15.16 
32 Ibid 
33 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21213/2019-1-12.pdf, om 2, 
Beroendesyndrom, s.174, hämtad 17/5-2019, kl. 14.08 
34 Ibid 
35 Ibid, om F10, Psykiska störningar och beteendeförändringar orsakade av alkohol, s.175 
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samlingsplats för information gällande hälsa och vård och täcker hela Sverige.36 Vårdguidens 

plattform innefattar även personliga berättelser från närstående till alkoholister, via olika 

reportage. Där förekommer vittnesmål gällande medberoende med information om eventuella 

risker som närstående till en alkoholist utsätts för.37 Detta kompletteras även med deras egen 

information om hur man kan gå till väga vid misstänkt eller upptäckt alkoholberoende.38 

Detta är den grund i vilket alkoholism som begrepp används i läsningen av Glöm mig.  

 

3.2	Anonyma	alkoholister	och	alkoholism	
 

Anonyma alkoholister är en internationell gemenskap, alltså en grupp av kvinnor och män och 

har som syfte att dela erfarenheter av alkoholism och således styrka varandra för att uppnå en 

bestående nykterhet.39 Anonyma Alkoholister (ofta förkortat som AA) är självförsörjande och 

har över 116 000 grupper i 180 länder, varav ungefär 470 grupper finns i Sverige.40 På deras 

hemsida för gemenskapen i Sverige uttrycker AA: ”AA är inte en nykterhetsrörelse och tar 

inte ställning i samhällsdebatten. AA:s enda syfte är att hjälpa den alkoholist som lider.”.41  

AA har samlat ihop olika alkoholisters livsberättelser om alkoholberoendet och dess 

konsekvenser för dessa individer och har samlat det i den ena delen av Alcoholics Anonymous 

som ursprungligen utkom i USA 1939, även känd som ”Stora Boken”. Bokens uppdelning 

består av berättelser från personer som vittnar om alkoholismens inverkan på deras liv, men 

även om hur man kan komma i kontakt med AA och om hur gemenskapen har 

förhållningssätt (traditioner) för att uppmuntra och bibehålla ett nyktert leverne. Traditionerna 

(som är tolv stycken) är en betydande del av verket och gällande arbetet mot nykterhet. Boken 

är skriven enligt AA ”[…] av alkoholister, för alkoholister.”.42 Den har utgetts i flera 

omgångar varav den senaste utgåvan från 1974 med den svenska översättningen från 2001 

används i denna studie. 

																																																													
36 https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/om-1177-vardguiden/, hämtad 21/5-2019, kl-14.26 
37 https://www.1177.se/vastra-gotaland/personliga-berattelser/liv--halsa/reportage-medberoende-peters-
berattelse/, hämtad 17/5 – 2019, kl.15.05 
38 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/beroende-och-
missbruk/alkoholberoende/, hämtad 17/5-2019, kl.15.06 
39 http://aa.se/om-aa, 14/5-2019, kl. 10.56 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.11 
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Bland individernas olika berättelser om alkoholismens påverkan på deras liv så beskrivs även 

vägen till förändring. ”Stora Boken” innefattar dessutom ett vittnesmål och intyg av en läkare 

som erfarit AA-medlemmars tillfrisknande. Denna specialist på alkohol- och drogmissbruk 

heter William D. Silkworth och hans intyg på gemenskapens funktion och påverkan på 

medlemmar inkorporeras i Stora Boken.43 

I Stora Boken beskrivs alkoholisten inledande enligt: ”Många inser inte att alkoholisten är en 

mycket sjuk människa.”.44 Alkoholism som ett sjukdomstillstånd fastställs, och alkoholismens 

natur beskrivs: ”En sjukdom av detta slag – och vi har blivit övertygade om att det är en 

sjukdom – berör människorna i vår värld på ett sätt som ingen annan mänsklig sjukdom kan 

göra.”.45 I en utläggning om hur alkoholism som sjukdom berör närstående förklarar AA att 

sjukdomen påverkar alla som står i en alkoholists närhet. I exempel om missförstånd, 

bitterhet, ekonomisk otrygghet, och hur barn kan fara illa, framhäver AA hur alkoholism är en 

sjukdom som har psykisk inverkan på närstående.46  

AA:s definition av alkoholism som sjukdomstillstånd kan kompletteras med hur det beskrivs 

på deras hemsida: ”Den, som trots ökande negativa konsekvenser av sitt drickande, ändå 

fortsätter att dricka, är förmodligen alkoholist.”.47  

I samband med gemenskapen inom AA har ett program för vägen till tillfrisknande arbetats 

fram, under namnet Tolvstegsprogrammet. Modellen, som är separat från de tolv 

traditionerna, har som första steg att man ska erkänna att man är maktlös inför alkoholen.48 

Erkännandet bygger således på att medge att alkoholen är en kraft, ett begär som kan utplåna 

individens makt. Modellen har även inkorporerats av Socialstyrelsen som metod för 

behandling av alkoholism.49 

Det framgår tydligt här att AA definierar alkoholismen som ett beroende som får individer att 

underkasta sig lusten att dricka, trots negativa följder och att sjukdomen har en social negativ 

påverkan på omgivningen. Tillsammans med en medicinsk definition (nämnd i avsnitt 3.1) 

																																																													
43 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.24, s.25-29 
44 Ibid, s.15 
45 Ibid, s.45 
46 Ibid, s.46 
47 http://www.aa.se/om-aa/vad-ar-alkoholism, hämtad 29/1-2019, kl.15.24 
48 https://anonymaalkoholister.se/tolvstegsprogrammet/, hämtad 17/5-2019, kl.13.49 
49 https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/tolvstegsbehandling, 
hämtad 17/5-2019, kl.13.55 
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kompletterar AA:s uttryck om alkoholism synen på sjukdomen. Båda delarna används 

tillsammans som redskap för att synliggöra sjukdomstillståndet i läsningen av verket.  

 

3.3	Begreppssammanfattning	
 

Autentisk person – Den verkliga personen bakom verket. Privatpersonen. 

Medialiserad persona – Rösten, det fiktiva jaget som framställs.  

Sjukdomen alkoholism – Ett samlingsbegrepp för de fysiologiska, psykiska och sociala 

skador som blir påverkat av detta tillstånd. 

Medberoende – Närstående till någon som är substansberoende (i detta fall alkoholberoende) 

som genom sitt agerande underlättar individens missbruk. 

Självframställning – En samlingsterm för de strategier man använt för att litterärt gestalta 

karaktärer i text.50 

4.	Metod	
 
Genom en litteraturvetenskaplig läsning av verket Glöm mig används narrativanalys för att 

granska temat alkoholism i verket. Temat ställs sedan mot utvald litteratur från Anonyma 

Alkoholister. Framställningen i verket granskas med Sarrimo, Bernhardsson och Melberg som 

verktyg. Genom att lyfta specifika scener som anses vara särskilt passande för studiens syfte 

avses frågeställningen besvaras genom analyser av hur scenerna fungerar. Analyserna rör hur 

alkoholism framställs i verket, hur det kan granskas utifrån AA som underlag, samt hur 

alkoholismen genererar framställningssättet i verket.  

 

Scenerna presenteras och beskrivs i löpande form för att sedan diskuteras med koppling till 

utvald litteratur. Tydliga samband redogörs för, samt hur stildrag utgör betydelse i 

sammanhanget där tematik, självframställning, författaren som autentisk person och som 

medialiserad persona lyfts. Narrativanalysen genomförs utifrån Vulovics och Bernhardssons 

beskrivning av tema.  

 
																																																													
50 Melberg, Arne, Självskrivet: om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008, s.7, s.10 
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Genom att välja scener som behandlar barndomsminnen och slutligen skifta fokus till en scen 

som skildrar jaget i vuxendom kan läsaren få en bättre förståelse för narrativets helhet. Detta 

val grundas i att scenerna tydligt illustrerar en berättelse om att vara närstående till en 

alkoholist som löper över en längre tid och hur detta återges.  

 

4.1	Tema	
 

Redan under antiken fanns ordet tema, och användes då inom den klassiska retoriken.51 Det är 

först på 1900-talet som begreppet började användas i litteraturvetenskapen.52 Vad termen 

innefattar har emellanåt komplicerats i samband med att vissa forskare använt begreppet 

motiv som synonymt med tema, samtidigt som andra förklarat motiv som 

underkategoriserade, subteman.53 Det finns kritik till bruket av tema, som pekar på att det 

förutsätter att texter enbart är bärare av idéer, samtidigt som det finns de som talar för att det 

kan användas på ett expanderande sätt som inte reducerar texten.54 Jag ansluter mig till det 

senare anförandet. 

I den här studien läggs motiv åt sidan och istället används tema under läsningen av Glöm mig. 

Att fokusera på tema snarare än motiv är även något som Jimmy Vulovic ägnar sig åt i boken 

Narrativanalys från 2013. Vulovic förklarar begreppet tema med en tydlig distinktion från 

budskap. Det kan upplevas tämligen lätt att sammanföra begreppen som om de vore av 

samma art, varpå Vulovic menar att skillnaden kan förklaras enligt: ”Tema ska inte 

sammanblandas med budskap. Tema ställer frågor. Budskap är svar.”.55 Vulovic gör en 

distinktion mellan intrigstyrd och temastyrd litteratur. Han beskriver det så att litteratur som 

styrs av tema: ”[…] drivs av att gestalta en idé eller ett problemområde.”.56 

Att således läsa Glöm mig genom att ställa frågor till texten kan synliggöra temat, då det 

utifrån Vulovic rimligtvis är den huvudsakliga fråga och det problemområde som övergriper 

verket som helhet. Detta kan i sin tur användas för en djupare förståelse för hur innehållet är 

temadrivet, och hur det eventuellt kan påverka läsningen.  

																																																													
51 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s.30 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 111 
56 Ibid 
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Även Bernhardsson definierar termen tema och utgår från två huvudsakliga principer som hon 

bygger på Werner Sollors och Menachem Brinkers tankar i artikeln ”Theme and 

interpretation”.57 Bernhardsson tolkar deras tankar som att temat förenklat kan beskrivas 

enligt: ” […] är inte så allmänt att det finns överallt i litteraturen […]”.58 Den andra 

definitionen förklarar hon enligt att temat: ”[…] inte måste vara textens allt övergripande 

enhet. Det kan istället vara ett av fler möjliga teman som kan utläsas ur ett verk.”.59  

Bernhardssons beskrivning är passande i samband med studiens syfte. Det är möjligt att 

genomföra en studie angående Glöm mig och peka på ett tydligt tema samtidigt som en annan 

typ av läsning av verket kan resultera till en annan tolkning. Bernhardsson liksom Vulovic 

antyder att tema påverkar läsningen utifrån läsarens ståndpunkt. Vulovic beskriver det enligt 

att temat kan förklaras utifrån de frågor läsaren bär på efter sitt möte med texten och 

Bernhardsson uttrycker det: ”Snarare är det rimligt att hävda att temat är ett resultat av 

läsarens tolkning utifrån dennes eller dennas intresse.”.60  

Båda förenas i det avseende att de berör läsarens avsikt med mötet av texten. Uppfattningen 

av Schulmans verk i denna studie innebär inte en absolut sanning. Snarare ger den en möjlig 

läsväg för den som ser likheter mellan alkoholismen som fiktiv sjukdomsskildring genom 

jagets berättelse och en autentisk läsupplevelse med koppling till AA. Genom att belysa de 

frågor som uppstår i samband med läsningen kan syftet med studien behandlas.  

5.	Analys		
 

I Alex Schulmans berättelse får läsaren ta del av att vara anhörig till någon som lider av 

alkoholism och följa med i ett vittnesmål om hur sjukdomen förändras gradvis. Händelserna 

som narrativet består av har en nära koppling till AA:s beskrivningar av hur alkoholism har 

sociala biverkningar, det vill säga negativa drag som drabbar närstående. Sjukdomen är 

central för självframställningen då jaget i hög grad är i beroendeställning till en förälder som 

lider av sjukdomen. Således lider också jaget av sjukdomen. Sjukdomen har följt med jaget 

																																																													
57 Menachem Brinker, ”Theme and interpretation”, The Return of Thematic 
Criticism, red. Sollors, 1993 
58 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.22 
59 Ibid 
60 Ibid, s.22-23 
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under hans uppväxt, och bidragit till att självframställningen kan sammankopplas med hur 

sjukdomens grepp löpt över tid.  

Sättet som alkoholismen framställs på passar in både i en medicinsk beskrivning av 

sjukdomen, och de mer övergripande aspekterna som återges i AA:s ”Stora Boken”. 

Narrativet blir därför autentiskt, vilket stärks ytterligare av den position som Alex Schulman 

har, gällande sin författarbakgrund. Dessa komponenter bidrar till att skapa en autentisk 

helhet där författaren som person och författarens persona lätt sammansmälter för läsaren. 

Narrativet kan därför tämligen enkelt mottas som ”en helt och hållet sann historia” snarare än 

fiktion med autentiska drag.  

Alkoholismen framställs som en slags övermäktig kraft som familjen inte rår på. Som läsare 

uppfattas sjukdomen vara för allomfattande för att aktivt kunna motarbetas. Därför samarbetar 

familjemedlemmarna istället för att kontrollera vetskapen utanför familjen gällande moderns 

sjukdom. Schulman beskriver hur jaget ”[…] sopade igen alla spår.”61 och som barn städade 

undan vinglas i hemmet så att det skulle se prydligt ut.62 Faderns roll som förälder beskrivs 

också med drag av medberoende, exempelvis tilläts modern ha dagar då hon var sängliggande 

som en del av familjens rutiner.63 Det beskrivs som att det rörde sig om en slags 

underförstådd vana gällande att resten av familjen inte skulle störa henne under sådana dagar. 

Allra minst barnen. Det är en del av den vardag som alkoholismens fäste i familjen utgör. 

Denna vardag mynnar ut i episoder som den vuxne mannen minns särskilt starkt. På så sätt 

används alkoholismen som pådrivande kraft som för berättelsen framåt.  

Berättelsen pendlar mellan dessa återblickar och hur det vuxna jaget söker nå förändring 

gällande moderns drickande genom att kontakta behandlingshem. Han blir uppmanad av 

behandlingshemmet att få modern att acceptera sin problematik vilket får honom att reflektera 

över sitt liv och hur alkoholismen utvecklades över tid. Narrativet drivs fram till den punkt att 

modern slutligen går med på att lägga in sig på ett behandlingshem och slutligen når 

nykterhet, fram till hennes bortgång. Dock lämnas läsaren med känslan av att jaget aldrig blir 

fullständigt trygg gällande moderns drickande. 

Under berättelsens hopp mellan samtid och barndom förklaras sjukdomen aldrig för barnet 

och det vuxna jaget ältar därför vem eller vilka som bär skulden för alkoholismens framfart.  

																																																													
61 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.53 
62 Ibid 
63 Ibid, s.44-45, s.53 
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Vittnesmålen blir betydande i exempel som: ”Det fanns ingen som sa till oss barn att mamma 

var sjuk, ingen som förklarade varför och på vilket sätt. Och framför allt fanns det ingen 

pappa som sa till oss: ’Det är inte ert fel barn.’ […]”.64 Sjukdomen erkänns tydligt av jaget, 

men frågor om hur mycket som kan härledas till den överlåts till läsaren.  

Min hypotes är att temat således är den drivande frågan om alkoholismens utplånande av den 

egna viljan. Boken inleder med denna tematik, och slutar med att läsaren själv får ta ställning 

till hur mycket som kan förklaras på grund av alkoholismen.  

 

5.1	Schulmans	gestaltande	av	alkoholism	–	Pizzerian	
	

Genomgående i Glöm mig förekommer scenarier där Schulman beskriver alkoholismens 

intrång i vardagliga händelser under jagets barndom. Ett tydligt exempel är ett stycke då 

Schulman skriver om hur familjen åker till en pizzeria, och alkoholismens förflyttning från 

det dolda i hemmet till det offentliga på pizzerian: 

Menyerna delades ut, röda album i fuskläder med inplastade sidor. Jag och mina bröder 

bläddrade girigt. Möjligheterna var så oändliga. 36 olika pizzasorter, fem olika typer av läsk, 

och en hel sida med efterrätter. Mamma och pappa ville börja med att beställa något att dricka. 

Två snapsar, vodka om det fanns, gärna så kall som möjligt. Och två öl, stora, starka. 65 

Här är det tydligt hur föräldrarna åsidosätter barnens eventuella hunger och ivrighet över att få 

beställa mat för att istället fokusera på sitt eget drickande. Istället för att låta barnen ta plats 

och göra tillfället till fördel för dem, står föräldrarnas villkor i centrum för händelsen. 

Föräldrarnas avvikelse blir dessutom särskilt framträdande genom Schulmans bruk av 

värdeladdade ord. Barnens perspektiv beskrivs med ord som ”oändliga” eller ”girigt”. Men 

för föräldrarna är drickandet primärt, och maten snarare sekundär, vilket tydliggör deras 

inställning till pizzerian som en bar, snarare än en restaurang. 

Schulman fortsätter att måla upp en bild av föräldrarnas romantiserade förhållningssätt 

gällande att pizzeria och alkohol är något synonymt. I händelseförloppet beskrivs föräldrarnas 

inställning till alkoholens självklara plats i rummet:  

																																																													
64 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017,, s.44 
65 Ibid, s.75 
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Servitören undrade om vi ville beställa mat. Nej, det kan vänta, se bara till att få in drycken 

först. Mamma och pappa blev alltid lite besvikna där i början på Coliseum. Det var mycket som 

blev fel, för personalen var inte bekanta med mammas och pappas dryckeskultur. Och de var 

inte vana vid att gäster beställde nubbe till sin pizza.66 

Denna typ av skildring av att utanförstående människor i det offentliga rummet reagerar på 

dryckesvanorna, är en del i hur beskrivningen av alkoholismens konsekvenser på 

familjelivet byggs upp i romanen. Här framkommer det att personalen på pizzerian var 

främmande inför den typen av alkoholintag. Personalens reaktion ställs i kontrast mot 

föräldrarnas besvikelse, och alkoholvanorna nämns här implicit som självklara för dem 

själva. Det är i mötet med pizzerians personal som drickandet ställs i kontrast med 

samhället. Då berättelsen har ett övergripande fokus på alkoholens plats i det dolda, 

hemmet, blir skiftet av rum ett starkt uppbrott. Personalen kan ses som en förlängning av 

en samhällssyn, som reagerar främmande inför sådan dryckeskultur. Det är rimligt att det 

generellt kan ses som ett ovanligt beteende, att som barnfamilj uträtta en alkoholdränerad 

beställning på en pizzeria. Jagets återberättande av ett barndomsscenario visar här en 

företeelse som i sig har undertoner av en viss samhällelig intolerans kring alkoholvanor av 

sådan natur.  

Förflyttningen från hemmet till pizzerian avslöjar föräldrarnas alkoholbegär. Alkoholen ska 

beställas först av allt och barnen får vänta. Båda föräldrarna beskrivs tämligen överens om 

drickandet och det går ej att utläsa några indikationer på att någon av dem ställer sig 

tveksamma inför att gemensamt dricka sprit innan maten beställts. Förloppet är intressant med 

koppling till Stora Bokens beskrivning av hur alkoholisten kan beskrivas enligt ett dubbelliv:  

Alkoholisten lever ett dubbelliv i högre grad än de flesta människor. Han är i högsta grad en 

skådespelare. För yttervärlden presenterar han sin scenfigur. Det är den han vill att människorna 

ska se. […] Alkoholistens motsägelsefulla natur förvärras av de saker han tar sig till under sitt 

drickande.67 

I detta scenario är tvåsamheten i drickandet väsentlig. Föräldrarna gör det tillsammans, och 

således kan de överkomma det eventuella sociala stigmat gällande att både dricka sprit innan 

maten ens beställts, och att dricka inför barnen. Tvåsamheten kan också maskera moderns 

problematik med alkohol och missbruket som vanligtvis äger rum i det dolda förkläds istället 

																																																													
66 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.75-76 
67 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s. 95 
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som en familjeaktivitet. Pizzerians personal vittnar hur barnen får vänta tills de är klara med 

sitt drickande, men i tvåsamheten är det överkomligt. Föräldrarna dricker tillsammans och 

scenariot kan ses som en del i verkets helhetskänsla; utplånandet av den egna viljan.  

Istället för att utflykten till pizzerian blir ett nöje som familjen gör tillsammans, vilket är fullt 

rimligt att de flesta föräldrar faktiskt vill, så är drickandet centralt. Att alkoholen ska komma 

före maten pekar på att barnen är endast ett nödvändigt ont, ett bihang som får finna sig i 

situationen. Maten och utflykten är en ursäkt för att dricka. Trots att de gör något tillsammans 

blir tillfället inte en aktivitet där de umgås nyktert. Alkoholbegäret framstår som viktigare än 

att umgås med familjen och jagets tillbakablick på scenariot underbygger att det är en 

händelse som smärtar honom, eftersom han fortfarande bär det i minnet. 

Självframställningen uppstår ofta i samband med återblickar beträffande minnen som smärtar, 

där alkoholen varit viktigare för modern än att umgås nyktert med familjen. I detta fallet 

förstörde sjukdomen en så basal sak som en utflykt till en pizzeria och jaget ältar detta över 

flera sidor i boken. 

 

5.2	Schulmans	gestaltande	av	alkoholism	–	Hemmakvällen	
	

Schulman ger läsaren en bild av att han tillhört en övre medelklassfamilj. En familj som utåt 

sett får vardagen att gå ihop med jobb, men i hemmet kämpar för att hemlighålla moderns 

alkoholism. Den får inte upptäckas. Bilden av alkoholism som något man absolut inte pratar 

om, än mindre erkänner vid konfrontation, genomsyrar narrativet. Jagets resa som löper 

genom en barndom på 1980-talet fram till en vuxendom i samtiden kan därigenom ses som en 

samhällelig avbildning gällande skammen kring beroende. Alkoholen beskrivs som en trivial 

vardagslyx för föräldrarna, varav jaget fått uppleva dess konsekvenser. Det är särskilt 

framträdande i scenen nedan då en drink skildras som en självklar del i kvällsunderhållningen 

vid teven. Det romantiserade förhållningssättet till alkoholintag i vardagen kan utläsas vid ett 

flertal tillfällen i boken. Särskilt tydligt är det i denna passage där Schulman beskriver ett av 

jagets minnen från barndomen där kvällen började lugnt, för att sedan övergå i en berusad 

moder som kallar sina barn vidriga:  

Ikväll är det Melodifestivalen! Vi gör popcorn, mamma poppar dem i smör, för det blir så 

mycket godare då. Mamma och pappa blandar sina groggar i köket. Mamma dricker 
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Grappo och gin. Pappa dricker whisky och sodavatten. Vi får hjälpa till med is som vi 

bankar ut på diskbänken.68 

Alkohol som familjenöje framställs som en naturlig process, där även barnen är med och 

hjälper till att förse föräldrarnas drinkar med is. Hela familjen är delaktig i förloppet och 

således kan man se hur Schulman pekar på hur självklart drickandets plats har varit under 

jagets barndom.  Schulman anger inget som antyder att andra familjer umgås under liknande 

former, men Melodifestivalen som underhållning är betydande. Programmet var både då, och 

i skrivande stund, troligtvis ett av Sveriges mest populära program.69 I generaliserade drag är 

det inte orimligt att förknippa programmet med någon form av festlighet, och alkohol i 

hemmet kan väl ses som en del av ”högtidligheten”. Alkoholens plats vid sådana tillfällen kan 

tänkas vara relativt normaliserat, men barnens delaktighet med alkoholförberedelserna tyder 

på undertoner av medberoende. Kvällen fortskrider och barnens delaktighet har i 

förlängningen bidragit till övergången från ett medelmåttigt drickande, till en situation som 

urartar på ett sätt som barnen inte förutsett. Frånvaron av ifrågasättande om huruvida det är 

lämpligt att barnen ska hjälpa till med att förbereda föräldrarnas alkoholintag tyder på en 

slags tyst överenskommelse där alla ska vara delaktiga i festligheterna, vilket snarast kan 

utläsas som en del i alkoholismen. Scenariot är bärande gällande moderns förhållande till 

alkohol, men avslöjar därför även familjens medgivande.  

Förloppet som beskrivs därefter inträffar senare på kvällen och blir relevant att granska med 

koppling till AA:s beskrivning av alkoholismens påverkan på närstående till den som är 

beroende.70 I Stora Boken uttrycks det att alkoholismen ”[…] bryter ned allt som gör livet värt 

att leva. Den påverkar alla som har beröring med dem som lider av alkoholism”.71 Med det 

som bakgrund är det av intresse att betrakta huruvida en händelse som medför drickande per 

automatik suger in de övriga familjemedlemmarna i situationer där de blir föremål för 

konsekvenser. Det är inte ett helt orimligt antagande, vilket dessutom kan belysas ytterligare 

av hur händelseförloppet fortsätter. Läsaren får här ta del av en bild av hur modern, i 

alkoholens dimma, kan upplösa familjebanden och agera med avsky mot barnen på grund av 

ett bus:  

																																																													
68 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.108 
69 https://www.svt.se/kultur/darfor-tittar-vi-pa-melodifestivalen, hämtad 8/11-2017, kl.11.50 
70 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.46 
71 Ibid 
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Kvällen vandrar fram, låt efter låt, vi får vara uppe till sent. Mamma och pappa tar vändor 

till köket, mer Grappa-gin och mer sodavatten-whisky. Till slut händer det. Mamma 

plockar upp chokladbollen med salt på. Hon stoppar hela i munnen. Hon tuggar en gång 

och stelnar sedan i rörelsen. Spottar ut bollen i handen. Vi blir äntligen förlösta, jag och 

min bror. Vi fnissar hysteriskt. Men det blir inte som vi tänkt oss. Mamma vänder sig mot 

oss. Där är blicken. Hon ser på oss utan att titta på oss. Det går inte att se in i de ögonen. 

Det går inte att få fäste i dem. De närmar sig och försvinner. Jag har aldrig sett mamma 

med sådana ögon. Vi tystnar. ”Vidriga ni är”, säger hon. Och så reser hon sig upp och 

går.72 

Schulman ger här en bild av hur alkoholens plats i jagets barndom bidragit till att modern 

druckit till den grad att föräldraskapet utbyttes till en avsky, om än i stundens hetta. Återigen 

är alkoholens betydelse i händelseförloppet central. Så är även familjens delaktighet i att göra 

drickandet möjligt. Likt beskrivningen i Stora Boken ovan som antyder att alkoholismen 

påverkar alla som är nära den som missbrukar73 är händelsen tveklöst ett resultat av 

alkoholintaget.  

Schulmans beskrivning av att föräldrarna tar vändor (i plural) till köket är en viktig detalj. 

Skildringen av moderns dimmiga blick är fundamentalt för jagets upplevelse i scenariot. 

Tillsammans bidrar det till en känsla av en röd tråd där händelse A leder till B. Genom att 

redogöra för hur jaget inte kan få fäste i moderns blick är det påtagligt hur alkoholen slutligen 

upplöst modersrollen. Jagets mor är där, men ändå inte. Alkoholen har tagit över och jaget 

känner inte igen den dimmiga blicken. Upplösningen av familjebanden som följd av 

alkoholen leder till att modern reagerar med avsky och beskriver dem nedvärderande. 

Händelsen kan ses som en förmedling av alkoholens förödande distanserande, mycket likt vad 

som beskrivs i AA74, (och även medicinska redogörelser för sociala konsekvenser av 

alkoholism).75  

Föräldrarnas förhållning till drickandet är särskilt intressant i samband med händelsen. Som 

tidigare nämnts kan det tänkas föga förvånande att ta en drink, eller två till ett nöje som 

Melodifestivalen. Det är dock just den inställningen som kan tänkas vara problematisk för de 

händelser som jaget är med om i narrativet. Det vill säga att normalisera alkohol för någon 

																																																													
72 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.109 
73 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.46 
74 Ibid, s.94-95 
75 Nationalencyklopedin, Alkoholism: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, 
hämtad 5/2- 2019, kl.14.37	
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som uppenbart är alkoholberoende. Det blir särskilt träffande i jämförelse med hur AA 

beskriver alkoholistens sinnelag i ”Stora Boken”: ”Vi är försvarslösa mot det första glaset.”.76 

AA pekar på att det första glaset sällan är just det enda glaset för alkoholisten. Kopplingen 

mellan narrativet och ”Stora Boken” är påtaglig. Modern som har uppenbarliga problem med 

sin alkoholkonsumtion slutar inte att dricka efter första glaset, och kvällen fortskrider fram till 

ett klimax. Detta klimax är övertrampet, när modern agerar verbalt aggressivt mot barnen. 

Buset som implicit var tänkt att resultera i eventuella skratt slutar inte alls som barnen tänkte. 

Det finns en kronologi i händelseförloppet där alkoholen inledningsvis nämns som en del av 

festligheten och senare leder fram till utbrottet. I kvällens positiva början är barnen delaktiga 

och synliga för modern: de hackar ut is till drinkarna. I slutet av kvällen är syskonen snarare 

främlingar inför en dimmig blick, och modern har tagit flera vändor till köket för påfyllning. 

Scenen visar särskilt tydligt hur alkoholintaget skapar en instabilitet i relationen mellan jaget 

och modern. Moderns distanserande överraskade jaget och återblicken av ett barndomsminne 

är en påtaglig demonstration av den vuxna mannen som i sina minnen söker förstå det vilsna 

barnet. Händelsen lämnar läsaren med frågor om var modersrollen upphörde och alkoholen 

tog vid. Var det modern eller alkoholen som talade om för barnen att de var vidriga, eller en 

kombination? Den typen av frågor väcks återkommande i händelser där alkoholen varit en 

drivande faktor till att skapa någon form av ”krock” mellan modern och jaget. Återigen känns 

temat aktuellt då skeendet är en del i en serie av minnen som jaget bearbetar. 

Särskilt viktigt är självframställningen i samband med skeendet. Barnens bus resulterar i 

oförutsedda konsekvenser och de står försvarslösa när modern utan kärlek i blicken vänder sig 

mot jaget och hans bror och kallar dem för vidriga. Förväntningarna på de tillskrivna rollerna 

mellan barn och vuxen har lösts upp och kvar blir barnet, rådlös inför sin mor med ögon som 

inte längre går att se in i. Effekten är kraftfull, jaget framstår som värnlös och modern och 

alkoholen blir ”bovarna”. Att framställa sig som offer till följd av sjukdomen kan tyckas fullt 

rimligt utifrån hur händelserna avlöser varandra, men särskilt intressant är hur scenariot 

beskrivs utan faderns närvaro. Genom hans frånvaro lämnas barnen i moderns våld, eller 

snarare i sjukdomens våld, och fadern finns inte där som skydd mot moderns ohämmade 

utspel.  

																																																													
76 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.51 



20	
	

Bernhardsson är relevant i koppling till detta då hon menar att självframställning med 

förhållning till sjukdomsskildring är typiskt för vår tid77 vilket också kan vara en förklaring 

till styrkan i att narrativet rör sig från 1980-tal till samtid. Att händelserna pendlar mellan 

dåtid och nutid, jaget som vuxen och som barn, kan vara en del i att förstärka känslan av 

sjukdomens kraft. I och med att narrativet delvis utspelar sig i samtiden kan berättelsen 

dessutom upplevas mer aktuell och Bernhardsson pekar på att innehållet fascinerar vår tids 

läsare. Det är just den typen av skildring, händelser som framträder särskilt starkt i samband 

med alkoholdrickande, som skapar ett driv i berättelsen. Händelser som uppstår på grund av 

alkoholmissbruket fungerar som starka scener som jaget plågas av och reflekterar över i 

tillbakablickarna över vad som gick så fel.  

 

5.3	Schulmans	gestaltande	av	alkoholism	–	Sjukhusvistelsen	och	
återkomsten	
	

Glöm mig är fylld av episoder som behandlar alkoholens centrala roll i jagets liv. Schulman 

målar upp alkoholindränkta händelser med bruk av det närvarande men ändå implicita, 

outtalade. Särskilt tydligt framträder detta i en situation där Schulman beskriver jagets 

barndom där modern blivit sjuk och inlagd på sjukhus på grund av sitt alkoholmissbruk: 

Jag förstod aldrig att mammas insjuknande hade med alkohol att göra, för ingen berättade det 

för mig. Men jag noterade att när mamma kom hem så drack hon inte längre alkohol.78  

Schulman fortsätter sedan vidare i passagen att beskriva hur jaget upplever situationen som 

sedan utvecklades några veckor efter moderns återkomst:  

Mamma kom ut från sovrummet i morgonrock. Hon satte sig ner, pappa lade en filt över hennes 

axlar, för det var fortfarande kallt ute. Hon sträckte sig efter pappas ölburk, och hällde upp i ett 

glas. Så förde hon glaset till munnen. ”Nej!” Pappas reaktion var instinktiv. Han skrek rakt ut 

utan att tänka sig för, han tittade på henne med stora ögon, och så lutade han sig fram mot 

henne och mumlade: ”Vad gör du, Lisette?” 79 

Här tar läsaren del av en dramaturgisk kurva där hela händelseförloppet varit en del i 

uppbyggnaden av en stegring. Först tar läsaren del av en bakgrund: moderns sjukhusvistelse. 
																																																													
77 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.9-10 
78 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.50 
79 Ibid, s.51 



21	
	

Till denna bakgrund använder sig Schulman av barnets oskyldighet och oförståelse vilket 

riktar fokus mot ”bovarna”: beroendet, alkoholen, och modern. Därefter kommer modern hem 

och återkomsten, som skulle kunnat vara början på något nytt, en slags räddning ur 

alkoholmissbruket, leder aldrig till förändring. Istället återgår modern till vardagsrutinerna 

kring alkohol och händelsen tar plats bara några veckor efter sjukhusvistelsen. Genom en 

stegring, där samtliga delar utgör en helhet, når situationen ett klimax som är bärande;  

faderns utrop. Här sker ett uppbrott från det tysta kontrakt om förnekelse som finns inom 

familjen, fadern säger ifrån. Men situationen slutar inte där. Det är fortsättningen därefter som 

blir avgörande gällande temat när Schulman vidare beskriver moderns svar kring faderns 

förskräckelse: 

”Vad menar du? Jag är frisk, utskriven från sjukhuset. Jag kan dricka. Jag får dricka.” Pappa 

tystnade. Han tittade ner i sina knän. Protesten var över. Mamma drack. Och sedan började allt 

om, och allt blev värre. Men det där skriket från pappa, nästan i falsett, jag glömmer det inte. 

För det var ett rop som kom utan att han överlade med sig själv, det var en skräck som 

exploderade framför oss. Och sedan samlade han sig, och aldrig mer i sitt liv skulle han invända 

mot mammas drickande. Inte en enda gång.80 

Schulmans skildring av faderns skuld och medberoende som följd av alkoholismen blir här 

explicit. Händelseförloppet visar en resa som sträcker sig mellan en sjukhusvistelse på grund 

av alkohol till att vara tillbaka i vardagen och återgå till gamla mönster. Faderns plötsliga 

utrop visar på vanan att familjen inte säger ifrån, och därav blir hans agerande bärande i 

sammanhanget. Schulmans arbete med underliggande toner av skuld, skam och medberoende 

blir tydligt med hans sätt att avsluta händelseförloppet. Genom att berätta om att fadern aldrig 

mer sade ifrån angående moderns alkoholintag och sedan understryka det ytterligare en gång 

kan läsaren ta till sig ett gestaltande av skulden kring frånvaro. En frånvaro av tillsägelser och 

frånvaron av kontroll gällande moderns alkoholmissbruk. Att ha kurage nog att som make 

säga till sin hustru om hennes destruktiva vanor, men även att inte stå upp för sin sak är en del 

av de underförstådda premisser i situationen som tillåter händelsen att äga rum. Situationen 

framkallar inte heller någon reaktion från jaget. Frånvaron av ifrågasättande blir klart, ingen 

sade vanligtvis ifrån, och även om faderns agerande var ovanligt resulterade det inte i någon 

förändring. Upprepningen av att det aldrig mer förekom en invändning mot moderns 

drickande från fadern pekar på det starka medberoende som varit en del av familjen. 

																																																													
80 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.51 
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Händelsen lämnar läsaren med frågor om vem som bär skuld och huruvida modern ville sluta 

dricka alkohol.  

Faderns skam när han tittar ner i knäna och inser att protesten är över är en form av 

gestaltning som riktar läsarens uppmärksamhet mot det outtalade. Missbruket tilläts. Det blev 

dessutom värre därefter.  

I detta fall fyller frånvaron en funktion då frånvaron av reaktioner ger läsaren en föraning om 

att liknande händelser kan återkomma. De uteblivna reaktionerna gällande drickandet i 

hemmet kan ses som en byggsten till verkets helhet. Framställningen av episoden uppvisar ett 

slags medberoende. Missbruket fortsätter och berättarrösten informerar läsaren att fadern 

aldrig mer kom att ingripa. Likt AA:s förklaring om alkoholismens negativa påverkan på 

omgivningen81 uppvisar scenen en tydlig koppling mellan beroende och medberoende. 

Eftersom modern ingår i familjen och har en central roll för sina barn, blir hennes sjukdom 

starkt betydande för jaget och kan således även spilla över på jaget i form av medberoende. 

Självframställningen är i händelseförloppet också förknippad med ansvar, jagets såväl som 

faderns. Jaget protesterar inte och ingriper inte heller i händelsen och faderns uppgivenhet 

lämnar läsaren med en känsla av att sjukdomens kraft framtvingar familjens underkastelse. 

Trots faderns omedelbara kapitulering gällande ifrågasättandet beskriver jaget sedan vidare att 

han själv inte kan klandra fadern, eftersom han själv inte heller sagt ifrån under många år.82 

Jagets agerande kan förklaras utifrån barnets oskuld vilket kan ställas i kontrast till den vuxne 

i rummet, det vill säga fadern. Han är den nyktra, vuxna rösten och han gör en insats, men ger 

upp direkt. Moderns sjukdom kan ange orsaken till hennes agerande, då sjukdomen kan vara 

den påverkande kraft som upplöser hennes viljestyrka. Det sammanfaller väl med AA:s 

utläggning om hur alkoholister faller offer för sina egna begär.83 ”Stora Boken” lyfter 

dessutom att många alkoholister inte vet varför de gör som de gör84 och att familjer och 

vänner till den missbrukande inväntar ”den dag då den som lider av sitt drickande skall rycka 

upp sig ur sin handlingsförlamning och göra sin viljestyrka gällande.”.85 Det blir intressant i 

förhållande till jagets berättelse. Jaget uttrycker att han inte klarar av klandra fadern, och 

indikerar att de båda höll tyst och inväntade en förändring.  
																																																													
81 Anonyma alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.46 
82 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.52 
83 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.51 
84 Ibid, s.50 
85 Ibid, s.51 
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Efter sjukhusvistelsen är det dock rimligt att anta att karaktärerna hoppas på en direkt 

förändring, faderns utrop talar för detta. Men återgången till gamla vanor är ett faktum och att 

fadern överger sin protest så omedelbart kan ses som ett resultat av att han inte förmår sig på 

moderns oerhörda viljestyrka för att dricka alkohol. Utifrån Stora Boken blir faderns beteende 

tämligen greppbart och händelsens autenticitet kan stärkas. 

En annan relevant aspekt är att koppla in den medicinska synen på alkoholism. I scenariot har 

modern blivit inlagd på sjukhus och faderns reaktion efter återkomsten tyder på att 

alkoholintaget är problematiskt ur hälsoaspekt. Utifrån den verklighetstrogna berättelse som 

boken ger sken av att vara är det rimligt att anta att moderns sjukhusvistelse föranlett en 

undersökning på sjukhuset som påvisar hennes alkoholism. Berättarrösten avslöjar också att 

jaget inte förstod att moderns sjukhusvistelse var en följd av hennes drickande för att ingen 

berättade det för honom. Processen i fastställandet för alkoholism är här omkastad. Modern 

har blivit inlagd, till följd av sitt alkoholmissbruk, men inget tyder på att hon självmant 

uppsökt hjälp specifikt för drickandet. Det öppnar upp för en tolkning av att sjukhusvistelsen 

inte var en aktiv insats från moderns håll för att ta tag i alkoholismen. Beteendet efter 

återkomsten förstärker även den bilden. Faderns utrop ger läsaren känslan av en förhoppning 

om att sjukhusvistelsen ska ha resulterat i ett förändrat beteende kring alkoholkonsumtionen. 

Som AA:s Stora Boken beskriver fortsätter alkoholisten sitt drickande trots negativa följder86, 

liksom modern. Förändringen kommer inte och modern förringar dessutom sitt agerande; ”Jag 

kan dricka. Jag får dricka.”.87 

Sjukdomsskildringen är central för att blicka mot hur jaget påverkats som anhörig till en 

alkoholist. Trots de negativa följder som drickandet medfört, sociala såväl som fysiologiska 

slutar inte modern. Så stark är sjukdomens grepp om henne.  

 

5.4	Schulmans	gestaltande	av	alkoholism	–	Barnvakten	och	beslutet 
	

Under narrativets gång pendlar händelserna mellan olika tidsspann. De brott som modern 

begått i alkoholismens tecken får den vuxne mannen att reflektera över vägen till förlåtelse. 

Jagets tvivel på huruvida alkoholismen fortskridit för långt för att relationen mellan mor och 

son ska kunna frodas är påtagliga, exempelvis i passager som denna: 
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Även om hon en dag blir nykter, hur ska jag kunna titta henne i ögonen efter att hon skrivit de 

här sakerna till mig? Jag förstår inte hur det ska gå till. Hur fortsätter jag att vara hennes son 

och hon min mamma efter det här?88 

Berättelsen om det vuxna jagets förhållande till modern pendlar mellan en vilja om moderns 

självinsikt om sjukdomen och jagets egna aktiva ställningstagande. Detta ställs slutligen på 

sin spets i händelsen som följer nedan där jaget har vuxit upp och skaffat egna barn. I 

förloppet missköter modern en kvälls barnpassning medan jaget har en utekväll med sin fru. 

Resultatet leder till det absoluta ställningstagandet, ett ultimatum. Förändringen måste 

komma, och modern blir varse detta. Under kvällen söker jaget återkommande kontakt med 

modern som passar hans dotter och händelsen äger rum: ”[…] mamma är barnvakt till Charlie 

där hemma och nu svarar hon inte i telefon. Senast jag hörde från henne var för en timme 

sedan.”.89 

Jaget får en känsla av att något är fel och ringer till modern. Hon svarar inte. Oron över att 

något inte står rätt till förstärks ytterligare av att hon inte svarar. Därför avbryts utekvällen 

och paret åker hem, medan jaget funderar på vad som kan ha hänt: ”Allt hade börjat så bra. 

Mamma hade kommit hem till oss i tid. Jag såg på henne att hon var nykter.”.90 

När paret kommer hem upptäcker de att modern ligger sovande i soffan. I hennes väska 

bredvid henne sticker en tom vinflaska upp. Modern reagerar inte på frågorna om var jagets 

dotter Charlie är. Jaget letar jäktat i alla rum och finner slutligen Charlie ensam i badrummet:  

Hon sitter där på golvet med toalettpapper omkring sig. Hon har dragit ner byxorna och 

trosorna. Det är bajs överallt, längs hennes lår. Hon försöker torka bort det med toalettpapper. 

När hon ser mig sätter hon pekfingret till munnen och viskar: ”Vi måste vara tysta, för farmor 

sover!”91 

Jaget försöker först fråga ut modern om vad som har hänt, men utan resultat. Han bestämmer 

sig således för att modern ska åka hem och beställer en taxi varpå han för henne mot 

ytterdörren, förbi badrummet där hans fru tar hand om dottern Charlie. Frun, Amanda, är vred 

och han jäktar förbi för att undvika någon eventuell konflikt över det som precis skett. Han 

hör på sin frus röst att hon gråter. Efter att modern satt sig i taxin och åkt iväg återvänder jaget 

in varpå det utbryter ett bråk mellan honom och hans fru Amanda:  
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Jag försvarar mig vilt. Och jag försvarar mamma. Men jag vet att Amanda har rätt. Och när 

hon till slut kräver av mig att jag ska göra något, inte för mammas skull utan för vår relations 

skull, för våra barns skull, så tystnar jag. Jag säger ingenting. Men inne i mig gror beslutet. Jag 

har bestämt mig.92 

Läsaren tar återigen del av händelser som stammar ur alkoholismens inverkan på 

familjerelationer. Jaget anförtror sin moder med ansvaret över en av de mest värdefulla 

människorna i sitt liv, sin dotter och det leder till en insikt om att situationen gällande 

moderns alkoholism är ohållbar. Dragkampen mellan hoppet om att modern själv ska inse 

drickandets konsekvenser och att jaget vill se förändring gällande drickandet har nått sin 

slutpunkt. Beslutet om konsekvenserna av moderns alkoholintag ska slutligen förmedlas och 

dagen efter händelsen möts jaget och modern på en restaurang. Där berättar jaget slutligen hur 

han känner och vad han beslutat: 

Jag vågar inte möta hennes blick, så jag tittar ner i bordsskivan medan jag fingrar på ett 

saltkar. ”Jag är så ledsen och skakad över vad som hände igår med Charlie.” Mamma svarade 

inte. Hon tog fram sin handväska och börjar plocka med den, plötsligt mycket upptagen med 

att hitta något där inne.93 

Jaget besväras med ämnet, och söker utveckla vad han menar genom att fråga modern om hon 

minns en annan incident gällande hans andra barn. Modern svarar jakande varpå jaget då 

berättar om hur det påverkat honom: 

”Det hände nåt med mig då, som du kanske inte känner till. Jag bröt ihop. Jag har inte kunnat 

arbeta sen dess, inte kunnat skriva. Jag har haft panikångestattacker. Jag förstod först inte 

varför jag plötsligt mådde så dåligt, men till slut fattade jag att det hade med dig att göra. Och 

ditt drickande.”94 

Här sker uppbrottet från den tysta överenskommelsen som varat inom familjen, att inte berätta 

hur alkoholismen påverkar dem. Jaget fortsätter utveckla att han vill att modern ska sluta 

dricka och att han pratat med ett behandlingshem som han kan betala för. Han berättar 

slutligen om det absoluta ställningstagandet: 
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”Jag vill inte träffa dig när du är onykter. För jag klarar inte av det. Och jag vill inte att du 

träffar mina barn när du är onykter heller. Och jag vet att det låter onödigt hårt. Men så här 

måste det bli. Du får aldrig mer träffa varken mig eller mina barn om du druckit.”95 

Jaget ställer ett ultimatum som kräver att relationen mellan hans mor och hans familj ska bestå 

av ett nyktert umgänge. Det kan tydligt sammankopplas med ”Stora Boken:s” beskrivningar 

om alkoholismens skador på närstående till den som dricker.96 I åtskilliga berättelser av 

människor som lidit av alkoholism framgår det i ”Stora Boken” att ett betydande 

återkommande problem är de sociala konsekvenserna av drickandet. Lidandet för de 

närstående till alkoholisterna är en gemensam faktor i många av de berättelser som återfinns i 

boken vilket väl sammanfaller med denna scen i Glöm mig. Genom att det vuxna jaget 

framför att han lidit av panikångestattacker som följd av moderns drickande bryts tystnaden 

om moderns alkoholism och dess följder som tidigare varit ett faktum under barndomen. Det 

tysta kontrakt som funnits löses upp och ersätts med bestämda krav: hon måste sluta dricka 

för att få behålla familjen. Den sista slutgiltiga meningen innehåller värdeordet aldrig vilket 

tydligt får läsaren att känna att det är en kritisk punkt i karaktärernas relation. 

Jaget tar steget mot att frigöra sig från alkoholismens påverkan och således röra sig mot ljuset. 

Han tänker inte längre vara medberoende och han försöker aktivt förmedla sjukdomens allvar 

till modern.   

6.	Avslutande	diskussion	
	

I min första fråga i frågeställningen söker jag svar på hur alkoholism framställs i verket. I 

Schulmans berättelse används alkoholismen som ett nav som skapar följetonger av händelser 

som påverkar jaget. I narrativet är barnets oro återkommande och ställs i kontrast med den 

vuxne mannens längtan efter att modern ska nå förändring gällande sitt beroende. Genom 

självframställningens klassiska växling mellan barnets och den vuxnes blick förs en inre 

osämja, ett reflekterande mellan det vuxna jaget och det lilla barnets eventuella skuld. 

Alkoholismen är ständigt närvarande som en skugga som hovrar över handlingen. 

Självframställningen kantas av detta pendlande mellan barnet, den vuxne och moderns 

																																																													
95 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.120 
96 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
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alkoholism, samt dess påverkan på jaget. Tematiken lämnar läsaren med en fråga om 

huruvida modern enbart är ett offer för sin sjukdom, eller om hon bär någon slags ansvar.  

Ansvarsrollen faller även över på jaget och familjen i narrativet, där läsaren genom 

händelsernas förlopp ställs inför funderingar över huruvida missbruket kunnat undvikas i 

tidigt skede. Tankar om medberoendets roll och avsaknaden av starkt ställningstagande från 

de närstående (däribland jaget) är pådrivande frågor i ett betydelsefullt problemområde. I 

förloppet efter sjukhusvistelsen framgår detta särskilt tydligt. I samband med scenen ställs 

läsaren inför frågor som rör hur alkoholismen är som sjukdom då den framställs som något 

som ingen i familjen förmår sig på. Vulovics uttryck gällande temadriven litteratur gör tydligt 

att alkoholismen är ett påtagligt problemområde som väcker olika etiskt laddade frågor hos 

läsaren. Då Vulovic pekar på att temadriven litteratur driver frågor snarare än att leverera 

svar,97 är det tydligt att frågorna i Schulmans berättelse påverkar läsningen genom att läsaren 

inte får konkreta lösningar på problematiken.  

I Glöm mig framställs alkoholismen genom de frågor som berättarjaget bearbetar. Jaget och 

dess koppling till ett alkoholmissbruk sitter tätt ihop och läsaren får ta del av ett lidande jag, 

en pådrivande fråga om vem jaget är, och hans längtan efter försoning. Detta kantas ständigt 

av paralleller mellan barnet och den vuxne. I centrum är alkoholismens grepp om familjen 

som avlöser händelse efter händelse och hoppet om förlösning kan fungera som en drivande 

kraft som får läsaren att stanna kvar i berättelsen.  

Den andra frågeställningen rör hur moderns alkoholism fungerar som motor i 

självframställningen. Genom att moderns alkoholism tycks påverka familjen (inklusive jaget) 

så starkt, kan hennes tillstånd fungera som ett effektivt medel som för berättelsen framåt. 

Jagets återblickar till barndomshändelser som förstörts av moderns alkoholism och hans 

strävan mot en förändring fungerar väl som metod för att ta sig från mörker till ljus. 

Alkoholismen och dess mörker den medför i olika scenarier skapar en slags spänning eller 

förhoppning där mottagaren fortsätter läsa vidare i berättelsen för att veta om den når ett 

lyckligt slut, alltså om jaget och moderns relation rör sig bort från mörkret mot ljuset. 

Sjukdomen är således viktig för att den ger mörkret ett ansikte och skapar samtidigt dess 

motsats, ett liv fritt från alkoholismen. Likt hälsoorganisationen WHO som uttrycker att hälsa 

inte enbart är en fråga om fysiskt välbefinnande, utan även inkluderar att vara i psykisk och 
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social harmoni98, blir det påtagligt att alkoholismen i Glöm mig kan liknas vid ett drivande 

medel som föder förhoppningen om att handlingen rör sig mot det hälsotillstånd som WHO 

beskriver. Jagets berättelse om att vara närstående till en alkoholist kan mycket väl upplevas 

som en autentisk sjukdomsskildring utifrån de samband som innehållet har till reella 

beskrivningar av hälsa och sjukdom. 

Den tredje frågeställningen rör hur bokens framställning av alkoholism kan relateras till 

samhällets syn på det. Schulmans berättelse framställs genom ett jag som längtar efter 

försoning. Läsaren får följa med på en cyklisk resa där jagets längtan är övergripande i varje 

situation. Barndomstrauman löper parallellt med den vuxne mannens upplevelser. 

Återkommande under berättelsens gång behandlas jagets längtan om vad som kunnat ske, 

istället för vad som blev. Denna längtan efter försoning handlar om en uppgörelse med det 

inre barnet, en försoning med det vuxna jaget, och en längtan efter förståelse av livet. 

Schulman driver narrativet med toner av att berättarjaget och författaren som autentisk person 

är synonymt. Jaget är Schulman, Schulman är jaget. Utifrån Arne Melbergs beskrivning om 

självframställning som både litterär och sakligt verklighetsbeskrivande99, bör det inte 

uteslutas att den litterära strategin kan skapa ett förtroende hos läsaren. Detta kan även styrkas 

ytterligare av Katarina Bernhardssons anförande om självframställningens natur.100 På grund 

av de likheter med narrativet och den samhälleliga diskurs som förs i AA:s ”Stora Boken” är 

det troligt att det litterära och sakligt verklighetsbeskrivna sammansmälter för många läsare.  

Glöm mig kan mycket väl hävdas vara en skildring av alkoholism som legitimerar de 

samhälleliga diskurser som förs både inom AA men även inom samtida 

självframställningsforskning. 

Fram till scenen med beslutet har läsaren blivit bekant med jaget och skapat sig en relation 

och förtrogenhet till berättelsen. Alex Schulman som medialiserad persona och som 

privatperson kan lätt upplevas som snarlika och scenen kan således upplevas särskilt stark 

som om jaget faktiskt är Schulman. Berättelsen kan tolkas som en slags bekännelse eller 

vittnesmål från barndomen och självframställningens form kan bidra till ett mottagande som 

antar berättelsen som sanningsenlig och autentisk.  

																																																													
98 http://www.who.int/about/mission/en, hämtad 8/11-2017, kl.12.30 
99 Melberg, Arne, Självskrivet: om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008, s.10 
100 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.242 
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Självframställningen blir därför intressant med koppling till ett kapitel i Sarrimos Jagets scen 

– självframställning i olika medier där Sarrimo specifikt granskar författaren Ann Heberlein 

och sjukdomsframställningen i Heberleins Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. I kapitlet 

behandlas sjukdomsberättelser utifrån flera intressanta aspekter där Sarrimo träffande 

uttrycker: ”Det terapidrivna skrivandets syfte kan vara dels att själv som skribent uppnå något 

slags lättnad eller befrielse från ett trauma, dels att via sitt vittnesmål eventuellt kunna hjälpa 

andra i liknande situationer.”.101 

Förhållningssättet gällande granskning av Heberlein är även fullt möjligt beträffande 

Schulmans Glöm mig. Det är tydligt att verket kan ses som en terapidriven process, där 

skrivandet kan vara en väg till bearbetning av barndomstrauman. Det blir vidare intressant 

med förhållning till hur Sarrimo betonar vikten av författarens position i skrivandet. Hon 

poängterar att författarens position är central för hur trolig bekännelsen eller vittnesmålet i 

berättelsen kan uppfattas hos mottagaren.102 I fallet Ann Heberlein menar Sarrimo att den 

privilegierade positionen Heberlein besitter är betydande eftersom hon har hög akademisk 

examen och är en väletablerad skribent. Sarrimo framför en viktig poäng, att Heberleins 

författarpersona, till följd av hennes position, kan mottas som en autentisk författarpersona.103 

Det personliga utlämnandet tillsammans med författarens erkännande i mediala sammanhang 

bidrar till att sammanföra fiktion och autenticitet.  

Fallet Ann Heberlein kan därför mycket väl liknas vid Alex Schulman. Schulman skriver från 

en liknande position då han både varit väletablerad inom bloggandet under början av 2000-

talet, till att sedan övergå till skribent för Aftonbladet och senare Expressen, och har sedan 

2012 dessutom drivit en av Sveriges största podcasts.104 Mottagandet av Glöm mig i mediala 

sammanhang är relevant i samband med att boken blev utsedd till årets bok av Bonnier, ett av 

Sveriges största och mest väletablerade bokförlag.105 Sammantaget finns det således mycket 

som tyder på att positionen Schulman befunnit sig i under skrivandeprocessen är av 

betydelse, analogt med hur Sarrimo redogör för Heberlein. I fallet Heberlein poängterar 

Sarrimo hur berättelsen samverkade med medieflödet kring henne, då läsarna kunde följa 
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bokens innehåll i nyhetsflödet samtidigt som de kunde läsa det i boken. Sarrimo beskriver hur 

dessa delar samverkade och slutligen ömsesidigt inverkade på varandra.106  

Detta är inte helt olikt Schulmans fall. Plattformarna har tillåtit ett spelrum i media för att 

lyfta aspekter kring boken under dess tillkomst, vilket kunnat bidra till dess mottagande. 

Sarrimo beskriver denna typ av händelseförlopp träffande:  

Allt fler sjukdomsskildringar offentliggörs i en mediesituation som har en logik som är 

specifik för vår tid, och som påverkar marknadsföringen, lanseringen och även mottagarnas 

syn på författarna och deras verk. Dessa skildringar är ofta skrivna av redan välkända 

personer: journalister, författare, skribenter, idrottsmän.107 

Glöm mig är en typisk sjukdomsskildring som stammar ur en medialiserad författarröst som 

verkar även utanför texten. Bokens innehåll och dess autenticitet har kunnat befästas som 

sanningsenliga via olika mediala framträdanden av Schulman. Likt fallet Heberlein där 

Sarrimo beskriver hur läsaren blir ”[…] en privatperson som inbjuds att ha en personlig 

relation med Heberlein […]”108, kan förhållningen till ”författar-Alex” och ”privat-Alex” 

flyta samman. Sarrimo gör alltså en tydlig skillnad på författaren som person, det vill säga en 

privat individ, och författarens persona, den medialiserade röst som använder boken som 

medium för att förmedla en karaktär. 

Schulmans Glöm mig och Heberleins Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva rör sig båda om 

en sjukdomsskildring, vilket redan tidigare bekräftats vara en samhällelig trend som en stor 

mängd läsare finner tilltalande. Båda är dessutom författare som skriver ur tämligen 

privilegierade positioner vilket kan medföra ett relativt stort intresse för texterna och även 

skapa autenticitet för dess innehåll. Sarrimos angreppssätt kan även styrkas ytterligare av 

Christian Lenemarks uttryck om hur gränsen mellan fiktion och fakta kan påverka 

mottagandet.109 

Självframställningens autenticitet kan mycket väl upplevas som central i exempelvis scenen 

med pizzerian. Restaurangen som är en faktisk plats som fortfarande finns i skrivande stund 

bidrar till en högre upplevd sanningshalt i läsningen. Det faktum att Schulmans föräldrar, 

särskilt hans far, var av högre status i det allmänna medvetandet är också en faktor som spelar 
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roll för berättelsen. Schulmans far var en relativt betydande medieperson som läsaren mycket 

väl kan känna till, eller med enkel Google-sökning bekanta sig med, vilket kan bidra till ett 

förtroende för sanningshalten i narrativet. 

Den fjärde frågeställningen rör hur alkoholismen i verket kan granskas utifrån AA:s ”Stora 

Boken”. Händelsen som utspelar sig sjukhusvistelsen är en högst central scen eftersom det då 

kan utläsas att moderns alkoholism tycks obotlig trots uppenbarliga hälsofarliga konsekvenser 

av beroendet. Modern som skildras som gravt underkastad sitt beroende sammanfaller väl 

med AA:s beskrivning om alkoholistens beroende: ”Faktum är att de flesta alkoholister, av 

ännu okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller alkohol. Vår så kallade viljestyrka är 

praktiskt taget obefintlig.”.110 

AA:s redogörelse av alkoholistens viljestyrka tycks snarlik moderns, vilket tyder på likartade 

drag mellan beskrivningen av alkoholism i skönlitterärt syfte och ”Stora Boken:s” skildringar. 

Sambandet är slående. Vad som är fiktion och vad som är verkligt kan här flyta samman på 

grund av hur skildringen kan upplevas som autentisk.  

Med det som bakgrund väcker det samtidigt frågan om huruvida sjukdomen upplöser moderns 

viljestyrka till förändrat beteende, eftersom det förekommer få egentliga försök till förändring 

under de barndomsskildringar Schulman beskriver. Det är inte förrän scenen i vuxen ålder när 

modern agerar barnvakt åt jaget som det sker ett slutgiltigt ställningstagande. Läsaren tar del 

av hur jaget slutligen ställer modern inför ett ultimatum: så länge hon är onykter kommer hon 

inte få träffa jagets familj. Här beskrivs för första gången i narrativet en direkt uppmaning till 

modern att hon ska sluta, annars får det konsekvenser. Hennes alkoholberoende sätts här på 

prov, att inte lyssna till uppmaningen innebär att hon förlorar en del av sin familj och valet av 

vad som väger tyngst, beroendet, eller viljan till förändring faller helt och hållet över på 

henne.  

Detta blir särskilt intressant med koppling till Tolvstegsprogrammet som AA framarbetat. I 

den första punkten mot tillfrisknande ska man som missbrukare erkänna sin maktlöshet111, 

något som modern aldrig tidigare gjort. AA:s tolvstegsprogram kan ses som en av många 

vägar mot tillfrisknande, men intressant är hur modern inte erkänner sitt beroende och 

slutligen får möta motstånd från sin egen son. 
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I tidigare beskrivningar har familjen varit delaktiga i det beteende som moderns alkoholism 

medför, varav fadern enbart sagt ifrån kraftfullt en enda gång, och då utan framgång. I 

skildringen av återkomsten efter sjukhusvistelsen var faderns protest inte lika konsekvent i sin 

natur som det vuxna jagets ultimatum. Det vuxna jaget ställer krav och om dessa inte uppfylls 

får modern inte träffa hans familj längre. Fadern däremot ifrågasätter enbart beteendet i 

stunden genom att först utbrista negerande och därefter fråga vad modern gör (när hon dricker 

trots sin nyliga visit på sjukhuset). Det är två väsensskilda invändningar till moderns 

drickande och det senare ställer modern inför ett vägskäl.  

Moderns alkoholism har under berättelsens gång ackumulerats till det slutgiltiga 

ställningstagandet: ska hon förändra sitt drickande eller inte? Händelserna leder sammantaget 

fram till frågor om hur alkoholismen kan upplösa den egna viljan. Likt Vulovics redogörelse 

för hur tema utgörs av byggstenar (vilket han kallar motiv) kan händelserna sammanställas 

och således leda fram till temat.112  

Framställningen av jaget som medberoende tycks slutligen nå sin ände, tystnaden om 

alkoholismens inverkan på honom bryts efter barnpassningsincidenten och den tystnadskultur 

som funnits i familjen är över.  

Genom att pendla mellan skildringar av jaget som barn och vuxen kan scenen gällande 

barnvakten vara ett tydligt sätt att markera hur historien upprepar sig. Modern som agerar 

barnvakt åt jagets barn låter alkoholbegäret ta över och dricker till den grad att hon tappar 

kontrollen och somnar i soffan medan barnet gör ner sig. Likt citatet från AA angående hur 

alkoholister underkastar sig sina begär kan scenen upplevas som tämligen autentisk, snarare 

än fiktiv. Särskilt intressant är hur historien om moderns drickande och dess konsekvenser 

upprepar sig, och hur de tidigare barndomsskildringarna av jaget fungerar som byggstenar 

fram till gällande stund. Det kan ses som en berättarteknik som ska skapa en känsla av att 

sjukdomen kan röra sig cykliskt och påverka människor över generationer. 

Ytterligare relevant är den passande koppling som är möjlig att göra mellan de utvalda 

scenerna i narrativet och AA:s vittnesmål om alkoholism. AA beskriver återkommande i 

”Stora Boken” om hur tillståndet kan liknas vid en makt vars offer underkastar sig de begär 

som sjukdomen framkallar och att det första steget till tillfrisknande enligt 

Tolvstegsprogrammet är att erkänna den makt drickandet har över en.113 I narrativet följer 
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man ett jag som slutligen i vuxen ålder utsätter modern för att möta detta erkännande: hon 

måste medge att hon är en alkoholist, både för sin egen skull och för hennes familjs. Genom 

att acceptera det kan hon bli mottaglig för den hjälp hon behöver.114 Beskrivningen av detta 

känns genuin utifrån förhållningen till ”Stora Boken” och skapar en autenticitet i berättelsen. 

Det är rimligt att anta att en del läsare kan uppfatta vissa scener som autentiska återgivningar 

av verkliga incidenter, snarare än delar i en fiktion, just på grund känslan av autenticitet. 

Överensstämmelsen med AA:s utsagor är i hög grad en del som påverkar den upplevda 

känslan av sanningshalt. 

I scenen med pizzerian framstår det lilla barnet maktlöst inför sjukdomens symptom. Det är 

de vuxna som styr och barnet får invänta de vuxnas beslut, efter att föräldrarna beställt 

alkohol till sig själva. Beteendet tyder på ett centralt återkommande ämne: drickande tilläts 

och uppmuntrades av fadern och vistelsen på pizzerian är föräldrarnas svepskäl för att dricka 

utanför hemmet.  

Framställningen av ett litet jag som är oförmögen att påverka de situationer han hamnar i som 

barn kan vara ett effektivt grepp i att skapa ömhetskänslor hos läsaren för jaget.  

 Händelserna i boken dryper av faderns frånvaro gällande någon form av ifrågasättande av 

moderns alkoholism. Därför blir scenen gällande sjukhusvistelsen och återkomsten bärande 

för sjukdomens funktion i tidslinjen. Det lilla barnet, jaget, får se sin faders utrop, ett aktivt 

ställningstagande som är en tydlig avvikelse från tidigare handlande i narrativet. Men trots 

utropet står modern på sig och fadern ger upp lika snabbt som han initialt reagerat. Jaget ser 

faderns hopplöshet vilket tyder på att han lär sig att det är lönlöst att försöka bryta drickandet. 

Moderns alkoholism är en del av jagets liv, som för resten av familjen. Han är ett offer, 

socialt och psykiskt påverkat av hennes sjukdom. I återblickarna av sina minnen söker han 

förståelse och vill försonas med det som skett och sjukdomen genomsyrar hans sätt att se på 

världen och sig själv. Alkoholismen utgör en hörnsten i bildandet av honom, den har funnits 

där sedan han var barn. 

I en läsning av Glöm mig med förhållning med hjälp av Tolvstegsprogrammet, blir det tydligt 

hur känslan av att läsaren tagit del av en ”sann historia” kan förklaras utifrån den 

överensstämmelse narrativet har till AA:s beskrivning av alkoholism. Särskilt tydligt blir det 

med förhållning till AA:s tolv steg för att nå en hållbar nykterhet.115 Jaget är anhörig till en 

																																																													
114 Schulman, Alex, Glöm mig: roman, Bookmark, Stockholm, 2017, s.47 
115 https://anonymaalkoholister.se/tolvstegsprogrammet/, hämtad 17/5-2019, kl.17.32 
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alkoholist och når till slut en punkt som vuxen där han ställer modern till svars för hennes 

agerande. Tolvstegsprogrammet vars syfte är att uppnå nykterhet är en del i de arbetssätt som 

AA använder. Tidigare nämnt är det första steget att erkänna att man är beroende och att 

alkoholen är en kraft som man själv inte kan rå på. Men förutom detta har AA även tolv 

traditioner som nämns i ”Stora Boken”. Dessa traditioner är också en del i 

tillfrisknandeprocessen. I den första punkten av de tolv traditionerna inom AA definieras 

välfärden (det vill säga tillfrisknandet och bibehållandet av ett nyktert leverne) som en 

kollektiv sammanhållning. Tillsammans med AA kan en gemensam välfärd bibehållas.116  

Genom att väga narrativet mot detta är det påtagligt hur moderns väg mot nykterhet i stor 

utsträckning beskrivs med en avsaknad av just denna typ av sammanhållning. Jagets barndom 

innefattar en familj som tillsammans hjälps åt för att behålla moderns drickande inom 

ramarna av hemmet istället för att söka bryta missbruket och hjälpas åt tillsammans. Fadern 

som var den andra vuxna i familjen gjorde små insatser och den enda egentliga skildring av 

en större kraftansträngning var utropet efter sjukhusvistelsen. Istället för att i stunden 

uppmuntra modern till att sluta dricka och erbjuda ett kollektivt stöd av familjen ger fadern 

upp. Det är rimligt att anta att sjukdomen är så långt framskriden att familjens hopp om 

förändring nötts ned, därav faderns omedelbara uppgivenhet.  

Sammanfattningsvis är Glöm mig en autentisk skildring av att vara anhörig till en alkoholist. 

Sjukdomsbeskrivningen sammanfaller väl med både medicinsk klassificering, 

Tolvstegsprogrammet och de vittnesmål som AA tillstår i ”Stora Boken” både i enskilda 

utsagor och gällande de tolv traditionerna. Alkoholismen skönmålas inte, utan återges snarare 

via scenarier som jaget ältar och ser tillbaka på med obehag och i händelserna finns drag som 

överensstämmer väl med utvald litteratur. 

Jaget blir aldrig tryggt i sin moders närvaro när hon dricker och faderns medberoende 

normaliserar missbruket både i hemmet och utanför. Det är händelser som enskilt ställer olika 

(men liknande) frågor till läsaren, men sammantaget bildar temat. Min hypotes gällande temat 

stärks särskilt av de likheter som finns mellan AA:s ”Stora Boken” och Tolvstegsprogrammet. 

Moderns alkoholism fungerar som drivmedel för att föra historien framåt och är avgörande 

för hoppet om förlösning för jaget och hans relation med modern. Alkoholismen kan 

beskrivas som ett mörker och blir narrativets utgångspunkt för att sedan röra sig mot ljuset, 

																																																													
116 Anonyma Alkoholister, Anonyma alkoholister: historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från 
alkoholism, [Ny, rev. utg.], AA-förlag, Stockholm, 2001, s.419 
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nykterheten. Jaget är en del av mörkret, har formats av det under barndomen, och kämpar i 

vuxen ålder för att bli fri från dess inverkan på hans liv. För att bli fri sjukdomen måste 

modern nå en varaktig nykterhet och för att det ska ske måste jaget vara ärlig och tala öppet 

till modern angående konsekvenserna av hennes drickande. Öppenheten kring sjukdomen och 

problematiken angående den sammanför berättelsen med ”Stora Boken”. I båda fall är 

ärligheten och transparensen om beroendet vägen till ett hållbart nyktert leverne. I båda fall är 

förnekelsen av sjukdomen det förödande hinder som bibehåller dess fäste hos de drabbade. 

Bernhardsson som pekar på att självbiografisk framställning bör ses som ett ”urval av 

fakta”117 sammanfaller väl med de samband som belyses i studien mellan det fiktivt 

beskrivna, medicinsk klassificering av alkoholism och de vittnesmål som AA tillhandahåller. 

Detta styrks även av Melberg som beskriver självframställningens natur enligt ett både - och-

förhållande.118 Berättelsen har drag som bottnar i den verklighet som alkoholisten lever i och 

närstående till den som missbrukar upplever. Det går inte att förneka. Texten går att liknas vid 

en typ av anamnes, en sjukdomsskildring av den som är närstående till en alkoholist.119 Men 

vad som är verkligt och inte, det återstår till läsaren att avgöra. 

 

	
  

																																																													
117 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Ellerström, Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s.242 
118 Melberg, Arne, Självskrivet: om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008, s.10 
119 Nationalencyklopedin, Alkoholism, Sjukdomstecken, Anamnes: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism, hämtad 20/5- 2019, kl. 18.05 
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