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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och 

biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska 

sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som 

grund. Hälsa är ett komplext begrepp som innefattar det fysiska, psykiska och sociala 

välmåendet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera och tillgodose personens 

informationsbehov. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med ett 

alkoholberoende. Metod: Studien baseras på en kvalitativ analys av narrativer. Resultat: I 

resultatet framkom tre teman och sju subteman. (1) Att överleva vardagen; en 

verklighetsflykt, alkoholen kommer först, känslor av svek och ensamhet. (2) Att hitta 

förklaringar och försvar; döljer och förnekar, ursäkter och lögner. (3) Att behöva hjälp för 

att kunna leva; en tro om att klara sig själv, stöd som förutsättning. Konklusion: Vad som 

motiverar den unika personen till att söka hjälp är individuellt och något som sjuksköterskan 

behöver beakta. Stöd är viktigt för alkoholberoende personer och då krävs en god relation 

mellan vårdare och patient. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur en alkoholberoende 

person upplever sin livsvärld för att skapa förutsättningar för att kunna motivera personen 

till förändring.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Alcohol dependence is a disease, which is individual but depends on genetic 

and biological factors. Alcohol is harmful to the body and causes greater risk of somatic 

diseases. To see the whole person, the nurse needs to care for the lifeworld as a basis. Health 

is a complex concept, which includes the physical, mental and social well-being. The nurse 

has an important role in motivating and meeting the person's information needs. Aim: To 

describe persons experiences of living with alcohol dependence. Method: The study is based 

on a qualitative analysis of the narratives. Result: The result showed three themes and seven 

sub-themes. (1) To survive the everyday life; an escape of reality, the alcohol comes first, 

feelings of betrayal and loneliness. (2) Finding explanations and defenses; hides and denies, 

excuses and lies. (3) The need of help to live; the belief in self-reliance, support as a 

prerequisite. Conclusion: What motivates the unique person to seek help is individual and 

something that needs to be taken into account. Support is important for alcohol dependent 

persons and a good relationship between the nurse and the patient is required. The nurse 

needs knowledge of how an alcohol-dependent person experiences the lifeworld to create 

the conditions for being able to motivate the person to change. 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Alkoholberoende ................................................................................................................ 1 
Sjukdomen ............................................................................................................................................... 1 
Prevalens .................................................................................................................................................. 1 
Hälsoeffekter ............................................................................................................................................ 2 

Att vårda med livsvärlden som grund ................................................................................ 2 
Livsvärldsteorin ........................................................................................................................................ 2 
Hälsa......................................................................................................................................................... 3 
Sjuksköterskans roll ................................................................................................................................. 3 

Behandling ......................................................................................................................... 4 
PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 5 
SYFTE ................................................................................................................................... 5 
METOD ................................................................................................................................ 6 

Urval .................................................................................................................................. 6 
Datainsamling .................................................................................................................... 6 
Analys ................................................................................................................................ 6 
Etiska överväganden .......................................................................................................... 7 

RESULTAT .......................................................................................................................... 8 
Att överleva vardagen ........................................................................................................ 8 

En verklighetsflykt ................................................................................................................................... 8 
Alkoholen kommer först .......................................................................................................................... 9 
Känslor av svek och ensamhet ............................................................................................................... 10 

Att hitta förklaringar och försvar ..................................................................................... 10 
Döljer och förnekar ................................................................................................................................ 11 
Ursäkter och lögner ................................................................................................................................ 11 

Att behöva hjälp för att kunna leva .................................................................................. 12 
En tro om att klara sig själv .................................................................................................................... 12 
Stöd som förutsättning ........................................................................................................................... 13 

Resultatsammanfattning ................................................................................................... 13 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 14 
Resultatdiskussion ........................................................................................................... 15 
Konklusion ....................................................................................................................... 17 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 17 

REFERENSER ................................................................................................................... 18 

BILAGOR 

1. Sökprocessen 

2. Sammanfattning av självbiografier 

 



 

1 

 

INLEDNING 

Att konsumera alkohol är mycket vanligt i dagens samhälle. Ofta finns det fördomar kring 

vem som drabbas av ett alkoholberoende men det är en sjukdom som kan drabba vem som 

helst. År 2016 avled tre miljoner människor runt om i världen till följd av ett skadligt 

alkoholintag, vilket gör det till ett världsomfattande problem. Det är av stor vikt att inom 

vården tidigt kunna upptäcka ett skadligt alkoholintag för att motverka att ett beroende 

utvecklas. Genom kunskap kring hur patienter upplever sitt liv med ett alkoholberoende kan 

sjuksköterskan anpassa omvårdnaden och åtgärder utifrån deras individuella behov. 

BAKGRUND 

Alkoholberoende 

Sjukdomen 

Alkoholberoende definieras som ett sjukdomstillstånd där en från början kontrollerad 

användning har utvecklats till en okontrollerad användning (Franck & Nylander, 2015). Alla 

individer som konsumerar alkohol riskerar inte att utveckla ett beroende. Vilka faktorer som 

ligger till grund för beroendet är individuellt men det ses ofta vara ett samspel mellan 

genetiska och biologiska faktorer samt ett resultat på hur länge och ofta personen har druckit. 

Andra faktorer såsom sociala aspekter och umgängeskretsen har en viktig roll i 

beroendeutvecklingen (Wåhlin, 2015; Hammarberg & Wallhed Finn, 2015). Risken för att 

utveckla ett alkoholberoende är större om föräldrarna har alkoholproblem (Franck & 

Nylander, 2015; Pisinger, Holst, Bendtsen, Becker & Tolstrup, 2017). Att dricka alkohol ses 

som en handling och därav tror sig individen kunna kontrollera konsumtionen själv. Detta 

leder till att beteendet kan undervärderas av individen (Wåhlin, 2015).  

Prevalens 

Att konsumera alkohol förknippar de flesta människor med positiva upplevelser såsom 

sociala sammankomster, högtider och ledighet. Men att alkohol samtidigt är en bidragande 

faktor för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa är inte lika uppmärksammat (Hammarberg 

& Wallhed Finn, 2015). Varje år avlider tre miljoner människor runt om i världen som en 

följd av ett skadligt alkoholintag och 2,3 miljarder människor konsumerar alkohol där 

Europa står för det största intaget per person (WHO, 2018). Alkoholkonsumtionen är dock 

ojämnt fördelad i samhället. Den tiondel av befolkningen som konsumerar mest står för cirka 

hälften av landets alkoholkonsumtion. I Sverige får årligen cirka 30 000 människor vård 

relaterat till ett alkoholbruk och cirka 2 000 avlider av en alkoholrelaterad diagnos. År 2014 

uppvisade cirka en av sex vuxna människor ett riskbruk i Sverige (Guttormsson, 2016). Unga 

vuxna, upp till 25 års ålder, är särskilt utsatta för alkoholintag då det kan skada den icke 
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färdigutvecklade hjärnan. Unga tar även generellt sett mer risker och är mer impulsiva vilket 

påverkas negativt av ett alkoholintag då det försämrar omdömet (Wåhlin, 2015).  

Hälsoeffekter 

Alkohol påverkar nästan alla organ i kroppen och medför symtom som till en början är 

diffusa. Det kan därför vara svårt för patienten att förstå symtomen som en följd av sitt 

alkoholintag. Vanliga fysiska symtom relaterade till alkohol är exempelvis hjärtklappning, 

hypertoni, diarré, trötthet och tremor (Johansson & Wirbing, 2005a). Alkohol har effekter 

som är individuella och relaterade till dos. Ett intag av alkohol påverkar även humöret och 

den känslomässiga upplevelsen (Heilig, 2015; Söderpalm, 2015). Alkohol stimulerar 

dopaminfrisättningen i belöningssystemet vilket ger välbehag och tillfredsställelse (Wåhlin, 

2015). Personer med ett alkoholberoende har statistiskt sett högre risk för somatiska 

sjukdomar som exempelvis respiratoriska-, metabola- och skelettsjukdomar (Holst, 

Schurmann Tolstrup, Jelling Sørensen, & Becker, 2017). Att minska alkoholintaget ger ett 

lägre systoliskt blodtryck, förbättrade leverenzymer samt ökar livskvalitén (Saatioglu, 

Yapici & Cakmak, 2008; Wietkiewitz et al., 2018).  

Vid ett alltför frekvent alkoholbruk påverkas hjärnan och de viktiga systemen som reglerar 

belöning, minne och impulskontroll försämras. Med tiden följer även ökad ångest samt 

sömnproblem (Hammarberg & Wallhed Finn, 2015). Det centrala nervsystemet anpassar sig 

till närvaro av alkohol och på så sätt blir intag av alkohol ett krav för kroppen och grundar 

sig inte endast i personens vilja (Johansson & Wirbing, 2005b). Hjärncellernas känslighet 

för alkohol förändras vid ett frekvent alkoholintag och innebär att personen utvecklat 

tolerans. Det innebär att ett intag som tidigare varit lagom nu behöver kompletteras med mer 

för att uppnå samma effekt som tidigare (Franck, 2015). Efter en längre tid med en hög 

konsumtion av alkohol kan abstinens uppträda. Abstinens är ett akut tillstånd med 

komplikationer där symtomen kan pågå mellan tre till fem dygn. Symtomen kan te sig med 

allt från oro och sömnstörningar till allvarligare delirium och kramper. På grund av dessa 

abstinensreaktioner är det många som fortsätter dricka trots att de helst vill sluta (Wåhlin, 

2015). 

Att vårda med livsvärlden som grund 

Livsvärldsteorin 

Livsvärlden är den teori som innefattar människans förståelse och förhållning till sig själv, 

till andra och för sin omvärld. Denna filosofi är grundad av Edmund Husserl och sedan 

vidareutvecklad av Maurice Merleau-Ponty. Den kan beskrivas som världen såsom den 

erfars av människan och är därmed unik för varje individ. Livsvärlden består av den värld 

som delas med andra och har på så sätt liknande drag, men innefattar individuella nyanser 

vilket innebär att den inte kan frånskiljas människan. Sammanhang och mening är 

byggstenar inom livsvärlden där människors erfarenheter ligger till grund för förståelsen av 

världen. Att vårda med livsvärlden som grund innebär att ha patientfokus med syfte att 
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försöka förstå människors levda erfarenheter av vård, lidande, sjukdom och hälsa. Genom 

denna vårdvetenskapliga grund kan en öppenhet bidra till förståelse för hur individers 

sjukdomsupplevelse påverkas av dennes liv och upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Ekeberg, 2015). 

Hälsa 

Hälsa definieras som ett tillstånd som inte enbart handlar om frånvaro av sjukdom eller 

svaghet, utan där psykiskt, fysiskt och socialt välmående även är inkluderat (WHO, 1948). 

Begreppet hälsa är dock komplext. Hälsa är ett begrepp som är individuellt och kan ha olika 

innebörder och aspekter. Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv berör hela människan och handlar 

om känslan av inre balans samt känslan av jämvikt till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa är 

heller inte konstant och kan förändras genom livets gång. Hälsa är en stor del i människans 

liv och påverkas av att kunna leva det liv som önskas och kring upplevelsen att vara sig själv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) är hälsa den 

centrala målsättningen i omvårdnaden. Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande 

och hälsa ses som en totalitet av människans värderingar och upplevelser. Det är därför 

viktigt att beakta att varje människa har förmågan att själv avgöra deras egen upplevelse av 

hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Katie Eriksson (1982) beskriver ett hälsokors 

där axlarna representerar välbefinnande och sjukdomssymtom. Hennes teori om hälsokorset 

har aspekter som lyfter fram att en person kan vara frisk men uppleva sjukdomssymtom, 

eller vara sjuk och ändå uppleva välbefinnande. Det är när upplevelsen av hälsa är i obalans 

som personer söker vård. Det ger ett behov av stöd i den pågående hälsoprocessen och 

därmed är hälso- och sjukvårdens uppgift att bidra till att en god hälsa upplevs (Ekebergh, 

2015). 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnaden grundar sig i en humanistisk syn där människan är unik och ska ses som en 

del i ett sammanhang där det finns möjlighet att själv skapa sin livsmening. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll eftersom den omvårdnad som ges ska bevara patientens 

värdighet och integritet. Varje människa har individuella behov, förväntningar och 

värderingar vilket gör det viktigt att arbeta utifrån en personcentrerad vård, med patienten i 

fokus. Det krävs en ömsesidig öppenhet för att patienten ska bli sedd och förstådd (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Det är hälso- och sjukvården som har kunskaperna kring det 

förebyggande arbetet samt de botande åtgärderna. Att tidigt upptäcka ett skadligt 

alkoholintag samt ta reda på hur individen motiverar sig till en förändring är viktiga delar 

som innefattas i det preventiva arbetet (Wåhlin, 2015). Vad som påverkar motivationen till 

att dricka mindre alkohol är individuellt. Det kan grunda sig i personliga erfarenheter 

relaterat till den fysiska hälsan samt oförmågan att hantera sin livssituation (Davies, Conroy, 

Winstocke & Ferrisc, 2017; Hammarberg, Öster & Nehlin, 2017). Sjuksköterskan bör kunna 

bemöta alla människor individuellt och skräddarsy åtgärder utifrån individens behov samt 

förstå individens insikt om sin egen förmåga till förändring (McPherson & Martin, 2016). 
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En vårdande hållning baserad på patientens livsvärld ger redskap som kan hjälpa 

sjuksköterskan att i sin tur hjälpa patienten. Livsvärlden ligger till grund för den hälsokraft 

som vårdande bygger på och som i sin tur kan skapa förutsättningar för en hälsosam livsrytm 

för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan behöver en bred förståelse för 

vad livsvärlden innebär, då den krävs för en utvecklad förmåga att kunna se varje enskild 

individ. Öppenhet och följsamhet är viktigt för att kunna urskilja det unika hos varje patient 

och är grunden i förståelsen för livsvärlden. Att vårda med livsvärlden som grund baseras på 

att kunna förstå varje individ och därmed kan sjuksköterskan få en uppfattning om den 

enskilda individens behov för upplevelse av hälsa och välbefinnande (Ekebergh, 2015). 

Behandling 

Det är viktigt att tidigt ställa frågan om patientens alkoholkonsumtion för att undvika att 

patienten insjuknar i beroendesjukdom. Det finns olika strategier att använda sig av men att 

väva in frågan samtidigt som en bred anamnes kan frågan bli mer avdramatiserad. Ofta är 

det viktigaste med att ställa frågan kring alkohol att patienten själv börjar fundera och 

reflektera över sin konsumtion. Ofta ses en misstro till att patienterna talar sanning angående 

sin alkoholkonsumtion relaterat till skamkänslor, men oavsett hur sanningsenligt patientens 

svar är har alkoholfrågan lyfts. Sjuksköterskan visar då på att ämnet är accepterat och att det 

är viktigt att prata om (Wåhlin, 2015).  

Rådgivning och information från sjuksköterskan har visat sig ge god effekt på patientens 

alkoholkonsumtion (Lock et al, 2006). Vid en måttlig konsumtion av alkohol kan 

sjuksköterskan erbjuda material för egenvård såsom kortfattad fakta om alkohol samt tips 

och råd. Det kan även innehålla övningar som patienten kan genomföra självständigt. Den 

typen av egenvårdsmaterial passar när patienten inte vill kontakta hälso- och sjukvården. Det 

finns även ett kort behandlingsprogram med fyra korta samtal där strukturerade samtal, 

motiverande samtal eller hemuppgifter används. Detta kan ofta räcka för att uppnå en 

förändring men ibland kan det behövas flertalet försök för att få en hållbar livsstil. Vid ett 

mer intensivt bruk av alkohol krävs det oftast ytterligare åtgärder från sjukvården där även 

farmakologisk behandling kan användas (Hammarberg & Wallhed Finn, 2015; Wåhlin, 

2015). För att kunna behandla ett alkoholberoende behöver patienten vara motiverad till ett 

förändrat beteende. Motiverande samtal syftar till att stärka patientens eget förtroende till 

sin förmåga att kunna förändra sina levnadsvanor. Metoden grundar sig på ett samarbete 

med patienten där individens egna tankar ligger i fokus och där drivkraften till att göra en 

förändring uppmärksammas (Franck, 2015; Wåhlin, 2015). Sjuksköterskans roll blir att 

hjälpa till att väga för- och nackdelar med att genomföra en förändring men det är av stor 

vikt att samtidigt beakta patientens autonomi och att patienten är expert på sig själv (Wåhlin, 

2015).  
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PROBLEMFORMULERING 

En person som är beroende av alkohol ska erbjudas stödjande samtal av vården. Det är viktigt 

att tidigt kunna upptäcka en skadlig konsumtion av alkohol för att kunna förebygga sjukdom, 

än viktigare är att identifiera de som redan är sjuka. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskan behöver kunskap kring individens självupplevda syn på sitt beroende för att 

kunna skräddarsy åtgärder och främja hälsa. Genom förståelse för patientens upplevelser av 

att leva med ett alkoholberoende skapas förtroende samt insikt om hur vården kan förbättras 

och förändras. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med ett alkoholberoende. 
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METOD 

Den metod som användes i arbetet var kvalitativ analys av narrativer enligt Dahlborg-

Lyckhages (2017) modell. Segesten (2017) förklarar att narrativer ger en fördjupad bild av 

berättarens livshistoria och upplevelser samt används för att spegla tankar och känslor. 

Metoden av Dahlborg-Lyckhage (2017) valdes då den avser att skapa kunskap om 

människors upplevelser av sin livsvärld. 

Urval 

Inklusionskriterier för resultatet var självbiografier skrivna av personer födda i Sverige. 

Enbart svenskspråkiga böcker inkluderades. Exklusionskriterier var berättelser skrivna av 

anhöriga till personer med alkoholberoende, det med anledning av att studien syftade till att 

undersöka patientperspektivet. Böcker som ej beskrev upplevelsen av att leva med ett 

alkoholberoende exkluderades.  

Datainsamling 

Data inhämtades via självbiografier som präglas av människors egna berättelser av att leva 

med ett alkoholberoende. Sökningar i Skövdes, Skaras och Stockholms stadsbibliotek 

genomfördes för att hitta självbiografier, (bilaga 1). De sökord som användes var alkohol 

och alkoholism för att sedan göra urval på de böcker som är självbiografier. 

Sammanfattningen på de titlar som ansågs relevanta lästes för att avgöra relevans för syftet 

som är att beskriva personers upplevelser av att leva med alkoholberoende. Nedan 

presenteras självbiografierna, (tabell 1). För sammanfattning av valda självbiografier, se 

(bilaga 2). 

Tabell 1. Presentation av självbiografier: 

Titel: Antal sidor: 

Alkisbarn: fotboll, fylla och fajt (Laul, 2018) 303 

Idag är jag fri (Dahlberg, 2018) 192 

Jag som var så rolig att dricka vin med (Åhlund, 2019) 270 

Schyman – människa, mamma, älskarinna och partiledare (Schyman, 1998) 210 

Snälla mamma sluta dricka (Berggren Ericson, 2007) 198 

Tack, det är bra: min väg till ett nyktert liv (Svensson, 2014) 173 

Analys 

Analysen av valda böcker genomfördes enligt Dahlborg-Lyckhages (2017) analysmodell av 

kvalitativa narrativer. Dahlborg-Lyckhage (2017) förklarar vikten av att genom analysen ha 

ett öppet förhållningssätt gentemot textens innehåll. Inledningsvis lästes självbiografierna 
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var för sig av författarna för att skapa en helhet och en övergripande förståelse. Dahlborg-

Lyckhage (2017) framhäver att det under analysprocessen är viktigt att finna det som är 

meningsbärande i texten. För att identifiera det krävs tålamod, följsamhet och reflektion 

gentemot texten. Det andra steget i analysen utgjordes av att finna de meningsbärande 

delarna i texten för att skapa koder. Koderna sammankopplades utifrån likheter och 

skillnader som sedan delades in i tre teman. Koder med liknande innehåll kategoriserades 

samman till sju olika subteman (tabell 2). Ett resultat bestående av generella teman 

komponerades utifrån jämförelser och diskussion (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Etiska överväganden 

Enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) är en självbiografi ett publicerat officiellt material 

som ägs av upphovsmannen. Det innebär att innehållet inte får förvrängas, plagieras eller 

förvanskas. I studien har det beaktas genom att diskussion kontinuerligt fördes för att 

materialet i resultatet ska framställa författarna på ett värdigt sätt. Helsingforsdeklarationen 

är en forskningsetisk kod som framhäver att ny forskning ska beakta deltagarnas hälsa före 

behovet av ny kunskap. Autonomiprincipen behandlar individens självbestämmanderätt och 

inom forskning kan den tillämpas på det sätt att deltagaren fått information om hur materialet 

kommer att användas (Sandman & Kjellström, 2018). I enlighet med upphovsrättslagen har 

författarna till självbiografierna valt att publicera sitt verk för allmänheten och därmed kan 

dessa användas i studien. Citat hämtade från självbiografierna redovisas tydligt för att inte 

plagiera. Reflektion kring etiska aspekter genomfördes för att beakta integriteten hos 

författarna till självbiografierna. En viktig utgångspunkt för forskningsetiska överväganden 

är individskyddskravet. Det innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2017).  
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RESULTAT 

Upplevelsen av att leva med ett alkoholberoende har sammanställts till tre olika teman med 

sju subteman, (tabell 2). 
 

Tabell 2. Teman och subteman: 

Tema Subteman 

Att överleva vardagen 

• En verklighetsflykt 

• Alkoholen kommer först 

• Känslor av svek och ensamhet 

 

Att hitta förklaringar och försvar 
• Döljer och förnekar 

• Ursäkter och lögner 

Att behöva hjälp för att kunna leva 

 

• En tro om att klara sig själv 

• Stöd som förutsättning 

 

Att överleva vardagen 

Att leva med ett alkoholberoende medförde en stor förändring på livet. Hela livet anpassades 

efter alkoholen och vardagen kretsade kring när nästa tillfälle att få dricka skulle infinna sig. 

Relationer med familj och vänner kom i skymundan vilket resulterade i ett svek med skam 

och skuldkänslor som följd. 

En verklighetsflykt 

Att ta till alkoholen beskrevs som en metod för att fly från verkligheten. Den användes för 

att klara av tråkiga middagar eller andra tillställningar som annars skulle upplevas 

outhärdliga. Att bli mer modig och få ett ökat självförtroende samt möjligheten att känna sig 

säker i obekväma situationer upplevdes vara några av alkoholens positiva effekter. “När jag 

drack kände jag mig charmerande. Strålande. Viktig. Värdefull. Älskad. Accepterad. 

Omtyckt. Uppskattad. Delaktig. Betydelsefull. Orädd. Trygg. Hoppfull. Förväntansfull. 

Säker” (Laul, 2018, s. 77). Den varma känslan i bröstet som upplevdes vid alkoholintag gav 

känslor av välbehag och välbefinnande.  
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Alkoholen beskrevs också fungera som ett skydd för att inte behöva känna sig rädd eller 

osäker. Det beskrevs hur oro och ohanterliga tankar försvann så fort alkoholen kom i 

kroppen. Alkoholen upplevdes som en förutsättning för en fungerande vardag och för att 

kunna hantera övermäktiga känslor. Lösningen för att slippa känna dessa känslor fanns 

endast i alkoholen. ”Att jag drack för att fly, för att slippa känna. Jag förstod inte själv vad 

jag flydde ifrån men jag visste att alkoholen tystade mitt smärtande hjärta och mina olidliga 

tankar” (Dahlberg, 2018, s. 85). Ångest dämpades med alkohol, som i sin tur resulterade i 

mer ångest, som sedan behövde dämpas med ännu mer alkohol. Den negativa spiralen som 

infann sig beskrevs vara svår att ta sig ur och präglade livet. 

Alkoholen kommer först 

Till en början klarade personerna av att anpassa alkoholintaget efter vardagen men i och med 

det växande alkoholberoendet började rutinerna förändras och arbete, vänner och familj 

prioriterades bort. “Under de kommande 24 åren kunde inget konkurrera med känslan av att 

vara berusad. Inte fotbollen. Inte tjejer, kärlek eller sex. Inte jobbet. Inte mina vänner eller 

systrar. Alkoholen kom på plats ett, två och tre” (Laul, 2018, s. 77). Personerna berättade 

om hur alkoholberoendet gjorde dem till egoister där alkoholen kom i första hand och hur 

de skulle göra vad som helst för att få tag i alkohol. Begäret var för starkt för att de ska skulle 

kunna stå emot. Det var inte bara omgivningen som ifrågasatte varför alkoholen alltid 

prioriterades först utan även personerna själva. Det fanns en självkritik kring varför de inte 

bara kunde låta bli att dricka när medvetenheten kring alkoholens problematik var så 

uppenbar.   

Att familj, nära och kära påverkades av alkoholberoendet genomsyrar berättelserna. Viljan 

av att kunna vara en bra partner, förälder eller vän fanns där men handlingarna visade något 

annat. Tankemönstret kretsade kring alkohol och om när nästa tillfälle att dricka alkohol 

infann sig. Perspektivet förändrades till att leva för alkoholen och den blev en central del i 

sociala tillställningar och ett kriterium för deltagande. Det som tidigare var viktigt och 

betydelsefullt i livet sköts åt sidan då livets mening dominerades av kärleken till alkoholen. 

 

Åhlund (2019) skriver: 
 

Senare kommer jag att förstå att mitt drickande har legat som en vall mellan oss. Det 

går inte att vara en riktig mamma, eller närvarande livskamrat, när man är aktiv 

alkoholist. Jag älskar dem, men jag älskar vinet också, och jag kan inte vara helt och 

fullt där med dem. Inte när jag är full, men inte heller när jag är bakfull eller nykter, 

för mina tankar kretsar hela tiden runt när jag ska få dricka nästa gång. Det är som 

en glasruta mellan oss, en flaskbotten. Som att jag inte riktigt ser dem, inte riktigt 

hör dem. Jag är aldrig riktigt där. (s. 34) 

En känsla som ingen som inte är alkoholberoende skulle kunna förstå beskrevs vara den 

panik som infann sig när det inte fanns tillgång till alkohol. Känslan fanns med varje dag, 

dygnet runt och var så stark att inbrott på systembolaget övervägdes. Alkoholberoendet 

handlade om att ofta behöva brottas med de egna tankarna. Känslan av att inte vilja dricka 



 

10 

 

men att samtidigt behöva argumentera med sig själv om sitt eget handlande upplevdes som 

begränsande. Även som nyktra kunde det komma tankar om att “ett glas gör ingenting” eller 

att “ingen någonsin skulle upptäcka det”. Det beskrevs som en alkoholhjärna som talade och 

ville övertyga personen om att dricka. Det kunde även återfinnas i personernas tankar kring 

varför de dricker. Varför går det inte att sluta, när det finns så många varför och svårt att 

hitta några därför. 

Känslor av svek och ensamhet 

Personerna upplevde starka känslor som uppkom efter att ha gjort andra i sin närhet 

besvikna. Det handlade om ständiga lögner och tomma löften som ledde till känslor av ångest 

och skuld. Det resulterade i ett mönster som var svårt att bryta. Det upplevdes att ett val i 

den situationen borde vara ett enkelt; att inte dricka. Det beteende som däremot infann sig 

var bortförklaringar och ett försvar för sina handlingar. Personerna upplevde att de svek 

personer i sin omgivning i samband med att de drack alkohol, men alkoholberoendet var för 

starkt. Trots skuldkänslor fortsatte personerna drickandet och beteendet upplevdes vara totalt 

obegripligt. Självhatet var dominerande. ”Jag har aldrig hatat någon eller något mer än jag 

hatar mig själv just nu” (Åhlund, 2019, s.119). Personerna upplevde att sveket gentemot 

sina nära och kära var den främsta konsekvensen av deras drickande.  

 

Berggren Ericson (2007) skriver:  
 

Och det är ju en konsekvens av att vara alkoholist: umgänget krymper, inte ens de 

som står en nära orkar med. Mina barn har vid något tillfälle talat om att de inte 

orkar spela teater vid familjemiddagarna. De väljer att inte komma. Jag har svikit 

min man och nära vänner och avvikit på väg till middagar och fester. Jag förstår att 

jag inte blir någon attraktiv middagsgäst. Men det förmår mig inte att sluta dricka 

och ingen beklagar det mer än jag. (s. 94) 

Ensamhet beskrevs vara en följd av alkoholberoendet. Från att ha kunnat dricka i situationer 

med nära och kära till att bli isolerad i sitt alkoholberoende. Omgivningen började tröttna på 

ursäkter och lögner och inte ens de närmaste orkade med längre. Förlusten av många 

personer i sin omgivning bidrog till känslor av skuld och ångest men trots det kunde de inte 

sluta dricka alkohol. Känslan av ensamhet kunde dämpas med hjälp av alkohol men desto 

större intaget blev desto ensammare blev de. Alkoholen var det centrala i mötet med andra 

människor och det beskrevs att det var som att umgås med alkoholen och inte med vännerna. 

Middagar med vänner sågs som en transportsträcka för möjligheten att kunna dricka mer.  

Att hitta förklaringar och försvar 

Att leva med ett alkoholberoende kantas utav att hela tiden försöka undvika att bli 

påkommen och rädslan för att någon skulle upptäcka beroendet. Ofta upplevdes det att 

beroendet dolts bra med lögner och ursäkter men lika ofta stod närstående där med frågor 

och konfrontationer.  
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Döljer och förnekar 

Att vara alkoholberoende var för många ett misslyckande och någonting som skulle döljas. 

Varje dag blev en kamp i att försöka undanhålla alkoholberoendet. Alkohol gömdes i 

hemmet på alla möjliga olika ställen, bland annat i tvättkorgen, garderoben eller under 

huvudkudden. Detta beteende ledde till känslor av skam och ångest. Personerna upplevde att 

de alltid behövde försöka komma på nya ställen att gömma sin alkohol på för att dölja och 

undvika att någon skulle upptäcka det. Även de dagliga rutinerna förändrades för att kunna 

dölja alkoholberoendet. Att ta en omväg på promenaden för att kunna köpa vin eller att ta 

några glas vin innan middagsbjudningen var strategier som användes för att undvika att bli 

påkommen. Strategierna som personerna dolt sitt beroende med var oändligt många, men 

genom dessa förminskade och dolde personerna även beroendet för sig själva.  

 

Åhlund (2019) skriver: 
 

Jag skäms, men det är som att om jag lyckas dölja det för andra, så kan jag ljuga för 

mig själv också. Jag vet inte hur många flaskor vin jag förtränger. Jag börjar gömma 

tomflaskorna bakom tröjorna i min garderob. Det som inte syns finns inte. Det man 

inte berättar om har aldrig hänt. (s. 18) 

Att förneka sitt alkoholberoende var något som beskrevs tydligt. Det fanns en rädsla för att 

misslyckas och för vad människor skulle tycka och tänka om en. Det framhölls att ordet 

alkoholist var präglat och något som ingen ville definiera sig med. Den ständiga förnekelsen 

handlade om att försöka övertyga sig själv om sin förmåga att kunna hantera sitt 

alkoholproblem. Det fanns en ständig förnekelse om problematiken kring sin egen 

alkoholkonsumtion. Att bli upptäckt upplevdes som påfrestande och resulterade i vissa fall i 

aggressioner gentemot nära och kära. Det beskrevs även att vid eventuell konfrontation fanns 

behovet av att upprätthålla en tuff attityd eller att uppträda oförstående för att försöka intala 

både sig själv och andra om att alkoholkonsumtionen inte var problematisk. Motviljan att se 

de egna problemen beskrevs vara förklaring till varför förnekelsen sker. 

Ursäkter och lögner 

Livet som alkoholberoende handlade till stor del om att hela tiden försöka hitta en ursäkt till 

att få dricka alkohol. En ursäkt som gör det accepterat att dricka oavsett dag och klockslag 

och som gör att personerna känner sig bättre inför sig själva och andra. Det kunde vara att 

dricka tillsammans med någon eller att unna sig ett stort glas istället för ett litet. Anledningen 

till att dricka kunde gömmas under en lögn, exempelvis att det berodde på faktorer som inte 

gick att påverka såsom “det går i släkten” eller “jag är en ensamstående förälder”. Att få ta 

ett glas vin som belöning eller att få ta en öl som tröst, det fanns alltid en anledning till att 

dricka. En medvetenhet kring den problematiska alkoholkonsumtionen fanns men ursäkter 

och lögner konstruerades för att kunna fortsätta dricka alkohol. Personerna hörde sig själva 

ofta lova att “det här var sista gången” eller “jag ska sluta nästa gång”. Att skjuta upp och 

avvakta på att ett bättre tillfälle infinner sig var vanliga ursäkter. De konstruerade ursäkterna 

och lögnerna bedövade skulden och skammen. Att vara förberedd med färdiga lögner 
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upplevdes vara ett välbehag utifall om att en konfrontation skulle inträffa. Att ljuga för sig 

själv beskrevs handla om en inbillning av att tro sig kunna stå emot alkoholen, men 

vetskapen att innerst inne förstå att det inte skulle gå. Att ljuga om sin alkoholkonsumtion i 

vårdrelaterade sammanhang förekom. Lögnerna kunde handla både om att förminska 

mängden samt hur ofta alkohol konsumerades. Oron kring det egna alkoholberoendet var 

ibland överväldigande och kunde leda till att kontakt med vården togs. Där uppstod ofta en 

oärlighet kring alkoholkonsumtionen som bidrog till att de råd som erhölls var baserade på 

felaktig information. Att dricka vartannat glas vatten eller att umgås med vännerna utanför 

alkoholrelaterade sammanhang var ingen ny information. Råden negerades vilket bidrog till 

att situationen inte förändrades. 

Att behöva hjälp för att kunna leva 

Som alkoholberoende dominerades tankarna av en beslutsamhet kring förmågan att kunna 

klara sig ur beroendet självständigt och lösningen troddes till en början vara en minskning 

av alkoholintaget. Strategier testades på egen hand men alkoholbegäret var för starkt. För att 

ta sig ur sitt beroende krävdes stöd och motivation som återfanns i grupp.  

En tro om att klara sig själv 

Det fanns en övertygelse om att alkoholmissbruket inte var ett beroende utan något som de 

kontrollerade själva. Det fanns en önskan och en vilja till att inte dricka för mycket, men när 

väl alkoholen kom i kroppen gick det inte att stoppa begäret. Personerna beskrev frustration 

kring sitt alkoholintag och en önskan om att återfå kontrollen över sitt drickande snarare än 

att behöva sluta. Att istället dricka alkoholfria alternativ vartannat glas eller att endast få 

dricka öl var några av de strategier som personerna testade, men som inte fungerade. ”Det 

kändes allt mer hopplöst, som om det inte gick att ta sig ur den negativa spiralen. Och det 

kunde jag inte heller. Inte på egen hand” (Laul, 2018, s. 193). Det fanns en rädsla inför vad 

andra skulle tycka och tänka om personerna ifall de blev nyktra. Det fanns även en rädsla 

för att missa roliga tillställningar eller att upplevas som tråkig. Tankar kring det nyktra livet 

uppkom och ifrågasättandet om det verkligen var värt det när det var alkoholen som fick 

personerna att må bra. Alkoholen var det som förstörde deras liv men som tillslut upplevdes 

vara det enda som fanns kvar. Det var alkoholen som fick dem att känna sig levande. Att 

föreställa sig ett liv utan alkoholen upplevdes omöjligt men den uppfattningen skulle komma 

att förändras med hjälp av stöd. 

 

Dahlberg (2018) skriver: 
 

Jag kände att jag borde bli helt nykter. Men det skrämde mig också. Att dricka de 

första glasen var det enda som fick mig att må bra, det var då jag kände mig som 

mest levande, skulle jag ta bort det också? Det kommer inte att gå, tänkte jag.         

(s. 130) 
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Stöd som förutsättning 

Att vara fast besluten om att klara sig själv genomsyrade personernas berättelser om sin 

inställning till behandling. Förnekelse inför sig själv och andra ledde till förminskning av 

problemet, men trots försök till att sluta misslyckades de. Genom att ha lyssnat till andras 

berättelser omvandlades den misstro till behandling som tidigare funnits till insikt om den 

egna sjukdomen. Det blev ett sätt att förstå sitt eget beroende. Igenkänning och förståelsen 

för att det fanns andra med samma problem skapade en gemensam trygghet. ”För första 

gången kändes det som jag mötte personer som pratade samma språk” (Dahlberg, 2018, s. 

116). Gruppens kraft beskrevs vara starkare än den egna och blev som en drivkraft för det 

mod som krävdes; tillsammans var de starka. Det gick inte att lära sig leva med sjukdomen 

på egen hand. Personerna berättade att för att lyckas ta sig ur sitt beroende behövdes stöd. 

Det som beskrevs ha störst betydelse för en positiv förändring var stöd i grupp. Personerna 

gick på olika typer av gruppsamtal såsom självhjälpsgrupper och möten med anonyma 

alkoholister. Det gav en insikt om de egna fördomarna för alkoholberoendet, om att vem 

som helst kan vara alkoholist oberoende av ålder, klass eller kön. Att andra lyckats leva med 

sin sjukdom ingav hopp, och denna igenkänning lindrade känslan av ensamhet. ”Genom att 

höra andra personer berätta om hur de hade tampats med sina alkoholproblem kände jag 

att jag inte var ensam. Att jag inte var hopplös. Att det fanns hjälp. Att det fanns hopp” 

(Dahlberg, 2018, s. 117). 

Flertalet av personerna berättade att de insåg och förstod sin problematik först när de kom 

till en vändpunkt i livet. Några benämner den som “den personliga botten”. Denna vändpunkt 

beskrevs som det första steget för att kunna gå vidare och behandlas för sitt beroende. 

Medvetenheten om det egna måendet och de egna tankarnas betydelse beskrevs vara en 

förutsättning för att kunna ta emot hjälp. Insikt kring att de svårhanterliga känslorna och de 

konsekvenser som personerna dämpat med alkohol var ett resultat av drickandet och inte 

tvärtom. Ärlighet och acceptans beskrevs var några byggstenar som tillsammans med vilja 

gav möjlighet för att kunna ta emot hjälp. Under behandlingens gång insåg personerna att de 

under hela sitt liv kommer ha ett behov av stöd. Det krävs aktiva beslut varje dag, att behöva 

erkänna och acceptera, för att inte falla åter i ett ohanterligt beroende. Suget efter alkohol 

skulle alltid finnas kvar. “Jag kommer aldrig att bli av med min alkoholallergi. […] Jag har 

en obotlig sjukdom men kan behandlas” (Laul, 2018, s. 252). 

Resultatsammanfattning 

Att leva med ett alkoholberoende beskrevs vara en livsstil upprätthållen av lögner och 

förnekelse inför sig själv och andra. Att inte vilja inse de egna problemen samtidigt som 

försöken till att dölja dessa påverkade omgivningen negativt. Relationer skadades av att 

alkoholen alltid kom i första hand, vilket resulterade i känslor av skuld och skam. Försöken 

till att självständigt ta sig ur beroendet misslyckades gång på gång. Insikt kring att lösningen 

för beroendet fanns i stöd från andra i samma situation resulterade i att igenkänning blev en 

förutsättning för att kunna leva.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att inhämta personers upplevelser användes metoden kvalitativ analys av narrativer 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2017). Metoden är relevant och valdes då den används för att 

beskriva personers upplevelser, känslor och tankar. Narrativer ger en fördjupad bild av 

personens livsvärld och utgör en god grund för att subjektivt kunna studera levda 

erfarenheter (Segesten, 2017). Studiens syfte är att beskriva personers upplevelser av att leva 

med alkoholberoende. Ingen begränsning i urvalet gjordes relaterat till kön eller ålder. Det 

på grund av att tidigare forskning inte påvisat någon könsskillnad i upplevelsen av sitt 

beroende. Upplevelser utifrån åldern kan skilja sig då alkoholrelaterade situationer ser olika 

ut för olika individer men det personerna har gemensamt är att alkoholbruket var ohållbart 

och fick konsekvenser. Beroendesjukdomar är individuella och därav förutsattes att 

skillnader skulle förekomma, men som däremot inte varit uppenbara i berättelserna. De 

självbiografier som inkluderades är publicerade mellan 1998-2019. Åldersspannet anses inte 

ha påverkat studiens resultat då de behandlingar som beskrivits i böckerna även är aktuella 

idag. Däremot har utvecklingen inom vården resulterat i ett personcentrerat fokus som kan 

påverka individens ställning. Dock påträffades ingen skillnad i berättelserna. Svenska 

författare valdes med anledning av möjlighet till en djupare förståelse då begrepp och 

skildringar ej behöver översättas och därmed tolkas. En av författarna till biografierna är 

bosatt i London och alkoholkulturen där skiljer sig från den svenska. Visserligen är 

tillgängligheten av alkohol bredare samt samhällets normer kring alkoholkonsumtionen 

annorlunda men det anses inte påverka studiens resultat. Majoriteten av författarna till 

självbiografierna är offentliga personer vilket kan ha påverkat innehållet i böckerna. Att 

upprätthålla en bild av sig själv i offentligheten och samtidigt lämna ut sina tankar och 

känslor i en personlig bok är något som kan vara svårt. Nakna skildringar och personliga 

situationer genomsyrade biografierna och därav anses materialet vara ärligt och tillförlitligt. 

Böckerna är skrivna av personerna själva vilket även stärkte pålitligheten och framhävde den 

personliga skildringen. Biografierna är författade när personerna var nyktra, men 

alkoholberoende är en sjukdom som alltid finns kvar och som följer med hela livet.  

Vid sökning av biografier uppkom många träffar där den främsta komponenten var 

facklitteratur och diverse självhjälpsböcker. Även böcker med anhörigperspektivet var väl 

representerade. Biografier som ej svarade på syftet valdes bort. En förutsättning för de 

böcker som valdes var tillgängligheten kostnadsmässigt samt geografiskt vilket påverkat 

urvalet och kan ha haft effekt på resultatet. Det inhämtade materialet är framställt på ett 

noggrant och tydligt sätt vilket är en indikation för ett bekräftelsebart resultat enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017). Därför anses urvalet vara tillräckligt för ett trovärdigt 

resultat. Dock kan överförbarheten i relation till geografiska faktorer reflekteras kring då 

kulturella och sociala skillnader kan förekomma även inom Sverige. Tolkningen har 

genomförts enligt riktlinjer och stöds av citat i texten. Diskussion har förts kontinuerligt 

under arbetets gång och återkoppling till texterna gjordes regelbundet för att minska risken 

för feltolkning. Resultatet har stärkts med citat från självbiografierna vilket har resulterat i 

en trovärdig sammanställning av materialet.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att personer som lever med ett alkoholberoende upplever en omvälvande 

livssituation. Den livsvärld som personen befinner sig i är kantad av obalans mellan 

handlingar, tankar och känslor. Att dämpa ohanterliga känslor och en möjlighet att fly 

vardagen framkommer vara några anledningar till varför alkohol konsumeras, vilket även 

Jakobsson, Hensing och Spak (2005) beskriver. Tidigare känt är att personer upplever 

välbehag och tillfredsställelse i samband med alkoholintag (Wåhlin, 2015). Detta är något 

som framkommer tydligt i resultatet där personerna beskriver hur alkoholen används för att 

bland annat öka sitt självförtroende eller för att dämpa jobbiga känslor. Försvarandet av det 

egna handlandet och ett försök till att inte definieras med sitt problematiska alkoholberoende 

resulterar i svek och lögner. Jakobsson et al. (2005) och Smith (1998) beskriver att skam och 

ångest uppkommer relaterat till att ha påverkat andra negativt. Känslan av att skapa problem 

för andra i sin omgivning påverkar motivationen till att söka hjälp. Personens motivation till 

förändring beror också på personliga faktorer såsom erfarenheter och viljan (Davies et al., 

2017; Jakobsson et al., 2005). Den främsta faktorn som leder till förändring beskrivs vara 

oförmågan att hantera sin livssituation (Davies et al., 2017; Hammarberg et al., 2017). Som 

tidigare beskrivet av Ekebergh (2015) är det först när upplevelsen av ohälsa uppkommer 

som personer vill söka hjälp. Det stämmer väl överens med resultatet som visar att det är 

först när personerna når den personliga botten som insikten om behovet av förändring 

infinner sig, vilket även Smith (1998) framhäver.  

Att personerna tror sig ha kontroll över sin situation och sitt alkoholberoende framkommer 

tydligt i resultatet och är en av orsakerna till att inte söka hjälp. Enligt Jakobsson et al. (2005) 

upplever personer med ett alkoholberoende skam i att behöva söka hjälp och att inte klara 

av att hantera sin sjukdom självständigt. Synen på behovet av hjälp förändras vid behandling 

och insikt kring de egna fördomarna, vilket stämmer överens med resultatet. Personerna 

upplever stöd i grupp som en viktig faktor för sin inställning till behandling. Von Grieff och 

Skogens (2019) beskriver att behandling i grupp har en betydande roll för den egna 

förändringsprocessens positiva riktning. Att dela tankar, upplevelser och erfarenheter med 

andra anses skapa gemenskap och sammanhang vilket i resultatet framkommer som viktigt 

och betydelsefullt för förändring. Det är även utmärkande delar i livsvärldsteorin där 

sammanhang och mening ligger till grund för förståelsen av världen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Att förstå att alkoholberoende är en sjukdom anses vara viktigt för att kunna få 

försoning med sig själv och inför de problem som orsakats för omgivningen, att lidande inte 

skapats medvetet (Jakobsson et al., 2005). 

Vårdpersonals attityd och inställning ses som viktiga faktorer för alkoholberoende personers 

inställning till behandling. Detta belyser sjuksköterskans stödjande roll för möjligheten till 

en positiv förändringsprocess (Von Grieff & Skogens, 2019). Som tidigare beskrivet finns 

det forskning som visar att en minskning av alkoholkonsumtionen leder till en ökad 

livskvalité (Saatioglu et al., 2008; Wietkiewitz et al., 2018). Sjuksköterskan beskrivs ha en 

viktig roll i stödet gentemot personen där rådgivning visat sig ha en god effekt för att denne 

ska minska sin alkoholkonsumtion (Lock et al., 2006). Precis som Geirsson, Bendtsen och 

Spak (2005) beskriver är information och kunskap en viktig del för personernas 

förändringsprocess vilket ska erbjudas av sjuksköterskan. Att som sjuksköterska vårda med 
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livsvärlden som grund är betydelsefullt för att kunna förstå de individuella erfarenheter som 

ligger till grund för dennes förståelse av sin sjukdom. Det belyser vikten av att som 

sjuksköterska leda personen till sjukdomsinsikt, vilket också är något som beskrivs av 

Jakobsson et al. (2005). Sjuksköterskans roll handlar även om att ta reda på vad som 

motiverar den enskilda individen till förändring (Wåhlin, 2015). Eftersom motivationen till 

förändring är individuell krävs förståelsen av personens livsvärld för att kunna tillgodose 

dennes behov av stöd.  

Resultatet visar att det är viktigt för personer med alkoholberoende att få stöd, vilket medför 

vikten av att vården lyfter frågan om alkohol. Geirsson et al. (2005) framhäver att kunskapen 

om alkoholberoende generellt uppfattas som låg av sjuksköterskor själva samt att rådgivning 

kring alkohol utförs i lägre omfattning i jämförelse med andra livsstilsrelaterade beteenden 

såsom rökning. Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) menar att det finns ett 

distanstagande i alkoholfrågan från sjuksköterskor där en rädsla för att relationen mellan 

vårdare och patient ska påverkas negativt på grund av patientens reaktion. Det finns även en 

rädsla hos sjuksköterskor att ge felaktiga råd och därigenom göra patienten upprörd eller 

aggressiv. Det handlar främst om sjuksköterskors bristande kunskaper men även om deras 

självförtroende i frågan (Johansson et al., 2002; Johnson, Jackson, Guillaume, Goyder & 

Meier, 2011). Däremot visar en studie att sjuksköterskor i större utsträckning ser sig som ett 

viktigt stöd i processen för livsstilsförändringar i jämförelse med läkare (Kardakis, Jerdén, 

Nyström, Weinehall & Johansson, 2018). Vikten av stöd framkommer i resultatet vilket 

också framhävs som centralt av Jakobsson et al. (2005) som menar att information, råd och 

stöd från sjuksköterskan kan motivera personer till att söka hjälp för sitt alkoholberoende. 

Att som sjuksköterska bidra med ett trovärdigt förhållningssätt inför patienten och inte utgå 

från de fördomar och förutfattade meningar som kan finnas är viktigt för att skapa 

förutsättningar för en god förändringsprocess. Även sjuksköterskans inställning till 

förändringen påverkar individens förutsättningar. En vilja att hjälpa personen ur beroendet 

kan bidra till en god relation med ett trovärdigt budskap (Jakobsson et al., 2005). En god 

relation anses vara betydande för personerna för att våga prata om känsliga frågor såsom den 

egna alkoholkonsumtionen (Johnson et al., 2011).  

Trots att det finns personliga och yrkesmässiga förutsättningar för en positiv 

förändringsprocess krävs en bakomliggande organisation som ger möjlighet till att lyfta 

frågan om alkohol. Det kan finnas organisatoriska orsaker till att alkoholfrågan ställs i lägre 

omfattning. Johnson et al. (2011) framhäver att en hög arbetsbelastning, bristande stöd från 

chefen samt finansiella brister är de främsta organisatoriska orsakerna som medför 

svårigheter i arbetet med alkoholfrågan. Kardakis et al. (2018) beskriver att det finns 

bristande resurser vilket medför att sjuksköterskor inte ges möjlighet till att lyssna på 

patientens egna tankar kring livsstilsförändringar. Tidsbrist framhävs vara en orsak till att 

alkoholfrågan inte prioriteras (Geirsson et al., 2005; Johnson et al. 2011; Kardakis et al., 

2018). Eftersom hälso- och sjukvården har ansvaret kring det förebyggande arbetet är det av 

stor vikt att organisationen är utformad för att sjuksköterskan ska kunna genomföra ett 

hälsofrämjande arbete gentemot personer med alkoholberoende. Att tidigt identifiera 

personer med en alltför hög alkoholkonsumtion är av stor vikt för att undvika att dessa 

drabbas av ytterligare sjukdomar (Holst et al., 2017; Wåhlin, 2015). Att därför arbeta 

preventivt gynnar både individen och sjukvården. Det betonar vikten av att som 
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sjuksköterska se patienten utifrån livsvärldsperspektivet och väga in dennes upplevelse av 

hälsa och ohälsa.  I resultatet framhävs att personerna sällan ansett sig vara sjuka relaterat 

till sin alkoholkonsumtion. Att hälsa är ett komplext begrepp är viktigt att beakta som 

sjuksköterska för att kunna tillämpa ett livsvärldsperspektiv. Upplevelsen av sjukdom är 

individuell och därav är livsvärldens grund i erfarenheter viktig att ta hänsyn till.  

Konklusion 

En vardag kantad av förnekelse, bortförklaringar och lögner leder till att personer med 

alkoholberoende upplever känslor av att ha svikit och sårat andra. Sjukdomen gör att 

personen väljer alkoholen framför allt annat som anses vara viktigt i livet vilket upplevs 

obegripligt både för omgivningen och personen själv. Det innebär att personens liv är i 

obalans och att dennes livsvärld är komplex att infinna sig i. Tron om att kunna klara av att 

hantera sjukdomen självständigt leder till att motivationen till att söka hjälp är låg. 

Sjuksköterskor upplever en ovisshet relaterat till alkoholfrågan då det har visat sig att det 

finns bristande kunskaper inom området. Att som sjuksköterska vara medveten om de 

konsekvenser som ett alkoholberoende leder till är av stor vikt för att kunna tillgodose 

personens behov av motivation, information och stöd för att denne ska kunna uppleva hälsa 

och välbefinnande. Behovet av stöd är individuellt och vad som motiverar personer skiljer 

sig åt. Att sjuksköterskan bygger en god relation och vårdar med livsvärlden som grund är 

av stor vikt för att identifiera den unika människans möjlighet till förändring. Genom att 

förstå alkoholberoende personers upplevelse av livsvärlden skapas förutsättningar för en 

positiv förändringsprocess.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Att som sjuksköterska ha kunskaper om hur personer med alkoholberoende upplever livet 

kan bidra till ökad förståelse för de individuella vårdbehoven. Den påvisade osäkerheten hos 

sjuksköterskan kan genom kunskap i ämnet minskas och på så sätt utgöra en grund för god 

och säker vård. Alkoholberoende och andra beroendesjukdomar är underrepresenterade i 

utbildningen till allmänsjuksköterska vilket belyser att det finns behov av mer kunskap. 

Personer med alkoholberoende kan återfinnas i alla delar i vårdkedjan vilket även det betonar 

vikten av att som sjuksköterska lyfta frågan och att våga möta personen. Då det påvisats 

bristande självförtroende hos sjuksköterskor relaterat till kunskaper inom ämnet framhäver 

det vikten av att forska inom området. Utveckling av området kan göras gentemot 

könsskillnader i upplevelsen av att leva med ett alkoholberoende. Det kan finnas intresse av 

att studera hur geografiska skillnader kan påverka personernas upplevelser.  
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Bilaga 2. Sammanfattning av självbiografier 

I boken Alkisbarn // fotboll, fylla och fajt skriver Robert om sitt liv som alkoholberoende 

fotbollsjournalist. En uppväxt kantad av missbrukande föräldrar och en tidig alkoholdebut 

resulterade i ett långvarigt alkoholberoende. Boken handlar om hur han varje dag fortsatt att 

dricka trots alla de negativa konsekvenser som hela tiden uppstått.   

Jag som var så rolig att dricka vin med är Rebeckas självbiografi som beskriver hennes liv 

och det första året som nykter alkoholist. Hon beskriver vägen till insikten om att hon är 

beroende av alkohol och motgångarna i samband med beslutet om att bli nykter. Boken 

skildrar livet som nykter med återblickar och jämförelser till hennes tidigare liv. 

Josefin skriver i sin självbiografi Idag är jag fri om hur hon blev nykter som ung vuxen. Att 

dricka alkohol för första gången som 10 åring resulterade i att tonåren kretsade kring dess 

berusande effekt. Redan som 20 åring blev Josefin nykter och henne bok handlar om vägen 

dit.  

Gudrun skriver Schyman – människa, mamma, älskarinna och partiledare efter att hennes 

alkoholberoende blev offentligt. Boken skildrar hennes liv och upplevelsen av att vara 

partiledare, offentlig och alkoholist.  

I boken Snälla mamma sluta dricka skriver Britta om hennes liv som alkoholberoende och 

om hur hennes prioriteringar har påverkat alla hennes relationer negativt. Alkoholen har 

framförallt påverkat relationerna med hennes barn som tillslut tar avstånd från henne när hon 

fortsätter att ta återfall.  

Cecilia skriver Tack, det är bra: min väg till ett nyktert liv som är en självbiografi som 

skildrar hennes liv som alkoholberoende. Utifrån sett var hon som vem som helst, men hon 

dolde ett liv kantat av kaos. Resan mot ett nyktert liv var lång och komplicerad och 

innefattade återfall och diverse olika behandlingsalternativ.  



 

 

 


