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Abstract 

 
Our purpose with this essay was to analyse the play “Night Is the Mother of Day” 
written by Lars Norén, and to investigate how the family members/characters in the 
play interacted. 
 
By analysing the family with help from the system theory and by comparing the 
family with scientifically proven facts regarding drug abuse complexities, this essay 
explains the family’s behaviour pattern and main dysfunctional problems. 
 
This essay explains the similarities and non similarities between the science and the 
specific theatrical play being used. It also rise the question whether there are 
advantages with analysing  plays in terms of increasing the ability to relate to difficult 
problems and create a greater empathy and understanding for people involved with 
social problems.  
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1. INLEDNING 

1.1. Problemformulering 

Samhället står ständigt under förändring och detta återspeglas ibland av författare, 

konstnärer och filmmakare. Teaterpjäser går att se som konststycken men även som 

”lärostycken”, som lär oss något om livet. De speglar ibland samhället utan att ta 

hänsyn till normer, ideal eller moraliska förebilder samt tar inte sällan upp tabubelagda 

ämnen och väcker emellanåt uppståndelse såväl som motstånd hos både kritiker och 

allmänhet. Även om scenkonsten i första hand bör förstås som ett skapande 

uttrycksmedel är det tydligt att den experimenterar med ämnen vi känner igen ifrån 

verkligheten. 

 

Teaterkritiker Gösta Kjellin & litteraturkritiker Marie-Louise Ramnefalk (1971) 

skriver att det i en traditionell rollanalys av en pjäs alltför lätt kan göras psykologiska 

bedömningar och varnar betraktaren för att rakt över applicera rollen med en person i 

verkliga livet. Samtidigt menar de att rollkaraktärer har ett slags själsliv som liknar 

verkliga människors. Vi förstår att det kan vara vanskligt att se teaterpjäsen som något 

vi kan applicera på verkligheten. Vi tror dock att teaterpjäsen kan lära oss det om 

människans livsvillkor som det annars kan vara svårt att få kunskap om. Pjäsen kan, 

genom rollkaraktärerna, ge oss möjligheten att möta olika människors historia och 

följa var och ens öde från en händelses början till slut.  

 

Lars Norén anser vi är en av Sveriges mest erkända dramatiker och hans pjäser har vid 

flertalet tillfällen uppmärksammats av media. Hans teaterstycken berättar ofta om 

sociala problem och inte sällan är hans pjäser brutala familjeskildringar. Några av hans 

pjäser har inslag av våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap och han tycks 

engagera sig i teman som berör samhället och dess livsvillkor. I tidskriften Alkohol 

och Narkotika (Nr 3, 1998) intervjuas Lars Norén och han berättar att han själv har 

haft en ”fot” i den värld han skildrar i sina pjäser. Hans far var alkoholberoende och 

han menar att detta har skapat en förståelse och lyhördhet för människorna han 

skildrar.  

 

Vi som skriver det här arbetet anser att teaterstycket fungerar som ett ”tittskåp”, ett 

rum som man kan observera, uppleva och känna igen sig i. Vi ser teaterarenan som ett 
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viktigt forum som speglar samhället, ger samhällsindividen en röst, kanske en röst som 

normalt inte kan uttryckas i det verkliga livet på grund av hur samhället är utformat. 

Vi har uppfattningen att teatern har en roll i den offentliga debatten, både i kulturella 

och politiska sammanhang och vi tror att författare, filmmakare och dramatiker kan 

fungera som vitala impulsgivare till samhällsdebatter. Samtidigt anser vi att det är 

viktigt att granska teaterstycket inte minst för att det sprider kunskap och normer bland 

människor som tar del av detta. Vi finner det därför intressant att i detta arbete studera 

hur en teaterpjäs framställer ett socialt problem som missbruk inom familjen. Vi har 

med tanke på Lars Noréns intresse i sociala problem i allmänhet och missbruks- 

problematik i synnerhet valt att granska en av hans pjäser.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera Lars Noréns pjäs ”Natten är dagens mor” 

(1983) och undersöka hur en familj med missbruksproblematik framställs och om 

denna bild överensstämmer med vedertagen forskning. 

 

1.3. Frågeställning 

Den huvudsakliga frågan som ska vägleda oss till att besvara syftet är följande: 

• Hur kan familjemedlemmarnas/karaktärernas beteenden och relationer relateras 

till den tidigare forskningen och systemteorin? 

 

För att kunna besvara frågan ställer vi oss ett antal underfrågor. Dessa är: 

• Vilka roller och gränser har familjemedlemmarna/karaktärerna i pjäsen 

gentemot varandra? 

• Hur reagerar och anpassar familjemedlemmarna/karaktärerna i pjäsen sig till 

varandra? 

• Hur bemöter och hanterar familjemedlemmarna/karaktärerna i pjäsen problem 

relaterade till missbruk? 
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1.4. Tillvägagångssätt 

1.4.1. Urval 

I vårt sökande efter en pjäs lästes fyra av Lars Noréns skrivna pjäser. Utav dessa valde 

vi pjäsen ”Natten är dagens mor” (Norén, 1983) då vi ansåg den vara tydlig och 

innehöll en text som vi upplevde som okomplicerad. Den är dessutom en omskriven 

och populär pjäs. Pjäsen illustrerar en familj med missbruksproblematik på 50-talet, då 

motboken just avskaffats. Pjäsen finns att låna på de svenska stadsbiblioteken och går 

även att köpa som VHS och DVD. Vi tog hänsyn till att materialet vi arbetade med 

skulle vara lätt att få tag på för läsaren av denna uppsats. Vi avstod dock medvetet att 

inte se pjäsen då vi ansåg att vi kunde bli distraherade av de synintryck eller eventuella 

variationer i teateruppsättningar som kan följa med en visuell framställning. Vi 

önskade att koncentrera oss på texten. Vi valde att använda oss av systemteorin för att 

få kunskap om interaktionen inom pjäsfamiljen. 

 

1.4.2. Metod 

Vi läste först pjäsen var för sig och funderade över berättelsens innehåll. Därefter läste 

vi tillsammans pjäsen högt för att höra hur monologer och dialoger klingade och för att 

fånga nyanser som eventuellt kunde ha förbisetts vid tyst läsning. Vi förde 

anteckningar om hur vi upplevde det som sades och diskuterade vilka 

handlingsmönster familjemedlemmarna använde. För att kunna urskilja samband till 

realistiska miljöer valde vi att utgå från den tidigare forskning som finns. För att 

analysera pjäsens karaktärers interaktion utgick vi från systemteorin. 

 

Utifrån våra anteckningar som gjordes innan analysen gjordes en systematisk 

strukturering av vad vi fångat upp som mest relevant. Vid framställningen av analysen 

gick det därför lättare att se vilka citat som skulle hämtas ifrån pjäsen och som skulle 

få representera de resultat vi fått fram. Eftersom citaten ibland var långa, eller avbröts 

av för temat irrelevanta uttalanden, såg vi att det skulle bli nödvändigt att finna ett sätt 

att förkorta citaten. Detta valde vi i analystexten att markera med följande tecken /…/. 

I texten innebär detta att text har hoppats över oavsett textmängd emellan. Vi gör 

ingen skillnad på korta eller långa uppehåll utan använder oss ensidigt av samma 

markering. Detta beror på att texten som vi analyserat är skriven i dialogform och att 
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ett ämne inte direkt kommenteras av dem som ämnet berör. En eller flera individer i 

pjäsen kan inflika kommentarer eller handlingar som inte alls hänger samman med det 

aktuella citatet och det kan därför dröja centimetrar eller sidor innan det aktuella ämnet 

återigen tas upp och ett citat blir relevant att användas i vår text. 

 

Vi ansåg inte att den kvantitativa metoden var ett alternativ eftersom vi ville upptäcka 

pjäsfamiljens särskilda egenart och speciella livsvillkor och öka förutsättningarna för 

att kunna få en helhetsbild. Vi valde därför att arbeta utifrån den kvalitativa metoden. 

Enligt sociolog Pål Repstad (1993) handlar kvalitativa metoder om att karaktärisera 

och söka de egenskaper som är framträdande hos ett fenomen. Idar Magne Holme & 

Bernt Krohn Solvang (1997) skriver i boken ”Forskningsmetodik” att den kvalitativa 

metoden är den rätta om forskaren vill bilda sig en uppfattning och få en djupare 

förståelse om sociala processer, motiv och sociala sammanhang. Repstad samt Holme 

& Solvang tar upp att texten är det centrala arbetsmaterialet i den kvalitativa metoden 

samtidigt som observationen är metodens kärna. Genom observation försöker 

forskaren att fånga den totala livssituationen för dem som observeras (Holme & 

Solvang, 1997). Vi ser detta arbete som att vi genom en dold observation av 

pjäsfamiljen sökt fånga familjens livssituation. Pjäsfamiljen har inte kunnat vara 

medveten om att vi studerat den eftersom den är en fiktiv familj, och vi har, av samma 

anledning, inte kunnat ha någon kontakt med familjemedlemmarna/karaktärerna. 

 

1.4.3. Metodens trovärdighet 

Denna studie bygger på ett redan fastställt scenario där miljö och händelser redovisas 

via texten. Det har inte varit någon observation av en verklig miljö med dynamiska 

händelser eller verkliga individer. I stället har analysen ett redan fastställt textmaterial 

som vi inte deltagit i att skapa. Andra läsare tilldelas exakt samma information. Texten 

som vi arbetat med har varit fast och har inte kunnat påverkas av oss eller sociala 

omständigheter. Därmed har pjäsfamiljens och familjemedlemmarnas/karaktärernas 

handlingar eller dialoger inte kunnat förändras. Eftersom vi som dolda observatörer 

inte har kunnat påverka de framställda familjemedlemmarna/karaktärerna anser vi inte 

att vi fått den forskningseffekt som kan förekomma vid traditionella djupintervjuer, då 

respondenten blir påverkad av forskaren, eventuella förväntningar eller av situationen. 
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Vi har fått en möjlighet att titta in i en familj som ”flugor på väggen” där 

familjemedlemmarna/karaktärerna inte har varit medvetna om att vi studerat dem. 

 

Det kan finnas en svaghet med att vara dold observatör eftersom forskarna är 

begränsade beträffande vilka frågor han/hon kan ställa och vilka förhållanden han/hon 

får insyn i (Holme & Solvang, 1997). Då vi inte kunde ställa uppföljande frågor till 

familjemedlemmarna/karaktärerna om hur de upplevt sin situation har vi inte kunnat få 

kunskap om familjemedlemmarna/karaktärerna när de befunnit sig utanför scenen 

exempelvis då de varit i ett annat rum eller utomhus. Vi har varit passiva observatörer 

vilket gett oss tolkningsföreträde och vi har reflekterat över om det ändå i detta 

sammanhang kan finnas en viss grad av forskningseffekt i detta arbete. I en kvalitativ 

forskningsmetod finns det risk för att forskarens upplevelse av situationen blir felaktig 

eller att hon/han inte förstår enheternas motiv samt de signaler som uttrycks (a.a.). 

Förförståelsen som forskaren bär på som exempelvis, egna erfarenheter och 

utbildningar fungerar som utgångspunkt för forskarens eget forskningsarbete. Varje 

forskningssituation präglas av forskarnas egna utgångspunkter och 

forskningsprocessen bygger på de förutsättningar av värdemässig och kunskapsmässig 

karaktär som finns hos den enskilde forskaren (a.a.). Vi är medvetna om att det kan ha 

funnits en risk för att det som vi har uppfattat som sant i texten i verkligheten inte är 

den enda sanningen. Detta eftersom materialet tolkats av oss och kan ha påverkats av 

våra egna värderingar. 

 

1.5. Fortsatt framställning 

I följande del av arbetet redogör vi först för vad vi funnit inom den tidigare 

forskningen gällande familjer med missbruksproblematik. Efter detta redogörs för 

systemteorin där olika betraktelsesätt för interaktionsmönster inom familjen som ett 

system klargörs. Härpå följer själva analysen av pjäsen där vi i början ”tar grepp” om 

pjäsen i relation till forskningen. Därefter utforskas pjäsens familj utifrån 

systemteorin. Till sist görs en sammanställning av hur familjen framställs och vad vi 

kommit fram till. 
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2. AVHANDLING 

2.1. Tidigare forskning  

Det har gjorts forskning om missbruksproblematik inom familjen. De resultat som vi 

anser som de mest primära företeelserna redovisas i texten som följer. 

 

2.1.1. Kommunikationen inom familjen präglas av tystnad 

Kommunikationen inom familjen präglas av tystnad (Else Christensen, 1994, Olav 

Mortensen, 1995, Claudia Black, 1993). Familjen talar sällan om känslor som är 

knutna till alkoholproblemen. Man talar endast om själva alkoholen och dess konkreta 

konsekvenser t ex. ”idag är far full”. När och om det talas om känslor, är det oftast 

föräldrarnas känslor som tas upp, inte barnens. Sällan pratar föräldrarna med barnen 

om hur det är för dem (barnen) att föräldrarna har ett alkoholproblem. Missbruket blir 

ett tabubelagt ämne för familjens medlemmar och familjen präglas av en hög 

konfliktnivå där konsekvenser av missbruket sällan löses. Konflikter slutar ofta med 

uppgivenhet, resignation, förtigande eller hot om våld, skilsmässa eller självmord 

(Mortensen, 1995). Inkonsekvensen och oförutsägbarheten gör att barn och partner 

agerar utifrån vad som för stunden kan verka förnuftigt. De vill göra livet mer 

uthärdligt och mindre smärtsamt samt försöker att på något vis återge familjesystemet 

dess stabilitet (a.a.). 

 

2.1.2. Den alkoholberoende föräldern 

Centrala symptom för någon som har ett alkoholberoende är att denne visar en 

minskad förmåga att rätta sig till omgivningarna när det gäller det egna drickandet. 

Drickandet spelar en helt central roll i den alkoholberoendes liv, toleransen för alkohol 

har ökat och individen upplever abstinenssymptom som bara kan undvikas genom 

fortsatt drickande. Den som har ett långt framskridet alkoholberoende kan få 

alkoholrelaterade skador av kroppslig, social eller psykisk natur (Ted Goldberg, 2000). 

Alkoholberoendet kan ge individen leverskada, hjärnskada och andra kroppsskador, 

sociala störningar såsom kriminalitet, familjeproblem, arbetsproblem och 

kontaktsvårigheter med släkt och vänner och psykiska störningar såsom ångest, 

intellektuella störningar, depression med mera (Anna-Bodil Bengtsson & Ingegerd 
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Gavelin, 2004). Individen förnekar i frågan om huruvida han/hon har ett 

alkoholproblem. Förnekelsen används som ett försvar mot ångest, skuldkänslor, 

smärta, förluster och övergivenhet och individen förnekar sitt alkoholproblem först 

och främst inför sig själv. När någon ber individen att bryta sitt alkoholmönster möter 

hon/han motstånd i form av kraftig förnekelse av problemet (Lena Holfve, 1989). Den 

alkoholberoende kontrollerar sina psykiska och sociala problem med alkohol och 

kräver ibland att andra ska visa förståelse för deras svårigheter. Individen är 

inkonsekvent, självisk eller använder sig av grym retsamhet (Black, 1993). 

 

2.1.3. Den nyktra partnern 

I familjer med missbruksproblematik är det vanligt att den nyktra partnern tar på sig 

ett stort ansvar för att hjälpa och kontrollera den som berusar sig. Hjälpen ges med 

hoppet om att kunna åstadkomma en förändring till det bättre. Den nyktra partnern i 

relationen lever i en konstant otrygg tillvaro, även då den alkoholberoende inte berusar 

sig. Otryggheten beror på att den nyktra partnern inte har överblick över vad som 

utlöser drickandet och därför aldrig vet när nästa period sätter igång (Ingjerd Meen 

Lorvik, 1995). Partnern lägger all sin kraft och energi på den alkoholberoende, och 

förnekar ofta de konsekvenser som missbruket får på barnen. Kraften räcker inte till att 

vara både partner till en alkoholberoende och förälder. Parallellt med den 

alkoholberoendes snabba förändringar kan även partnerns uppträdande förändras på så 

vis att all tid upptas av oro och av kampen för att försöka begränsa konsekvenserna av 

missbruket (Bengtsson & Gavelin, 2004). Den nyktra förälderns uppmärksamhet riktas 

mot missbruket vilket medför att båda föräldrarna blir otillgängliga för barnen som 

hamnar i en situation där de måste klara sig själva (Mortensen, 1995). För att undvika 

konflikter anpassar sig partnern till den alkoholberoendes krav och tar på sig skuld och 

ansvar. Partnern ger oklara besked för att slippa hålla fast vid något samt är rädd att 

fatta beslut. För att skydda den alkoholberoende ljuger partnern om dennes skäl till att 

vara borta från t ex jobbet och hindrar insyn genom att isolera sig. Partnern 

”balanserar” den alkoholberoende känslomässigt genom att dölja egen vrede, 

förtvivlan och fruktan (Lorvik, 1995). Försök att hjälpa och kontrollera är inte 

medvetna eller planerade handlingar. Partnern har gradvis, i samspel med den 

alkoholberoende, utvecklat en strategi för att bevara förhållandet till den 

alkoholberoende genom att splittra upp den alkoholberoende i två personer, en nykter 
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och god å ena sidan och en berusad och dålig å andra sidan (a.a.). Partnern blir även 

främmande för sina egna behov. Hon/han får svårt att ta till vara sitt eget sociala liv 

och sina intressen samt har en tendens att hamna i en passiv och defensiv position där 

hon/han inte klarar av att sätta gränser och låter sig pådyvlas kränkningar och bördor. 

Partnern har upplevelser av nedstämdhet, problem med självförtroendet, hyser intensiv 

skuld och skamkänslor vilket medför att hon/han tar på sig skulden även när andra har 

gjort dem orätt (Frid A Hansen 1995). 

 

2.1.4. Barnens konfliktfyllda förhållande till föräldrarna 

Barnen är, trots att föräldrarna försöker dölja sitt missbruk, medvetna om att deras 

föräldrar missbrukar alkohol (Christensen, 1994). De är rädda för att förlora en av 

föräldrarna till exempel genom skilsmässa eller självmord. De upplever konflikterna 

inom familjen som något besvärligt och otryggt, som återkommer i samma form och 

som är omöjliga att lösa (Mortensen, 1995). 

 

Det är inte själva intagandet av berusningsmedel, mängden eller typen av 

berusningsmedel som skapar problem för barnen, det är förändringen som sker med 

föräldern när hon/han är berusad. De upplever att den annars omtänksamma föräldern 

brister i uppmärksamhet, blir otillräcklig eller egoistisk och de kan uppleva att 

kommunikationen med den vuxne känns overklig eller “på låtsas”. Förändringen som 

sker med föräldern blir skrämmande för barnen eftersom deras möjlighet att organisera 

och förstå sin omgivning som något förutsägbart och tryggt minskar. De får ett 

konfliktfyllt förhållande till föräldern. De vill gärna respektera föräldern när denna är 

nykter men är rädda och föraktar föräldern när hon/han är berusad. De står inför en 

olöslig konflikt och förnekar ofta sina negativa känslor för att de är så smärtsamma 

(Mortensen, 1995). 

 

En del barn, som används i vuxnas konflikter, känner sig ofta fångade i en 

lojalitetskonflikt med sig själva. Barnens lojalitet är beroende på vem de för tillfället 

anser vara svagast och i mest behov av stöd eller på vem de riskerar bestraffning av 

om de inte väljer den föräldern. Andra barn lär sig tidigt att bedöma 

konfliktsituationerna på en vuxen nivå och tar ställning eller medlar mellan föräldrarna 

utifrån detta (Mortensen, 1995). 



Lunds Universitet, Socialhögskolan 11 
___________________________________________________________________________________ 

2.1.5. Barnens rädsla för att utomstående ska upptäcka problemen 

Barnen är tysta om sina familjeförhållanden till omgivningen. De väljer att inte berätta 

för andra vilket resulterar i att deras förtvivlan förblir dold. Barnen skyddar sig och sin 

familj mot insyn i problemet genom tystnad och isolering gentemot andra människor 

(Mortensen, 1995). De söker sällan kontakt med andra vuxna och anledningen till 

detta är att de känner skam eller rädsla för att avslöjandet på något vis skulle slå 

tillbaka på dem själva och deras föräldrar. De kan uppfatta sin familj som annorlunda 

och mindervärdig i förhållande till andra familjer. På samma sätt uppfattar de sig 

själva som mindervärdiga i förhållande till andra människor på grund av sin 

familjebakgrund (Christensen, 1994). Barnen är ständigt rädda för att någon ska 

upptäcka deras hemlighet och undviker att ta med vänner hem och planerar intensivt 

för att inte drickandet ska upptäckas. De lever ett liv i hög beredskap där det gäller att 

vara först med att öppna dörren, svara i telefonen och så vidare. För att inte ge något 

uppseendeväckande intryck av sin familj använder de sig av lögner och omskrivningar 

av verkligheten för att dölja problemet (a.a.). 

 

2.1.6. Barnens brist på kommunikationskanaler 

Barnens brist på kommunikationskanaler medför att traumatiska händelser i familjen 

inte blir bearbetade. De får inte sina upplevelser bekräftade. De måste klara sig själva 

och handskas med en svår livssituation på egen hand. Detta skapar känslomässiga 

avstånd mellan familjemedlemmarna och ger barnen en känsla av ensamhet också i sin 

egen familj (Mortensen, 1995). Det skapas inte några allianser mellan syskonen där de 

gemensamt går emot att föräldern dricker eftersom de inte vill prata om 

alkoholproblematiken. I de fall där det skapas allianser är de vanligen destruktivt 

formade och består av ett barn, eller flera barn, och en av föräldrarna mot den andre 

föräldern (Black, 1993). 

 

2.1.7. Barnens strategier 

Barnen har olika sätt att handskas med förälderns alkoholmissbruk och kan reagera 

med att gråta, känna tristess eller isolera sig (Christensen, 1994). De kan bli 

kontaktsökande, klängiga och söka ständig bekräftelse från vuxna. De kan bli något 

rigida med hänsyn till rutiner och upprepningar vilket innebär att de kan reagera med 



Lunds Universitet, Socialhögskolan 12 
___________________________________________________________________________________ 

otrygghet eller oro på avvikelser från de vardagliga rutinerna. Vidare kan de bli 

tillbakadragna, defensiva och iakttagande vilket kan resultera i att de försäkrar sig om 

att de har kontroll över situationen innan de engagerar sig. Större barn kan bli 

misstänksamma och skeptiska vilket kan medföra att erfarenheterna av föräldrarnas 

snabba och oförutsägbara förändringar överförs till andra relationer, där de förväntar 

sig att samma sak ska ske (Mortensen, 1995). Eftersom barnen i familjer där missbruk 

förekommer ofta har insikt om att de inte på egen hand kan åstadkomma en förändring 

av tillvaron är det vanligt att de utvecklar mer eller mindre passiva strategier inför 

missbruket. Strategierna används för att överleva, inte för att förändra (Christensen, 

1994). En strategi är att hota med är att flytta hemifrån. De försvinner hemifrån och 

håller sig borta eller gömmer sig i hopp om att föräldrarna ska reagera och förstå att de 

känner sig ledsna. Föräldern har dock svårt att förstå barnets handlingar eller relatera 

dessa till sitt eget missbruk. Barnen kan inte förstå att föräldrarna inte kan räkna ut 

eller uppmärksamma signalerna om hur de känner sig eller har det. Deras signaler kan 

vara diffusa men det kan även vara så att föräldrarna väljer att inte lägga märke till 

deras signaler (a.a.). 

 

2.1.8. Barnen och de olika "rollerna” 

Generationsgränserna suddas ut när föräldrarna inte uppfyller sina föräldrafunktioner 

och barnen tvingas ta över föräldrafunktionerna. Det kan innebära att det uppstår 

oklarheter om vad som ska och bör ske på vuxennivå i familjen, utan att barnen 

blandas in, och vad barnen bör blandas in i och få säga sitt om (Black, 1993). De 

handlar utifrån sina förutsättningar i relation till den situation de står inför. De är inte 

bara passiva offer för det obehag som vuxna utsätter dem för utan agerar med ett 

handlingsmönster som en överlevnadsmekanism i sin svåra livssituation (Mortensen, 

1995). De söker och uppfattar en funktion som gör livet begripligt och ger dem 

stabilitet (Black, 1993). Skuldkänslan anses få barn att överta de vuxnas roller och 

ansvar för att försöka lösa problem som ligger utanför deras kontrollmöjligheter 

(Mortensen, 1995). 

 

Barn som växer upp i en alkoholistfamilj antar ofta roller som de uppfattar gör det 

lättare för dem att ”överleva” i den inkonsekventa situation som de befinner sig i 

(Black, 1993). Dessa roller är den ansvariga, den anpassliga, medlaren och den 
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utagerande. De tre förstämda rollerna är de roller som anses vara mest vanliga och som 

inte anses dra till sig negativ uppmärksamhet till familjen eller till sig själv från 

omgivningen. Barnen kan anta ett eller flera av alternativen. Rolltagandet ger inte 

barnen möjligheten att utveckla kombinationen av roller som anses forma en sund 

personlighet inför framtiden. De kan som vuxna fastna i sin roll från barndomen (a.a.). 

 

Det är vanligen det äldsta barnet eller ensambarnet som antar den ansvariga rollen 

vilken innebär att barnet tar på sig ansvaret att ordna så att syskonen och föräldrarna 

får i sig mat, hjälper pappa i säng om han är full, handla mm (Black, 1993). Det tar 

över de vuxnas ansvar när föräldrarna försummar sina funktioner som omsorgs- 

uppgifter som att handla, städa, diska, tvätta och så vidare (Mortensen, 1995). Den 

ansvariga rollen hjälper barnet att få stabilitet och barnet blir ofta mycket duktigt på att 

organisera, planera och manipulera, detta involverar även att sätta småsyskonen i 

arbete. Barnet upplever inte att det finns något konsekvent stöd och har därför lärt sig 

att helt förlita sig på sig själv. Detta uppskattas vanligen av föräldrarna eftersom barnet 

underlättar vardagen både för såväl den alkoholberoende som den nyktra partnern 

(Black, 1993). 

 

Rollen som den anpassliga antas av mellanbarnet som inte har utvecklat ett behov av 

att ta ansvar för sig själv eller andra. Detta barn behöver inte det eftersom det äldre 

syskonet antagit den ansvariga rollen, som talar om hur det ska vara och som ordnar 

med nödvändig struktur. Barnet har upptäckt att det enklaste är att lyda order och göra 

vad det blir tillsagd till att göra och att anpassa sig efter vilka omständigheter som för 

tillfället råder. Barnet kan inte påverka vad som än händer och försöker varken att 

förhindra eller underlätta några situationer (Black, 1993). Barnet anses vara mindre 

synligt för föräldrarna då det helt accepterar uppkomna situationer utan att reflektera 

vidare samt hamnar sällan i konflikter och försöker att inte dra uppmärksamheten till 

sig. Det är det barn som verkar minst medveten om konflikterna och känslorna som 

finns i hemmet samt är det barn i syskonskaran som oftast vid besvärliga situationer 

försvinner in på sitt rum, umgås ute med kompisar och som tillbringar mycket annan 

tid utom hemmet. Barnets sätt att hantera olika situationer uppfattas av föräldrarna 

som att det är ett spontant barn som är flexibelt. Däremot kan det av de andra 

syskonen uppfattas som själviskt eftersom det helt har uppmärksamheten riktad mot 

sig själv och ingen annan (a.a.). 



Lunds Universitet, Socialhögskolan 14 
___________________________________________________________________________________ 

Medlaren är den i syskonskaran som tar på sig att vara familjens ”tröstare” och 

försöker muntra upp de andra familjemedlemmarna och minska deras lidande. Det 

medlande barnet tröstar sina föräldrar om de är ledsna, medlar mellan föräldrarna vid 

konflikter och känner ett ansvar för att skydda och avlasta den nyktra partnern 

(Mortensen, 1995). Barnet uppfattas ofta som det känsliga barnet i familjen av 

föräldrarna då det är det barn som gråter och skrattar mest och som verkar vara det 

som känslomässigt är mest engagerat i vardagshändelser (Black, 1993). Barnet 

försöker minska de andras smärta för att därigenom kunna minska sin egen och 

försöker ”fixa” föräldrarnas och syskonens problem genom att skingra deras tankar 

med upptåg och avledande manövrar. Barnet strävar efter att behaga andra genom att 

lyssna och visa medkänsla och lyckas också med detta samt blir vanligen mycket 

omtyckt (a.a.). Medlaren är det barn som aldrig säger emot utan är istället den som ber 

om ursäkt ifall det kan behaga eller skydda någon annan. Föräldrarna till medlaren är 

ofta stolta över barnet eftersom de vet att det inte är något själviskt barn. De upplever 

inte att barnet någonsin blir besviket av brutna löften eftersom det aldrig visar sin 

besvikelse av rädsla för att såra föräldern/föräldrarna (a.a.). 

 

Det utagerande barnet tar på sig en roll som mer än de andra visar på vilket 

förhållande som råder inom familjen. Barnet drar till sig uppmärksamhet genom ett 

negativt beteende, ofta ett kriminellt problembeteende. Genom sin utagerande roll 

skapar barnet förödelse kring sitt och de andra familjemedlemmarnas liv och kan på så 

vis dra uppmärksamheten bort från missbruksproblematiken inom familjen (Black, 

1993). Barnet möjliggör för föräldrarna att lägga fokus på sitt barn istället för på 

missbruksproblematiken. Barnet använder sitt negativa beteende för att meddela 

omgivningen att det vill ha hjälp. Barnets beteende samt situation är instabilt då de hos 

föräldrarna lockar fram tjat, skäll, gråt och beteenden som underminerar barnets 

självkänsla och självaktning (a.a.). 

 

2.2. Teori och synsätt 

Teorin som vi använder oss av i det här arbetet ser vi som ett verktyg som hjälper oss 

att strukturera och kartlägga vilka relationer som finns i pjäsfamiljen. Genom att 

systematisera pjäsfamiljens helhet anser vi att kan vi upptäcka vilka relationer som 

finns och om familjen fungerar funktionellt eller dysfunktionellt. 
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2.2.1. Systemteori 

Systemteorin är en teori som beskriver ett sätt att betrakta relationer. I systemteorin ses 

människan som en del i en större helhet. Helheten är uppbyggd av delar som var och 

en får sin betydelse av sin position i helheten (Bill Petit & Hardy Olson, 2002). Alla 

delarna i ett system påverkar och påverkas ömsesidigt av varandra, och av strukturen 

som helhet. Om till exempel en del i en klocka går sönder, så påverkar detta hela 

klockans funktion (Borrik Schödt & Thor Aage Egeland, 1994). 

 

Grundprincipen i systemteorin är att det är helheten av många olika komponenter som 

ska studeras. Detta innebär att se en dels egenskaper och att se interaktionen mellan de 

olika delarna. Systemteorin ger möjlighet till kartläggning med ett förtydligande av 

olika system och relationer. För att något ska kunna kallas för ett system bör följande 

kriterier vara uppfyllda: 

(1) Systemets komponenter interagerar på ett sätt som skiljer sig från deras interaktion med 

komponenter utanför systemet. 

(2) Interaktionen varar under en viss tid.  

(Schödt & Egeland, 1994, s 48) 

 

2.2.2. Familjen som ett system 

Familjen är att anse som ett sådant system där familjen är helheten medan de olika 

familjemedlemmarna är delar av helheten. Individerna i familjen går att se som objekt 

med inbördes relationer mellan varandra. Objekten eller familjemedlemmarna är 

systemets beståndsdelar och relationerna håller systemet samman. Det är just 

helhetssynen på familjen som är basen för det systemteoretiska tänkandet (Maths 

Lundsbye & Göran Sandell, 2002).  

 

2.2.3. Subsystem 

Varje system består dessutom av subsystem där de olika komponenternas relationer till 

varandra är det centrala. Varje subsystem påverkas av de andra subsystemen. Eftersom 

individernas interaktion med varandra växlar utifrån vilken som ingår i subsystemet är 

inga subsystem lika. ”De viktigaste subsystemen i familjen är makarna, föräldrarna, 

barnen och olika relationer mellan mor- barn/far- barn (t ex utifrån kön)” (Schödt & 

Egeland, 1994). Makarnas roll är knuten till sexuallivet och rollen som käresta. 
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Föräldra- subsystemet är främst knutet till relationen med barnen och innehåller 

uppgifter som socialisation och uppfostran (a.a.). 

 

2.2.4. Hierarkier 

Hierarkin inom familjer markeras genom överenskomna (generations-) gränser där 

föräldrar bildar ett subsystem som har mer makt än barnen. En så kallad allians är när 

två eller flera parter har en överenskommelse om ömsesidigt stöd (Schödt & Egeland, 

1994). Problem uppstår när (generations-) gränserna förnekas och/eller suddas ut 

genom skapandet av koalitioner (Petit & Olson, 2002). En koalition kännetecknas av 

att två individer på olika hierarkiska nivåer går emot en tredje part till exempel mor -

barn mot far. Resultatet blir att koalitionen försvagar den hierarkiska ordningen (a.a.). 

Detta problem uppstår när de vuxna inte dragit tillräckligt skarpa gränser mellan att 

vara makar och föräldrar. Koalitionen behöver inte alltid vara ett problem utan 

problemet uppstår först när koalitionen blir ett fast drag i familjens struktur och 

interaktion (Schödt & Egeland, 1994).  

 

2.2.5. Gränser 

De gränser som finns kring ett system, subsystem eller mellan medlemmarna har olika 

kvalitet. När två individer har en mycket nära relation betyder det att de har diffusa 

gränser emellan sig. Samtidigt kan gränserna kring detta system vara rigida för 

omgivningen. Rigida gränser är ogenomträngliga och det finns mycket lite 

informationsutbyte och få interaktioner. Diffusa gränser är så oklara att det kan vara 

svårt att upptäcka dem. Inom familjen råder det vid diffusa gränser otydliga regler för 

vad som är passande eller för vad som gäller. De regler som finns behöver inte följas 

utan används som det passar just den individen. Med klara gränser menas att det finns 

tydliga gränser som ändå möjliggör kontakter utanför det egna systemet (Schödt & 

Egeland, 1994). 

 

2.2.6. Ett frikopplat eller insnärjt system 

I ett frikopplat system/subsystem innebär det att gränserna mellan medlemmarna är 

rigida. Kring systemet däremot kan gränserna vara diffusa. I detta system tolereras 
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stora individuella friheter, på bekostnad av individuella behov såsom närhet och 

tillmötesgående. Exempelvis reagerar familjemedlemmarna inte nämnvärt då en annan 

medlem signalerar att den har problem. Medlemmarna ser inte varandras behov och 

uppfattar därför inte signalen. Familjen som har ett frikopplat system riskerar att inte 

reagera på förändringar i eller kring familjen även om det vore önskvärt (Schödt & 

Egeland, 1994). 

 

Motsatsen till ett frikopplat system är ett insnärjt system. I det insnärjda systemet är 

gränserna mellan medlemmarna diffusa medan gränserna kring systemet är rigida. Det 

insnärjda systemet präglas av oklara roller och en oklar struktur. Det som en 

familjemedlem gör anses direkt påverka de andra och man söker enhet i tankar, 

upplevelser och känslor. Det finns inom familjen ingen tro på att någon av 

medlemmarna skulle klara sig utanför familjesfären. Den enskildes möjlighet att 

klargöra sin egen roll och funktion blir därmed svår. Inom denna typ av familj 

påverkas alla av en förändring hos en av medlemmarna. Avvikelser möts av alltför 

snabba reaktioner och korrigeras direkt för att familjen ska kunna återgå till det 

”normala”. Mellan dessa ytterligheter, insnärjt eller frikopplat system, finns det stora 

variationer (Schödt & Egeland, 1994).  

 

2.2.7. Feedback och systemets homeostas 

Ett system fungerar enligt systemteorin endast om det kan avge och få energi från 

andra yttre system. I ett så kallat ”helt slutet” system är detta utbyte av energi 

obefintligt. Det varken tar emot eller avger energi. Ett så kallat ”helt öppet” system har 

inga gränser mot omgivningen och är därför inte något system. När det inom 

systemteorin talas om ”öppna” eller ”slutna” system menar man att det handlar om 

olika grader av öppenhet. Ett system anses alltid avge eller få någon form av energi 

utifrån även om energiflödet är minimalt. Samspelet mellan omgivningen och 

systemet kallas inom systemteorin för ”feedback”. Detta fungerar som en termostat till 

systemet för att dess homeostas, jämvikt, ska kunna vidmakthållas. Systemet anses ha 

som mål att upprätthålla homeostasen vilket innebär att systemets struktur är relativt 

konstant och att systemets förändringar inte överskrider vissa värden. Om systemet gör 

någonting som påverkar omgivningen kallas det ”output”. Den återrapportering som 

sker på effekten av handlingen från systemet kallas ”input”. Detta feedbacksystem 
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bidrar till att forma systemets fortsatta handlingar. När flödet av input och output är 

minimal riskerar systemet att stagnera eftersom det inte får den energi och information 

som gör att det utvecklas (Schödt & Egeland, 1994). 

 

Ett system har ett set- värde som anger vilket värde som systemet ska hålla för att 

upprätthålla homeostasen. Vid avvikelser korrigeras denna av negativ feedback till 

exempel en föreläsare möts efter en stunds föreläsning av gäspande studenter. 

Föreläsaren reagerar och förändrar sitt sätt för att göra föreläsningen mer intressant. 

Föreläsaren når tillbaka till set -värdet genom att hon fick negativ feedback. 

Homeostasen blir återställd. Motsatsen, positiv feedback, förstärker istället det från set 

-värdet avvikande beteendet till exempel en elev spelar pajas i skolan under lektions 

tid då set- värdet skulle kunna vara att barnen ska läsa i sina böcker och lära sig under 

tystnad. De andra eleverna skrattar varpå eleven fortsätter att ytterligare göra lustiga 

saker. Ju mer skratt desto roligare gör sig eleven. Set- värdet kan inte nås. Den positiva 

feedbacken bidrar istället till att göra avståndet till set- värdet större. Homeostasen blir 

inte återställd förrän till exempel läraren ger negativ feedback och dämpar elevens 

entusiasm. Om positiva feedbackprocesser får fortgå riskeras en eskalering där 

avvikelsen från systemets set -värde blir alltför stort varpå systemet slutligen får ett 

sammanbrott (upplöses) eller återgår till tidigare set -värde. De positiva 

feedbackprocesserna kan också istället ge systemet utvecklig, om de stoppar när 

systemet kommit upp en nivå och etablerar den nivån som ett nytt set- värde. Efter en 

tid startar ytterligare positiva feedbackprocesser som gör att systemet åter kan finna ett 

nytt set- värde på en annan nivå. Homeostasen är olika inom olika system beroende på 

viket set- värde som råder (Schödt & Egeland, 1994). 

 

2.2.8. Cirkularitet 

Cirkularitet betyder att en händelse ses i relation till andra händelser som utspelar sig 

samtidigt och omständigheterna påverkar varandra ömsesidigt. En handling påverkas 

av omgivningen samtidigt som handlingen påverkar omgivningen. Ett mönster inom 

familjen upprätthålls genom ett annat mönster. Cirkeln blir sluten. Som ett exempel på 

cirkulärt samband ges här följande historia där hustrun hos terapeuten kritiserar maken 

och han förblir passiv och tillbakadragen; 

Terapeuten: ”Hur vill du förklara att du blir så passiv och tillbakadragen?” 
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Mannen: ”Det är mitt enda möjliga försvar mot min hustrus tjat och kritik.” 

Hustrun:” Ha! Med en så passiv man som jag har är det klart att jag måste tjata för att få något 

gjort.” 

(Schödt & Egeland, 1994, s 84) 

 

Att tänka i cirkulära samband kan medföra att man kan förklara spänningar inom 

systemet. Om till exempel spänningen mellan föräldrarna i en familj börjar nå sin 

toleransgräns kan detta leda till att barnet i familjen ändrar beteende, börjar gråta eller 

blir bråkigt. Att då se barnet som orsaken till problemet är i detta fall att förbise andra 

processer i familjen som kan ha framkallat barnets reaktion. Eventuellt är det så att 

barnet kanaliserar föräldrarnas aggressioner och riktar dem mot sig själv. Likaledes 

kan barnet i sin tur påverka föräldrarna som reagerar genom att ytterligare förändra sitt 

interaktionsmönster (Lundsbye & Sandell, 2002). 

 

2.3. Presentation av Lars Norén och pjäsen ”Natten är dagens mor” 

2.3.1. Dramatikern Lars Norén 

Lars Norén är poet och dramatiker och debuterade redan 1973 med dramat 

”Furstenslickaren”. Han skrev under 1970- talet flera diktsamlingar som kom att 

handla om modersbindning och fadersuppror (www.riksteatern.se ). I författaren Lars 

Nylanders bok ”Den långa vägen hem, Lars Noréns författarskap från poesi till 

dramatik” (1997) går att läsa att Lars Noréns egen uppväxt var instabil då hans far var 

alkoholberoende och vistades återkommande på sjukhus. Lars Noréns pjäs ”Natten är 

dagens mor” anses vara självbiografiskt färgad. Exempelvis arrenderade Noréns egen 

familj ett hotell i Skåne (precis som pjäsfamiljen) då Norén var barn (Nylander, 1997). 

Pjäsen blev Noréns genombrott som dramatiker då den kom 1982. Den sattes upp på 

Malmö stadsteater 1982 respektive Göteborgs stadsteater 1983 och sändes som TV-

uppsättning 1984 (www.riksteatern.se ). 

 

2.3.2. Introduktion av pjäsen ”Natten är dagens mor”. 

Dramat utspelar sig i maj 1956 och handlar om en familj som äger och sköter ett 

hotell. Familjemedlemmarna är fadern Martin (52 år) modern Elin (50 år) den äldsta 

brodern Georg (26 år) och yngste brodern David (16 år). Martin som haft problem 
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med alkoholen kommer vid den inledande scenen ner till köket. Där finns redan hans 

två söner, Georg och David som med en ganska rå ton ”gnabbas” om olika saker. När 

Martin kommer ner upphör ”gnabbet” och fokus flyttas till Martin. Stämningen i köket 

blir aningen tryckt. Georg följer sin far med blicken utan att svara på tilltal. Martin blir 

nervös av stirrandet och vill att Georg ska sluta stirra. Denna dag är det Davids 

födelsedag och hotellet som familjen driver är stängt. Elin anländer. Hon har en 

present med sig till David, en diktsamling som han önskat sig. Martin visste inte att 

David fyllde år men ger honom en femtiolapp som kompensation. Georg fortsätter att 

stirra på Martin. Martin har varit nykter en tid och det framgår att Georg nu misstänker 

att Martin är på gång att börja dricka igen. 

 

Vi får under pjäsen följa familjen från det att Martin är nykter till det att han åter börjat 

sitt missbruk. Vi får erfara hur de andra familjemedlemmarna påverkas av Martins 

drickande samt hur deras relationer sinsemellan berörs och förändras utifrån om 

Martin är nykter eller berusad. Vi får följa Elins, Davids och Georgs agerande då 

Martin missköter familjehotellets ekonomi och vi får se vilka konsekvenser det får för 

familjemedlemmarna att verka i denna till synes otrygga miljö. 

 

Pjäsen utspelar sig under en dag men återspeglar andra tidigare händelser inom 

familjen under pjäsens gång. Just denna dag kulminerar de sedan länge undertryckta 

spänningarna i familjen. 

 

2.4. Analys med utgångspunkt ur tidigare forskning 

2.4.1. Georgs roll inom familjen 

Enligt Black (1993) och Mortensen (1995) antar barn, i en familj där alkoholberoende 

finns, olika roller. Mortensen skriver att det är skuldkänslan som får vissa barn att ta 

på sig ett alltför stort ansvar och till exempel anta de vuxnas roll inom familjen. Vår 

tolkning är att Georg antagit den roll som Black anger som den ansvariga rollen vilket 

skulle innebära att Georg lärt sig att förlita sig på sig själv och fått vara den som fått 

klara familjearbetet när Martin varit berusad. Georg framstår enligt vår tolkning som 

den i familjen som fått lära sig att organisera, planera och manipulera vilket 

överensstämmer med vad Black och Mortensen skriver att det äldsta barnet oftast får 
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lära sig, för att själv klara sin vardag. Detta ansvariga barn anses, enligt Black, av 

föräldrarna som att det underlättar i vardagen och blir därför ett uppskattat barn. Vi 

uppfattar det som att Georg har en position inom familjen där han ges tillåtelse till att 

styra och ställa eftersom han anses, i vilket fall av modern, som oumbärlig. Georg 

framställs som en person som själv anser att han gör det mesta för att hotellet och 

hemmet ska fungera. Han säger om sig själv till modern i samband med att han hotar 

att lämna familjen:  

GEORG Och då kan du ju försöka fixa någon som uträttar lika mycket som jag gör här – målar, 

åker ärenden, diskar, lagar tak, serverar, städar, dukar, krattar – 

(Norén, 1983, s 31)  

 

Mortensen (1995) beskriver att barn till missbrukare ständigt lever i beredskap för att 

förhindra att omgivningen ska upptäcka familjens hemlighet, att en av föräldrarna 

dricker. Mortensen anser att barnens agerande beror på att de känner sig 

mindervärdiga i förhållande till andra familjer på grund av deras familjeförhållanden. 

Hansen (1995) påpekar att det är ett vanligt drag hos barn som växer upp under 

missbruksförhållanden att vilja dölja missbruket vilket medför att barnen blir isolerade 

i sin situation. Vi tolkar det som att Georg under mycket lång tid har försökt dölja 

Martins missbruk för omgivningen. I texten exemplifieras detta när Georg misshandlar 

fadern samtidigt som han berättar hur missbruket präglat hans uppväxt.  

GEORG (slår till honom) Jag förstår inte hur du kan sitta här och ljuga oss rakt upp i ansiktet. 

(Skakar honom) /…/ Så här har du hållit på sen jag var liten! Man har aldrig kunnat ta hem 

någon, aldrig kunnat åka någonstans eller göra någonting utan att du har börjat supa – varenda 

jävla helg, varenda julafton, midsommarafton påsk… varenda jävla helg har du börjat supa och 

förstöra allting/…/  

(Norén, 1983, s 57) 

 

2.4.2. Davids roll inom familjen 

David kan ses som den som tagit på sig rollen som den medlande och den anpassliga. 

Han försöker avstyra gräl eller dispyter genom att distrahera och dra 

uppmärksamheten till sig vilket är ett drag hos ett barn som tagit på sig rollen som 

medlare. Exempel på hur David agerar som medlare är då Martin och Georg har en 

diskussion om familjens ekonomi.  

MARTIN Och jag har åtta tusen. Vad ska jag ta resten ifrån? Kan du säga mig det? /…/. 

GEORG Så här är det varenda månad – varför blir du så förvånad nu?   
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MARTIN Jo det ska jag säga dig – sedan spriten blev fri och de avskaffade motboken har vår 

omsättning gått ner med 68 procent /…/. Så ligger det till gubbe lille. 

GEORG Jag är inte din gubbe lille. 

MARTIN Nej, nej – men så är det . /…/ Vad är det du stirrar på? Jag gör så gott jag kan.  

DAVID Kan jag få några 25 öringar? 

MARTIN Vad i helvete, ja förlåt att jag svär, skall du med dem till? 

DAVID (lägger ett mynt i reaktionsmätaren, trycker, blixtsnabbt) Åh, titta jag är suverän, jag är 

dödssnabb, nu kom jag på rött igen, du har inte en chans – ska vi slå vad? 

(Norén, 1983, s 22-23) 

 

I familjer med missbruk brukar det, enligt Black (1993), i syskonskaran finnas något 

barn som är mer anpassligt än de övriga vilket innebär att barnet gör vad det blir 

tillsagt och ifrågasätter inte de andras beslut. Det anpassliga barnet anses inte ha 

utvecklat ett behov av att ta hand om vare sig själv eller sina syskon. Det förlitar sig 

helt på det äldre syskonet som desto mer ordnar med strukturen i hemmet. David fogar 

sig för det mesta till vad den äldre brodern Georg säger. Exempel på att David även 

har tagit på sig rollen som den anpassliga framgår då Georg vill ta nycklarna till 

spritkällaren från Martin. Motvilligt går David med på att hjälpa till med detta. 

GEORG Stå inte där utan kom och hjälp till.  

DAVID Vad skall jag göra?  

GEORG Håll fast benen på honom medan mamma tar nycklarna. /…/ Kom och hjälp till då. Nu 

får ni fan i mej göra en insats här.  

DAVID (hoppar ner, går dit, vet inte vad han skall göra) 

GEORG Håll i benen! Sätt dig på dom! /…/  

(Norén, 1983, s 58) 

 

Mortensen (1995) skriver att de barn som används i vuxnas konflikter ofta känner sig 

fångade i en lojalitetskonflikt med sig själva. Bakgrunden till valet av lojalitet kan 

variera. Enligt Mortensen beror barnens lojalitet på vem de för tillfället anser vara 

svagast och i mest behov av stöd eller på vem de riskerar bestraffning av om de inte 

väljer den föräldern. I följande scen har föräldrarna en konflikt där de använder David 

som ”slagträ”. David kan tolkas vara ambivalent till föräldrarnas gräl och har svårt att 

välja sida.  

MARTIN Det här ska du få ångra. Det här skall ni få ångra alla tre. Det här är sista gången ni ser 

mig. 

ELIN Jag tycker att du skall gå upp och lägga dig nu och lugna ner dig. 

GEORG Jag tycker att du skall dö. 
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DAVID Jag tycker att du skall bli snäll igen (Börjar gråta)  

ELIN David… (Paus) Där ser du… (Paus) Ser du nu? 

MARTIN Jag har inte gjort något. 

ELIN Du har förstört hans liv. /…/ Du har förstört allt. Du har förstört mitt och ungarnas liv. 

(Paus) Vad är det, David? 

DAVID Det är inget… Låt mig vara ifred. 

ELIN Gråt inte… 

DAVID Nej - jag gråter inte. 

MARTIN (Stirrar fortfarande med hat på Elin) Tack ska du ha Elin, för din hänsynslöshet… 

Titta vad du har gjort med honom nu! Titta på honom bara! 

DAVID Kan ingen hjälpa mig, kan ingen hjälpa mig – 

MARTIN Vilken mor! /…/ 

ELIN Det är ditt fasansfulla drickande. 

(Norén, 1983, s 60) 

 

David och Georg munhuggs ofta i pjäsen men det är sällan David får gehör för vad 

han tycker. Georg hackar på David så fort han får tillfälle. Han är missnöjd med David 

som han anser inte hjälper till i familjen med de sysslor som måste göras. Denna bild 

bekräftas i Blacks text (1993) där det ansvarsfulla barnet uppfattar det anpassligas 

beteende som att det är själviskt. 

GEORG Den som inte gör rätt för sig skall inte ha någonting… Eller hur? Den som inte jobbar 

ska inte heller bara komma ner och tro att han kan ta vad fan han vill, och vara uppe och käka på 

nätterna – vad är det för jävla fasoner! Vem tror du att du är? /…/ 

DAVID Det är inte ditt kaffe 

GEORG Är det inte? Varenda jävla droppe som du dricker i det här huset har jag varit med och 

jobbat ihop, medan du ligger och läser halva dygnet… Men nu är det slut med det, förstår du – 

nu skall du börja jobba vare sig du vill eller inte.  

(Norén, 1983, s 15) 

 

2.4.3. Elin – den nyktra partnern 

Enligt forskningen tar partnern till den alkoholberoende på sig ett stort ansvar för att 

hjälpa och kontrollera den som berusar sig. Forskningen menar att partnern sätter den 

alkoholberoendes behov framför sina egna och har svårt för att sätta gränser. Detta 

exemplifieras i texten då Elin utstår kränkningar av Martin. 

MARTIN /…/ Var är min tändare? 

ELIN Den ligger under bordet. (Hon kryper ner och plockar upp den)/…/ 

MARTIN (sparkar i väg guldtändaren) 



Lunds Universitet, Socialhögskolan 24 
___________________________________________________________________________________ 

ELIN (kryper efter den) Att du orkar. 

MARTIN Där kan du krypa. 

(Norén, 1983, s 63) 

 

Lorvik och Hansen (1995) menar att den nyktra partnern har tendens att hamna i en 

passiv och defensiv hållning, vilket medför att individen har svårt att fatta beslut, sätta 

gränser samt skyr konflikter. Forskningen menar att partnern anpassar sig till och 

balanserar känslomässigt den alkoholberoende genom att ljuga. Detta gör partnern för 

att förhindra insyn i familjens problem och för att skydda den alkoholberoende. Elins 

försök till att skydda Martin framgår då David talar om för Martin hur det gick till då 

två tjänstemän från taxeringsmyndigheten var på besök inför inventeringen. Elin skall 

enligt David i ett försök att skydda Martin ha låtsats ”tappa” bokföringspapper och på 

så vis klarat kontrollen av hotellets ekonomi.  

DAVID Men däremot kommer jag ihåg förra sommaren, när det kom två gubbar ifrån 

taxeringsmyndigheterna för att titta på alla kvittona som behövdes till inventering eller var det 

var, men du hade druckit så häftigt den veckan att du var redlös och det var inte ett papper som 

var i ordning/…/ och då gick mamma in på kontoret och hämtade alla papper/…/ och så låtsades 

hon att hon snubblade och pärmen flög iväg och alla papper föll ut på golvet/…/ och de lovade 

att komma tillbaka om några dagar. 

(Norén, 1983, s 97) 

 

Forskningen menar vidare att den nyktra partnern ofta är främmande för sina egna 

behov. Individen har svårt att ta till vara sitt eget sociala liv och sina egna intressen. 

Elin blir varse att det var länge sedan hon själv var ute och roade sig då Georg säger 

att han ska ut och dansa. Vi tolkar detta som att hon tycker det är roligt att dansa men 

att hon har svårt att ta vara på sina intressen. 

ELIN Vad skall ni göra? Gå och dansa? 

GEORG På akademiska föreningen. 

ELIN Vad roligt det skulle vara att få komma ut och dansa någon gång. 

GEORG Följ med. Gå upp och sätt på dig någonting. 

ELIN Nej, det kan jag väl inte göra? /…/ Jag har väl inte haft anledning att dansa precis. 

(Norén, 1983, s 100) 
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2.4.4. Martin – den alkoholberoende partnern 

Martin tycker sig vara finurlig som lyckas dölja sina flaskor för fru och barn. Han 

gömmer flaskor lite var stans i hemmet och han dricker i hemlighet då de andra inte är 

i närheten.  

MARTIN Den här missade ni. Ni skulle veta vem nu har att göra med… Gin, rena pisset! ... 

Usch, jag får inte ta en till. Jag tycker inte ens om gin. Det är inte värt… Jag ställer tillbaka den 

igen. Att dom är så djävla korkade att dom tror att dom kan lura mig, men ser ni, den gubben går 

inte. 

(Norén, 1983, s 90) 

 

Martin förnekar konsekvent att han dricker vilket gör att hans alkoholintag blir något 

som de övriga familjemedlemmarna får gissa sig till. Martins alkoholintag blir en slags 

katt- och råtta lek. Enligt forskningen är det vanligt att den alkoholberoende förnekar 

sitt alkoholproblem både för sig själv och vid konfrontation för andra. Lorvik (1995) 

menar att den nyktra partnern i relationen lever i en konstant otrygg tillvaro, även då 

missbrukaren inte berusar sig. I följande scen exemplifieras Martins sätt att förneka 

sitt alkoholintag samt de andras tvivel om sanningshalten av vad Martin säger. I 

följande scen är familjen samlad i köket och de övriga familjemedlemmarna är 

övertygade om att Martin börjat dricka igen. 

MARTIN Jag tror inte mina ögon… Det är obeskrivligt. Jag tror inte detta är sant. Vad är det ni 

letar efter! Har ni tappat nån skruv? 

GEORG ( går igenom kylskåpet, tar fram en Tetrapak, skakar den, smakar på den går sedan 

fram till Martin, håller den under hans näsa) Och vad är det här? 

MARTIN Hur fan ska jag kunna veta det? 

GEORG Renat. 

MARTIN I en mjölkförpackning? 

ELIN (luktar i den) 

DAVID Jag trodde ändå inte att det var… 

GEORG När han slutar ljuga då är han nog död. 

MARTIN Jag ljuger inte! Jag har gett ett heligt löfte att aldrig mer börja dricka /…/ 

ELIN Vill du fortfarande förneka att du börjat dricka igen? 

MARTIN Jag nekar till allt. Ni har inga bevis. Jag pratar inte med er längre!  

(Norén, 1983, s 64-65) 

 

Martin anser att hans familj inte förstår honom och att de andra i familjen behandlar 

honom orättfärdigt. Enligt forskningen kontrollerar den som missbrukar sina psykiska 

och sociala problem med alkohol. Individen tycker sig vara missförstådd och kräver 
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att andra ska visa förståelse (Black, 1993). Vi tolkar det som att Martin ser sig själv 

som ett offer som anser sig bli orättvist behandlad och kränkt av de andra. När Elin 

säger att hon fått nog av hans lögner och lämnar rummet bryter Martin ihop och säger 

gråtande: 

MARTIN Vad har ni gjort? ... Vad har ni gjort? (Snyftande)… Ni har förstört mitt liv. (Gråter 

hejdlöst) Elin – det är inte sant! Du får inte säga så… Jag har inte börjat dricka… inte en 

droppe… Varför kan du inte tro mig? Du vill inte tro mig… Det spelar ingen roll vad jag gör… 

Jag kan lika gärna dö nu.  

(Norén, 1983, s 65-66)  

 

2.5. Analys med utgångspunkt från systemteorin 

2.5.1 Familjen – det slutna systemet  

Det framstår som att familjen lever i ett slutet system där minimal energi tillförs. 

Familjens gräns gentemot sin omgivning är rigid. De vill undvika att omgivningen ska 

få reda på familjens hemlighet, att Martin dricker. När sönerna vid en turbulent 

situation försöker ta nycklarna till spritskåpet från Martin bekymrar Elin sig mest för 

att andra utomstående ska höra kaoset. 

ELIN (går och stänger fönstret) Det är väl lika bra att inte alla hör hur vi har det.  

(Norén, 1983, s 57) 

 

Att familjen lever i ett slutet system visar även det att Georg aldrig vågat ta med sig 

vänner hem. Faderns drickande har präglat de andras kontakter utåt och familjens 

input respektive output har minimerats. I en scen berättar Georg för Martin hur hans 

liv har påverkats av drickandet och hur han har styrt sitt umgänge därefter.  

GEORG (slår till honom) Jag förstår inte hur du kan sitta där och ljuga oss rakt upp i ansiktet. 

(Skakar honom) Du stinker ju av sprit!.. Så här har du hållit på sen jag var liten! Man har aldrig 

kunnat ta hem någon, aldrig kunnat åka någonstans eller göra någonting utan att du har börjat 

supa – varenda jävla helg, varenda jävla julafton, midsommarafton, påsk… varenda jävla helg så 

har du börjat supa och förstöra allting – men nu är det slut med det, förstår du det! Nu ska du ut! 

(Norén, 1983, s 57) 

 

2.5.2. Familjemedlemmarna i ett insnärjt system  

Familjen som helhet präglas av att den har diffusa gränser inom familjen vilket 

kännetecknar ett insnärjt system. Det framstår som systemet har oklara strukturer och 
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roller. Situationerna styr vem som ska vara den som bestämmer över till exempel 

David. David bestämmer aldrig och Martins åsikter tas sällan emot. Som exempel vet 

inte David vem han ska fråga om lov när han vill se på ett TV- program som går på 

natten. Av Martin har han fått tillåtelse att se programmet. Elin ändrar senare i pjäsen 

beslutet eftersom hon tycker att det är bättre för David att sova eftersom det varit en 

jobbig dag på grund av att Martin börjat dricka. Georg tycker att det bara är ett 

struntprogram som inte är värt att se.  

DAVID Få jag gå in och se på sexdagarsloppet nu? 

GEORG Några idioter som cyklar omkring varv efter varv med rumpan full av smör. /…/ 

ELIN Nej, David det är alldeles för sent. Nu går vi och lägger oss istället.  

(Norén, 1983, s 127) 

 

Familjens insnärjda hållning visar sig också genom att de håller fast vid rutiner trots 

svårigheter, exempelvis verkar de alltid äta ihop även om stunden innan varit kaotisk. 

Vi tolkar familjen som att de alla ständigt kontrollerar varandras förehavanden. Alla 

bryr sig om Davids duvor och om de har rent i sin bur. Alla bekymrar sig över Elins 

hosta och planerar för att hon ska komma iväg till en läkare. Alla kontrollerar Martin 

om han super och alla intresserar sig för Georgs motorcykel och flickvän. Ingen kan 

göra någonting utan att det bevakas av någon av de övriga. Det framstår som att 

medlemmarna inte anser att någon inom familjen skulle kunna klara sig utanför 

familjesfären. Ett insnärjt system karaktäriseras just med att medlemmarna själva inte 

anser att systemet överlever utan att de är närvarande. Denna inställning skulle 

förklara varför Georg med sina 26 år väljer att stanna kvar i hemmet trots att han anser 

att det är kaosartat. I första scenen hotar Georg modern med att flytta om inte hans 

krav på att David ska börja jobba uppfylls. Hotet tas inte på allvar utan avfärdas på ett, 

enligt vår tolkning, slentrianmässigt sätt. Det verkar inte som att en flytt från familjen 

anses vara realiserbar. 

GEORG Antingen ser du till att han skaffar sig ett jobb eller också flyttar jag härifrån. 

ELIN Vart ska du flytta? 

GEORG Det ska ni inte bekymra er om. 

ELIN Det kan du väl inte göra. /…/ 

MARTIN Ja, ja, ja, måste vi prata om det nu?  

(Norén, 1983, s 31) 
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Även David hotar med att ge sig iväg från hemmet i en scen där han och Elin 

diskuterar hans framtid. Men även i denna scen tas inte hotet på allvar utan snarare 

kvävs hotet av att Elin berättar att David aldrig skulle klara sig ute i världen.  

DAVID Det är väl lika bra att jag säger tack och adjö och ger mig iväg. 

ELIN Bla, bla, bla. Och vart skulle du ge dig iväg? /…/ Du skulle inte klara dig en enda dag 

därute i världen.  

(Norén, 1983, s 33-34) 

 

2.5.3. Martins föräldraroll – hierarkiskt underordnad 

Generationsgränserna inom familjen är diffusa. Martin har fått en hierarkiskt 

underordnad roll gentemot Georg. I Elins och Georgs subsystem har det bildats en 

koalition mellan Elin och Georg mot Martin. Georg använder sig av koalitionen och 

markerar gärna att det är han, som har ett förbund med modern och att det är de två 

som styr familjen. Denna hierarkiska ordning är accepterad av Martin och han fogar 

sig till sin underordnade roll varpå vi tolkar hans föräldraroll som obefintlig. 

DAVID Det är inte du som bestämmer här. Det är mamma. 
GEORG Jo, det kan du ge dej fan på att det är, när det gäller dej. 

MARTIN Såja, såja, lugna er nu. 

GEORG Är det allt du har att säga? 

MARTIN Det spelar ingen roll vad jag säger. 

GEORG Nej,- men ändå.  

(Norén, 1983, s 21)  

 

2.5.4. Koalitionen - Elin och Georg 

I pjäsen förlitar sig Elin på sin äldste sons omdöme och behandlar honom mer som en 

jämlike framför fadern vilket förstärker Georgs överordnade roll gentemot Martin. 

Den hierarkiska ordningen syns därmed även vara förflyttad hos Elin. Vi tolkar detta 

som att det råder diffusa gränser inom koalitionen och rigida gränser utåt mot de 

övriga, Martin och David. Koalitionen, Elin och Georg, påverkar David då de 

tillsammans försöker styra David i frågor om hans framtid. Elin har låtit 

generationsgränserna suddas ut och hon tillåter till exempel Georg att ställa ultimatum 

för att påverka beslut om Davids framtid.  

GEORG Är det verkligen meningen att han skall gå här och svälla hela sommaren, mamma? Då 

skall jag bara säga att jag flyttar härifrån. (Till Elin) Du kanske inte hör vad jag säger. Antingen 
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ser du till att han skaffar sig ett jobb eller också flyttar jag härifrån. /…/ Han får ta det jobb han 

får, annars skall han härifrån. Antingen han eller jag. Om ni inte sätter hårt mot hårt nu, sticker 

jag. Det är slutsnackat nu! /…/ 

ELIN /…/ Jag håller alldeles med dig om att han måste skaffa sig ett arbete.  

(Norén, 1983, s 31-32) 

 

Hade förhållanden inom familjen varit annorlunda anser vi att det exempelvis varit 

mer rimligt för Elin att diskutera Davids framtid med David och Martin. I pjäsen är 

Georg 26 år och det är kanske inte så konstigt att Elin diskuterar så kallade vuxensaker 

med honom men vår tolkning är att denna relation mellan Georg och Elin är etablerad 

och har pågått under lång tid. Enligt systemteorin är en koalition skadlig om den 

pågått under en längre tid och blivit ett fast drag av familjens struktur. 

 

2.5.5. Subsystemet - David och Georg 

Från Davids perspektiv tolkar vi Georg och moderns koalition som att den gör honom 

isolerad inom familjen. Georg fråntar honom möjligheten till stöd från modern genom 

att påvisa att han själv är den som har moderns stöd. I den inledande scenen i den 

första akten är Georg och David ensamma i köket. I detta subsystem, i skuggan av 

Elins och Georgs koalition, är David hierarkiskt underlägsen Georg och framstår som 

den i familjen som inte har någonting att säga till om.  
GEORG Du… ska passa dig djävligt noga. Hör du inte vad jag säger? 

DAVID Visst, visst, visst – jag hör. Jag hör vad du säger /…/ 

GEORG Jag mår illa av att vara i samma rum som du. 

DAVID Ge dig iväg då. 

GEORG (skrattar) Skulle aldrig falla mig in… Jag har större rätt att vara här än vad du någonsin 

kommer att få. 

DAVID Jasså – vem bestämmer det? 

GEORG Gissa. (Vår tolkning: Georg syftar på sig själv och modern)  

(Norén, 1983, s 12)  

 

2.5.6. Alliansen mellan bröderna 

När fadern är berusad och det är kaotiskt i hemmet har bröderna, trots deras till synes 

kyliga relation, en allians. David söker stöd hos Georg och det verkar som att Georg är 

van vid att vara den som David söker sig till när det varit bråk. I deras allians är inte 

Georg överdrivet vänlig mot David men tillåter till exempel honom att få låna saker 
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som David aldrig brukar få låna under mer lugna förhållanden, hans grammofon, 

saxofon mm. Alliansen tolkar vi som att den endast finns när fadern är berusad. 

Scenen inne på Georgs rum där David och Georg möts efter ett bråk ger oss känslan av 

att denna situation har uppstått många gånger förut och att de har någon form av 

överenskommelse om att bara prata om sådant som inte är känsligt.  

DAVID Kan jag inte få sitta här en stund? Vad spelar du? 

GEORG Ingenting.  

DAVID Kan jag inte få blåsa lite? På den gamla saxen. På silversaxen. /…/ 

GEORG Ja, blås du. /…/ Vad ska vi spela? 

DAVID Va! Du skojar. Vi? Ska vi spela? Nehej. 

GEORG Jo, vad ska vi spela? 

DAVID Du och jag? Du och jag? 

GEORG Vågar du inte? /…/  Det märks att du har spelat i den förut./…/ Den har varit alldeles 

våt när jag har kommit hem./…/ Du kan fråga först. 

DAVID Blir du arg? 

GEORG Jag tycker att det är ett jävla sätt helt enkelt. /…/ Du kan åtminstone fråga. 

DAVID Ja det skall jag göra. Det lovar jag.  

(Norén, 1983, s 84-88) 

 

Georg och David pratar aldrig i pjäsen med varandra om hur de upplever sin faders 

drickande. Däremot uppkommer det situationer där de måste hantera Martins 

drickande på olika sätt och därför måste kommunicera om de konkreta konsekvenserna 

av drickandet. I scenen inne på Georgs rum omnämns inte ämnet att Martin varit full 

och att det innan varit kaotiskt i hemmet med gräl och bråk. Inom alliansen Georg och 

David låtsas de som om ingenting har hänt. Det kan tolkas som att de i sin allians har 

rigida gränser gentemot varandra och att bröderna sinsemellan lever som i ett 

frikopplat system där behov som närhet och tillmötesgående inte tas om hand. 

Bröderna pratar varken om sina föräldrar eller om sig själva. I och med att bröderna 

inte delger varandra sina upplevelser skulle det kunna tolkas som att de får, vad 

Mortensen (1995) tar upp, känslomässiga avstånd till varandra som medför att barnen 

får en känsla av ensamhet även i sin familj. 

 

2.5.7. Homeostasen inom familjen 

När Georg uttalar att han vill få ett slutgiltigt stopp på faderns drickande genom att 

kasta ut honom, stöttar plötsligt inte modern Georg. Det kan tolkas som att Georg 
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genom kravet på en förändring har hotat familjens set– värde. Elin ger honom negativ 

feedback genom att undvika hans krav och inte aktivt stötta Georg i deras koalition. 

Hon väljer plötsligt att stå mittemellan sonen och fadern genom att inte direkt stödja 

någon av dem när situationen ställs på sin spets Hon återställer set- värdet genom att 

låta responsen utebli. Familjens underförstådda ”normalvärde” kan tolkas vara 

återställt. Ingen förändring från nuvarande situation kommer att ske. Allt förblir som 

vanligt. En positiv feedback genom fortsatt stöttning från modern skulle enligt teorin 

kunnat leda till att systemet upplöstes. Georg ber i följande scen Elin att flytta ifrån 

Martin. Elin håller muntligen med Georg men genomför ingen förändring. Istället 

bortser hon återigen från vad som har skett och fortsätter som om ingenting har hänt.  

GEORG Titta på den där gubben, ser du inte att han är alldeles värdelös? … Fattar du inte att 

han aldrig kommer att ändra sig… /…/ Jag menar allvar, mamma /…/ om du stannar hos honom 

nu så går jag min väg rakt ut genom dörren och kommer aldrig mer tillbaka… då får han slå ihjäl 

dig /…/ förstår du? /…/  

ELIN Vad vill du att jag ska säga?  

GEORG Ska du stanna här eller inte?  

ELIN Nej… nej… Det är klart att jag inte skall. /…/ Kan vi inte försöka få honom i säng? /…/ 

GEORG Nu sover han. 

ELIN /…/ Nu går vi och lägger oss i stället. Georg du stannar väl här nu?  

(Norén, 1983, s 120, 126-127) 

 

2.5.8. Cirkulära processer inom familjen 

I pjäsfamiljen finns flera olika cirkulära processer som kan förklara spänningar som 

finns inom familjen. I en scen har Martin precis mottagit ett kravbrev där det står att 

han ska betala tolv tusen inom två dagar. Han ser det som en omöjlighet att kunna 

betala och beklagar sig inför sina söner. De däremot reagerar inte nämnvärt på 

beskedet. Det framstår istället som att de är vana vid att familjen har ekonomiska 

svårigheter och att problemet är återkommande. 

GEORG Så här är det varenda månad – varför blir du så förvånad nu?   

(Norén, 1983, s 21) 

 

Deras svaga reaktion och Georgs kommentar får däremot Martin att förklara varför 

ekonomin ser ut som den gör. Det framstår som att han håller ett försvarstal för att 

befria sig från skuld. Denna händelse tolkar vi inte som en engångshändelse utan vi ser 
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det som ett återkommande mönster att Martin förskingrat pengar från hotellets 

ekonomi och att sönerna vet det. 

 
När det verkar förhållandevis lugnt i familjen, innan Martin börjat dricka; framstår 

David som att han av de andra familjemedlemmarna ses som ett problembarn. De 

tycker inte att han har några vettiga intressen och de anser honom vara lat. Efter att 

Georg har trakasserat David om att han borde skaffa sig ett jobb fortsätter Elin 

resonemanget fast i en lugnare ton. David blir alltmer obstinat allteftersom kravet på 

ett svar höjs. 

ELIN Vad har du tänkt bli? 

DAVID Vad sa du? – Bli? 

ELIN Vad ska det bli av dig? 

DAVID Jag vet inte. 

ELIN Är det inte på tiden att du tar reda på det? 

DAVID Det har jag gjort. Det dög inte. /…/ 

ELIN Sitt inte och gunga på stolen så där. /…/ 

DAVID Det är väl lika bra att jag säger tack och adjö och ger mig iväg.  

(Norén, 1983, s 33-34) 

 

Davids beteende som de andra familjemedlemmarna uppfattar som problematiskt kan 

tolkas utifrån ett cirkulärt samband. Vi menar att Davids beteende påverkas av 

familjens spänningar som inte lyfts till ytan. Georg är missnöjd med att han måste 

arbeta mycket på hotellet och det framkommer att han inte tycker att han får tillräcklig 

hjälp av David och Martin. Att Martin inte gör tillräckligt uttalas inte med samma 

tydlighet som kritiken mot David. Vi tolkar det som att det är mer accepterat att 

”hacka” på David när inte Martin ”super”. David framstår som familjens 

”sopcontainer” där alla i familjen kan kasta sitt ”skräp”. Vi anser att David är den som 

får kanalisera hela familjens aggressioner. David i sin tur tar självmant på sig rollen 

som syndabock och de övriga familjemedlemmarna ser till så att detta fortgår. Cirkeln 

sluter sig genom att David beter sig som de andra förväntar sig av honom och de 

förväntar sig att han ska var en slarver och inte göra något vettigt. Denna ordning 

pågår så länge fadern inte dricker. Davids funktion i familjen kan också tolkas utifrån 

att han vidmakthåller familjen set- värde. Så länge familjemedlemmarna kan fokusera 

sitt missnöje på David så länge slipper de konfronteras med vad som är familjens 

egentliga problem. 
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När sedan Martin blir påkommen med att dricka flyttas istället fokus från David till 

Martin. Då förändras synen på David en aning eftersom det verkliga problemet d v s. 

faderns missbruk kommer i fokus. Davids beteende får ingen feedback och förändras i 

och med att fokus är flyttat. När han inte längre är syndabocken i familjen visar han i 

flera scener en känsligare framtoning än vad han tidigare haft. Vi tolkar detta som att 

rollen som syndabock även är ett försvar för David för att slippa se det verkliga 

problemet. Familjens förändrade attityd ger det cirkulära sambandet att Davids 

beteende förändras. 

 

3. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH DISKUSSION  

3.1. Sammanfattande analys 

Vi anser att pjäsen är realistisk. Familjen påvisar likheter med forskningen där 

utmärkande handlingsmönster som anses finnas i en familj med missbruksproblem 

även finns i pjäsfamiljen som exempel isolerar sig familjen och vill dölja 

missbruksproblematiken för utomstående.  

 

Familjemedlemmarna antar olika beteenden som kan refereras genom forskningen 

med familjer med missbruksproblematik. Föräldraskapet anser vi på olika sätt har 

brustit. Martin har frångått sin roll som pappa. Hans alkoholberoende har präglat 

honom och hans beteende är, anser vi, inkonsekvent och alltför otillräckligt för att vara 

den pappa och make som resten av familjemedlemmarna kan förlita sig på. Elin har 

hittat en stabilare person, nämligen Georg, som hon hellre vänder sig till. Georg har i 

sin tur tagit över rollen som, enligt viss forskning, kallas den ansvariga rollen och som 

innebär att han sköter hushållet och ansvarar för sina syskons väl. Han har, anser vi, 

tagit över rollen som familjens ”pappa”. Denna förändring med att 

generationsgränserna suddats ut ses enligt systemteorin som att den hierarkiska 

ordningen blivit störd. Vi tolkar det som att familjen fungerar dysfunktionellt eftersom 

barn har blivit förälder till sina föräldrar. Vi anser att Georg har fastnat i sin roll som 

den ansvariga och som ”pappa” och att han därmed, trots sina 26 år, fått svårt att 

lämna familjen för att kunna skapa sig ett eget liv. Han använder sig dock 

återkommande av hot om att han ska flytta, särskilt då han inte får sin vilja igenom. Vi 

tolkar de andras beteenden som att de vet att han inte kommer att flytta.  
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Även modern Elin har svårt för att förändra sitt beteende. Hon har fastnat i rollen som 

offer och har svårt att bekräfta sina egna intressen och behov. Hon tycks koncentrera 

sig på Martins handlingar och vi upplever det som att hon emotionellt distanserar sig, 

särskilt från sina egna och barnens behov. Hon tycks koncentrera sig på Martins 

missbruk och detta tar upp hela hennes energi och samlade uppmärksamhet. Vi tolkar 

att Elin har en överlevnadsstrategi som bygger på att inte ge uttryck för sina känslor 

eller tolka in de andras känslomässiga tillstånd. Familjemedlemmarna, tolkar vi, som 

att de ser henne som ”själsstark” och som den som bestämmer. Men de visar även att 

de hyser ett visst förakt för henne. När de visar sitt förakt genom att verbalt kränka 

henne utstår hon deras kränkningar utan att besvara dessa. Hon går istället undan.  

 

Vi ifrågasätter dock framställningen av Elins roll i pjäsen då vi upplever att vi tilldelas 

fragment av Elin. Vi får endast lära känna Elin i relation till de andra genom 

dialogerna. Vi får en bild av Elin genom de andras kommentarer om henne och hur de 

andra tilltalar henne. Elin har i texten inte en djupare monolog om hur hon upplever 

sin situation eller sitt liv. Hon är aldrig ensam på scenen som exempelvis Martin och 

vi får aldrig ta del av hennes fullständiga individualitet. Vi har funderat över om det 

inom teatern finns en tradition att fokusera och framställa livet och problemen ur 

manligt perspektiv och att bortse från det kvinnliga perspektivet och om Norén 

ofrivilligt kommit att föra denna tradition vidare? Vi har även reflekterat över att detta 

kan vara medvetet författat av Norén, att han på detta sätt beskriver avståndet mellan 

modern och barnen genom att utelämna Elins fullständiga själsliv i texten. Även om 

Elins sätt överrensstämmer i mångt och mycket med hur partnern enligt forskningen 

beter sig saknar vi alltså en mer omfattande bild av henne i pjäsen. Det hade varit 

intressant ur forskningssynpunkt att få kunskap om hennes resonemang runt hennes 

situation och tillstånd. 

 

Enligt forskningen anser vi att den alkoholberoende framställs ensidigt negativt. I 

pjäsen får Martin dock en mänsklig framtoning. Vi kommer nära Martin och förstår 

honom. I motsats till hur Elin framställs får vi genom pjäsen en mer ingående bild av 

Martins liv, hans uppväxt och hans kluvna relation till alkoholen. Pjäsen anser vi på ett 

fascinerande och realistiskt sätt beskriver en individ som har fastnat i ett 

alkoholberoende. Vi anser att det kan vara svårt att få samma emotionella närhet till 

den alkoholberoende genom forskningens faktalitteratur som vi får genom pjäsen. Vi 
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menar att forskningen gör den alkoholberoende klinisk och ickemänsklig medan 

pjäsen visar den mänskliga sidan, det mänskliga lidandet och ger en djupare förståelse 

för hur de sociala konsekvenserna uppstår. Pjäsen visar vad som blir problematiskt för 

den alkoholberoende och familjen som lever med denne genom att visa oss 

interaktionerna. Forskningen fokuserar på problemet medan pjäsen ger oss det 

känslomässiga innehållet och förståelsen för varför alkoholisten dricker och hur 

sociala problem uppstår.  

 

Davids beteende anser vi också är realistiskt. David passar in på rollerna som 

forskningen beskriver som den medlande och den anpasslige. David visar att han är 

medlaren då fadern inte är berusad. Han lättar upp stämningen genom att avleda och 

uppmärksamma de andra. Dock ser vi att David tar på sig rollen som den anpassliga då 

fadern är berusad. Då fadern dricker blir familjemedlemmarnas roller och beteenden 

”förstärkta”. Elin och Georgs koalition blir starkare och Martin mer kuvad. Georg blir 

mer dominant gentemot David, som i sin tur helt rättar sig efter vad Georg säger. Då 

fadern dricker fokuserar hela familjen på fadern och hans missbruk. Vi anser att 

familjen är starkt präglad av vad man inom systemteorin kallar det insnärjda systemet. 

De diffusa gränserna mellan familjemedlemmarna har medfört att 

familjemedlemmarna inte utvecklas. De vaktar och kontrollerar varandra och det en 

individ gör i familjen påverkar direkt de andra. Familjens rigida gränser gör att 

minimal energi tillförs utifrån. Deras helhetsmönster följer en cirkularitet där 

missbruket dominerar olika handlingar. Då de dessutom lever isolerade ifrån 

omvärlden tillförs ingen input som kan ”rubba” på familjens fastlåsta mönster.  

 

3.2. Diskussion 

Pjäsen ”Natten är dagens mor” anser vi ger oss en mångfacetterande kunskap om den 

problematik som tidigare forskning anger kan finnas i en familj med 

missbruksproblematik. Vi får möjligheten att direkt se ett socialt problem utifrån flera 

aspekter genom att följa de olika karaktärerna. Vi kan låta oss beröras emotionellt 

samtidigt som vi tilldelar oss fakta vad det gäller relationer och beteenden inom 

missbruksfamiljen. På så vis anser vi att dramat ökar vår förståelse och kunskap 

utifrån flera perspektiv. Vi anser att just denna pjäs kan fungera som ett bra underlag 
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för diskussion om missbruksproblematik särskilt tack vare att den illustrerar en bild av 

familjen som bekräftas inom den tidigare forskningen.  

 

”Natten är dagens mor” anser vi är en verklighetstrogen pjäs. Vi antar att andra pjäser 

också kan illustrera och förmedla en realistisk bild av samma problematik samt andra 

sociala problemområden. Vi anser dock att ett kritiskt seende bör användas eftersom 

det också kan finnas pjäser som ger tvivelaktig information, som inte går att applicera 

på verkligheten.  

 

Eftersom problematik sällan ser likadan ut hos alla som äger samma sociala problem 

anser vi att den verklighetstrogna pjäsen möjliggör för socionomstudenten att se det 

sociala problemet mer individualiserat och även förtydliga interaktionen som kan 

finnas mellan individer. Individualiteten anser vi kan ge ökad förståelse för den 

individuella helheten där interaktionsmönstren visar det sociala sammanhang som 

individen befinner sig i. För denna helhet anser vi att den verklighetstrogna pjäsen kan 

fungera som ett komplement till facklitteraturen inom socionomutbildningen.  

 

Sammanfattningsvis har vi under arbetets gång upplevt att vi genom dramat har fått 

”träna” oss i att konkretisera våra egna känsloupplevelser samt har fått en vidare 

dimension i vår kunskapsbank om familjemedlemmar som lever nära ett missbruk. Vi 

anser oss ha fått en mer bred individuell förståelse för den enskilda individen och dess 

interaktioner med andra individer. 

 

Vi har frågat oss hur socionomutbildningen skulle kunna vara annorlunda utformad för 

att studenterna ska kunna ”tränas” i att söka helheten samt öka förståelsen och 

förbereda sig inför mötet med individer och familjer som har en utsatt livssituation?  

Inom socionomutbildningen erfar vi att det diskuteras om att det är viktigt att den 

blivande socionomen ska ha kunskap inom olika sociala problemområden och kunna 

känna empati för klienterna, de individer som studenterna möter ute i olika 

verksamheter och som på något vis är i behov av socialt stöd. Vi anser att vi genom att 

ha studerat en teaterpjäs fått ”träna” oss i att se helheten och vi menar att det är 

kombinationen av att analysera teaterpjäsen utifrån systemteorin och att göra 

litteraturstudier som gett oss denna helhetsbild och vidare dimension. Vi finner att det 

skulle vara intressant att vetenskapligt söka information om hur socionomutbildningen 
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skulle kunna kombinera olika akademiska kulturer för att öka studenternas kunnande 

till att vidga sina referensramar och få en djupare insikt i sin empatiska förmåga.  
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