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                   Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera kvinnors upplevel-
se av att leva med alkoholberoende. Tio vetenskapliga artiklar in-
gick i studien och analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls-
analys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: 
att se barndomen som orsak till drickandet, att känna skam och 
skuld, att känna sig utanför och vilja dö och att se att det finns mer 
att leva för. Kvinnor hade ofta blivit utsatta för sexuella övergrepp 
och kränkningar i barndomen. Detta medförde att de började dricka 
för att lindra sin psykiska smärta. Till slut behövde de alkohol dyg-
net runt för att kunna fungera. Några kvinnor kom till en vändpunkt 
när det insåg att de hade mer att leva för. De ville ta sig ur beroen-
det, men visste inte hur. Sjuksköterskan behöver ha kunskap, för-
ståelse och respekt för människan som är alkoholberoende samt ett 
öppet sinne för att skapa trygghet och kontinuitet i omvårdnadsrela-
tionen för att kunna hjälpa och stödja dem. 
 
Nyckelord: Kvinna, barndom, skam, skuld, utanförskap, alkohol  
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Personer med alkoholberoende ser ofta sitt liv som meningslöst och utan mål. De upplever det 

som om något saknas i deras liv; meningen med livet. De har en känsla av ständigt utanför-

skap, en tomhet och att livet inte har något att erbjuda, utan det känns bara långtråkigt. Det 

känns som att vara i ett mörker. Tillgivenheten till alkohol tar över längtan till kärlek och 

förmågan att älska och lita på en annan människa. Ensamhet och isolering är olyckligtvis 

verkligheten för den som är alkoholberoende. Känslan av ensamhet finns där hela tiden speci-

ellt när tankarna går tillbaka i tiden till det som varit. Tankar om framtiden ger också en käns-

la av att vara ensam. Det är framförallt en frustration över existensen, att finnas till, som lig-

ger bakom benägenheten för alkoholberoendet. Denna frustration är skapad av en känsla av 

övergivenhet när betydelsen för någon annan inte finns där. Skuld, skam och otillräcklighet 

som förälder är vanliga känslor som personer med alkoholberoende upplever. De beskriver 

känslan som en intensiv smärtfull upplevelse och känner stor skam över händelser som det 

gjort när det varit onyktra. De personer som varit på avgiftning upplever skuld när de ska till-

baka till avgiftningen eller när de kommer därifrån efter att ha varit där flera gånger.  Dessa 

personer upplever också oro. Oron beror vanligen på tankar om skador av levern och neurolo-

giska försämringar som alkoholberoendet kan vara upphov till (Wright, 2003; Smith, 2004). 

Personer med alkoholberoende talar om att vara i skuggornas land. De talar om en negativ 

självbild, problem med relationer och negativa känslor (Bowden, 1998). Vaillant (2005) me-

nar att dessa personer upplever i nyktert tillstånd oövervinneliga känslor av skuld på grund av 

att de har plågat andra i sitt onyktra tillstånd. De vållar ofta stor smärta och skada hos andra i 

sin omgivning.  

 

Finfgeld och Lewis (2002) beskriver att ungdomar som är alkoholberoende har en känsla av 

att inte vara älskade, hopplöshet, att inte passa in någonstans och inte ha något mål. Förmågan 

att klara av livet och allt vad det innebär upplevs som hotad. De upplever att de förlorar fot-

fästet i tillvaron och behöver förändring. Vidare menar Finfgeld och Lewis att ungdomarna 

upplever gemenskap i sitt drickande och för många går det så långt att de behöver dricka för 

att känna sig normal. De har ofta bortförklaringar för sitt drickande och på det sättet slipper de 

att få dåligt samvete. Ungdomarna känner sig mindervärdiga och upplever att det inte finns 

någon mening med att sluta dricka eftersom de inte har något annat i livet som är betydelse-

fullt. Flera uttrycker att de skulle sluta dricka den dagen de finner något meningsfullt som gör 

det värt att sluta dricka. De flesta tänker ändå på framtiden och vill inte förkorta sitt liv. Bland 

de personer som klarar av att sluta med sitt alkoholberoende och reda upp de problem som de 
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haft känner en känsla av att ha fått tillbaka fotfästet. De upplever känslor av självbelåtenhet, 

förtroende och optimism. 

 

Vanliga utlösande faktorer till alkoholberoende är obehagliga minnen av fysisk misshandel 

och sexuella övergrepp i barndomen. Drickandet blir då ett sätt att döva smärtan och skam-

men av övergreppen. Dessa tidiga traumatiska upplevelser i barndomen leder till en känsla av 

ensamhet och av att vara utnyttjad. En förlust av betydelsefulla närstående som föräldrar, barn 

och vänner är några av orsakerna till missbruket (Smith, 2004; Wright, 2003). Benett (1995) 

menar att barndomstrauman, trauman i vuxenlivet och misshandel är en del av de utlösande 

faktorerna till beroendet. 

 

Enligt (Deal & Gavalier 1994; Frezza et al.1990) har det visat sig att effekten av alkohol hos 

kvinnor skiljer sig från effekten av alkohol hos män. Kvinnor får högre koncentration av al-

kohol i blodet även om de intar en lika stor mängd som män. Karoll och Memmot (2001) me-

nar att kvinnors alkoholkonsumtion ger mer problem under kortare tid än hos män. Detta även 

om kvinnors konsumtion är mindre. Enligt Allen (1995) skadar alkohol kvinnors fortplantning 

snabbare på grund av hormonnivåerna som varierar under menstruationscykeln. Det är dessa 

fysiologiska skillnader som gör att kvinnor får skador av alkoholen tidigare än män. Brady, 

Grise, Dustan och Randall (1993) menar att en betydande del av kvinnor med alkoholberoen-

de ofta har psykiska diagnoser som depressioner, ångest, bulimi och post-traumatiskt stress-

syndrom. Enligt Robbins (1989) upplever kvinnor problem med sitt inre och betraktas som 

mera avvikande än män i samhällets ögon. Bongers, van de Goor, van Oers och Garretsen 

(1998) menar att det är skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelser av alkoholberoende. 

Mäns problem grundar sig i att de har en omåttlig konsumtion av alkohol, ökade problem med 

partnern eller familjen och lagliga bekymmer. Robbins (1989) menar att män med alkoholbe-

roende ofta har problem med yttre omständigheter. Enligt Brady, Grise, Dustan och Randall 

(1993) har män med alkoholberoende ofta diagnoser som narcissim, anti social personlighets-

störning samt manodepressiv sjukdom.  

 

Enligt George (1989) kommer alla sjuksköterskor att komma i kontakt med alkoholrelaterade 

problem på något sätt under sin verksamma tid. Sjuksköterskor har ofta en negativ attityd till 

personer med alkoholberoende och detta skapar hinder för ett gott samspel mellan dem. Enligt 

Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) beskriver sjuksköterskor dessa personer som ett svårt 

problem att ta tag i eftersom det är så lätt att göra dem upprörda. Det är svårt att få ärliga svar 
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om deras alkoholvanor och de flestas reaktioner är negativa i början eftersom problemet upp-

levs som mycket känsligt. George (1989) menar vidare att inom sjukvården och i samhället 

för övrigt finns det för lite kunskap om vad alkoholberoendet innebär för den enskilda perso-

nen. George menar att med en bredare kunskap och förståelse kan sjuksköterskan bemöta des-

sa personer på ett respektfullt sätt. Enligt Ramlow, White, Watson och Leukefeld (1997) lever 

kvinnor som missbrukar alkohol med en ständig känsla av skuld och skam och är rädda för 

den negativa stämpeln som deras familj får. Detta leder till att många undviker att söka hjälp. 

Copeland (1997) menar att kvinnor som missbrukar alkohol behöver hjälp med att få hopp 

och medlidande. Euswas och Chick (1999) menar att omvårdnad är ett pågående samspel där 

sjuksköterskan och människan som är i behov av omvårdnad är tillsammans i en kontinuerlig 

förändring. Omvårdnad är att vara närvarande, att ge sin tid och vara där för den som är behov 

av omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

leva med alkoholberoende. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie söktes i de bibliografiska referensdatabaserna 

Academic search, Cinahl, Medline och Psychinfo samt manuellt i de funna artiklarnas refe-

renslistor. I första hand har online artiklar ingått i studien. Vi har använt sökorden, abuse, ad-

dicted, alchoholism, alcohol, dependent, experience, quality of life, qualitative, substance- re-

lated disorders, women i olika kombinationer med varandra. Urvalskriterier till studien var att 

artiklarna skulle beskriva vuxna kvinnors (18 år och äldre) upplevelser av alkoholberoende. 

Dessa artiklar söktes från år 1989 och framåt för att få tillräckligt med underlag till analysen. 

Sökningen resulterade i 18 artiklar varav 10 bedömdes motsvara syftet och fick ingå i analy-

sen (Tabell 1). Vi har använt kvalitetskriterier som är beskrivna av Willman och Stoltz (2002, 

s.122-123) för att bedöma kvalitén hos de artiklar som ingått i analysen.  Vi har framförallt 

kontrollerat om problemformuleringen har en tydlig avgränsning och om det tydligt framgår 

hur forskaren har gått tillväga. Enligt dessa kriterier rangordnades artiklarna in i hög, medium 

eller låg kvalitet. Artiklarna från sökningen granskades kritiskt enligt Willman och Stoltz 

(2002, s.91-92). Kriterier för att en kvalitativ studie ska hålla hög kvalitet är en klart beskri-

ven kontext och ett motiverat urval. Det ska vara en välbeskriven urvalsprocess, datainsam-

lingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. Tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn ska 

vara beskrivna. Interaktionen mellan data och tolkning ska kunna påvisas samt slutligen en 

metodkritik.  
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Analys 

Vi har analyserat artiklarna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

används ofta vid kvalitativ forskning och är en forskningsmetod som ger forskaren ett redskap 

för att kunna urskilja och beskriva vissa specifika fenomen från bland annat berättelser, dag-

bokanteckningar och intervjutexter. Målet med innehållsanalys är att tydliggöra samband, re-

latera och reflektera över fenomen i olika sammanhang (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & 

Beck, 2004, s. 580). Vi har använt kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(1991) där vi valt att följa ett antal av de beskrivna 14 stegen. Den manifesta ansatsen tar fasta 

på det synliga och uppenbara i kommunikationen (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Beck, 

2004, s. 535). Enligt Burnards steg två och tre har vi läst igenom artiklarna för att få en djupa-

re förståelse om dess innehåll. Därefter har vi läst igenom artiklarna igen och tagit ut texten-

heter som motsvarar syftet. Textenheterna skrevs ned och lästes igenom för att därefter kon-

denseras till mindre enheter med ett sammanfattande innehåll utan att förlora information. Se-

dan kodade vi textenheterna och gav dem ord för att finna likheter i innehållet. I steg fyra 

sammanförde vi de kondenserade och kodade textenheterna och gav rubriker till dem. Dessa 

kom att bli kategorierna som vi sedan jämförde med varandra för att kunna sammanföra dessa 

tills de är uteslutande varandra. Dessa blev sedan slutkategorier. Vi har under hela processen 

återgått till original artiklarna för att vara säkra på att inte förlora viktig information.   

 

Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)  
Författare, år    Typ av studie      Deltagare  Datainsamling och      Huvud fynd                      Kvalitet  
                                                                            analysmetod 
Boyd &                 Kvalitativ              14           Bandinspelade             Alkoholproblem hos               Hög 
Mackey,                                                             intervjuer i                   kvinnor har ofta ett  
2000, B                                                              hemmet                        samband med barndomen 
                                                                           kvalitativ inne-                                
                                                                           hållsanalys 
                                                                          
Boyd &                Kvalitativ              14            Bandinspelade            Kvinnorna drack för                Hög 
Mackey,                                                             intervjuer i                  att lindra smärtsamma                                                               
2000, A                                                              hemmet                       känslor av utanförskap   
                                                                           kvalitativ inne- 
                                                                           hållsanalys 
 
Davis,                   Kvalitativ              10           Semistruk-                  De kvinnor som ville ta           Medel 
1997                                                                  turerade                       sig ur sitt alkohol-  
                                                                          intervjuer                    missbruk fick göra det  
                                                                          kvalitativ inne-            utan stöd från andra 
                                                                          hållsanalys 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Tabell 1 (Forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)                                                           
Författare, år    Typ av studie      Deltagare   Datainsamling och        Huvudfynd                       Kvalitet   
                                                                             analysmetod 
 
Herbert               Kvalitativ               6                Semistruk-                 Kvinnor som missbrukar           Medel        
McCannell,                                                         turerade                      alkohol har ofta blivit   
1997                                                                    intervjuer                    sexuellt utnyttjade   
                                                                            kvalitativ inne- 
                                                                            hållsanalys 
 
Hänninen &       Kvalitativ              51               Narrativa                     Missbruk  har                           Medel      
Koski-Jännes,                                                     intervjuer och              många olika orsaker 
1999                                                                    frågeformulär              och flera vägar   
                                                                            kvalitativ inne-            till behandling  
                                                                            hållsanalys 
 
Kearney,             Kvalitativ              14              Semistruk-                   Med hjälp av olika                   Medel   
1996                                                                    turerade                       strategier kan alkohol-              
                                                                            intervjuer                     beroende ta sig ur sitt  
                                                                            grounded theory          missbruk 
 
Lillie,                  Kvalitativ               8               Band                            Kvinnorna ville                          Hög               
2002                                                                    inspelade                     bli bemötta av     
                                                                            intervjuer                     någon som såg personen 
                                                                            grounded                     bakom alkoholmissbruket 
                                                                            theory 
 
Long &               Kvalitativ               7               Semistruk-                   Det är inte bara                          Medel  
Mullen,                                                               turerade                       alkoholmissbruket 
1994                                                                   bandinspelade              som är ett problem 
                                                                           intervjuer                     utan hela livet      
                                                                           kvalitativ inne- 
                                                                           hållsanalys                     
                                                                                                     
Paris &                Kvalitativ               3             Narrativa                       Bakgrunden till                           Medel  
Bradley,                                                             intervjuer                      missbruket är ofta liknande                                       
2001                                                                   tematisk                        men vägen ut ur det skiljer 
                                                                           innehållsanalys             sig 
 
Smith,                 Kvalitativ               6               Hermeneutisk              Förståelse för alkohol-                 Hög                                      
1998                                                                   fenomenologisk            beroende kvinnors  
                                                                           intervju                         upplevelser av lidande 
                                                                           kvalitativ inne-             öppnar nya värderingar 
                                                                           hållsanalys                    och omvårdads möjligheter  
                                                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
Resulatat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras var 

för sig med brödtext för att beskriva deras innehåll och illustreras och valideras med citat från 

original artiklarna. 
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Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 
___________________________________________________________________________ 
Kategorier 
___________________________________________________________________________ 
Att se sin barndom som orsak till drickandet 

Att känna skam och skuld 

Att känna sig utanför och vilja dö 

Att se att det finns mer att leva för 

___________________________________________________________________________ 

 

Att se sin barndom som orsak till drickandet 

I två studier (Boyd & Mackey, 2000; Lillie, 2002) beskrev kvinnor starka känslor av att ha va-

rit olyckliga och deprimerade som barn, känt sig känslomässigt försummade och blivit mob-

bade. Detta ledde till dåligt självförtroende. Den egna familjen fick dem att känna sig otill-

räckliga och utan mål i livet. De fick negativ kritik och blev ignorerade av föräldrarna, detta 

resulterade i att de anklagade sig själva för den smärta och konflikt som fanns i familjen. I ett 

par studier (Kearney, 1996; Herbert & McCannell, 1997) framkom det att en del hade blivit 

sexuellt utnyttjade som barn och såg alkoholen som en befrielse från den smärtan. I ett par 

studier (Kearney, 1996; Paris & Bradley, 2001) beskrev några kvinnor barndomen som 

långtråkig och hopplös och att föräldrarna aldrig funnits där för dem utan missbrukat själva. 

Boyd och Mackey (2000) visade att många kvinnor fick se sina föräldrar dricka och lärde sig 

tidigt att alkohol associerades med att vara lycklig och glad. Föräldrarna som annars var till-

bakadragna blev pratsamma och glada när de drack. De började ofta dricka för att passa in i 

en viss grupp och för att vara tuffa. 

                 

I feel it’s half got to do with how I’ve been brought up and just things 
that have happened to me since then. I feel if I’d been brought up to have 
more confidence, these things mightn’t have happened to me, you know… 
(Lillie: 2002, s.104). 
 
Eventually I was sexually abused as a kid by my older brother and all 
that stuff. My mother was an abusive alcoholic. I just did it mostly to fit 
in…to feel loved by somebody (Kearney: 1996, s.764).   

 

 

Att känna skam och skuld 

Enligt (Lillie, 2002; Long & Mullen, 1994; Davis, 1997) upplevde kvinnor att det var vidrigt 

och avskyvärt att vara kvinna och alkoholist. I en studie av Mackey (2000) framkom det att de 
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gjorde saker i berusat tillstånd som de aldrig skulle ha gjort som nyktra, detta i sin tur gav 

dem känslor av värdelöshet och skam. Två studier (Lillie, 2002; Smith, 1998) visade att kvin-

norna upplevde skam och skuld när alkoholen blev den huvudsakliga delen i deras liv och att 

de hade förlorat kontrollen när de behövde gömma alkoholen. I en studie av Smith (1998) 

upplevdes skammen som en intensiv smärtfull känsla och kvinnorna hittade på ursäkter för att 

kunna få dricka. Detta gjorde att skulden och skammen inte blev så stor. Skulden upplevdes så 

smärtsam att de drack ännu mer för att inte behöva känna den. I en studie av Boyd och Mack-

ey (2000) höll många kvinnor sitt alkoholberoende hemligt för att inte dra skam över familjen 

eller förlora barnen. I en studie (Boyd & Mackey, 2000; Kearney, 1996) framkom att kvin-

norna drack för att dämpa smärta istället för att lära sig att hantera den. Paris och Bradley 

(2001) fann att några kvinnor förstod att alkoholen gjorde skada men de visste inte vad det 

skulle göra för att sluta. Long och Mullen (1994) beskriver att de flesta kvinnor som missbru-

kade alkohol gjorde det själv hemma så att ingen annan skulle få reda på hur det låg till.  

 
You just have guilt all the time; every time you get drunk you feel guilty 
the next day…It’s…uh. You know I would hide the alcohol and uh…I 
would think, I’ll try harder, I’ve got to try harder (Smith: 1998, s. 218). 
 
When I lost my job I really hit the bottle very hard and I was drinking 
just all day from when I got up in the morning till when I went to bed at 
night.... and I really wanted to give up but I just didn’t know where to 
start (Lillie: 2002, s. 105). 

 

 

Att känna sig utanför och vilja dö 

I en studie av Boyd och Mackey (2000) berättade kvinnor om hur de kände utanförskap från 

sig själva och andra och drack eftersom det inte fanns något syfte med deras liv. De upplevde 

meningslöshet och hade funderingar över varför de var födda. Enligt Boyd och Mackey 

(2000) visade det sig att i takt med att alkoholberoendet fortskred ledde det till smärtsamma 

känslor i stället för att ge en lättnad. Hänninen och Koski-Jännes (1999) visade i sin studie att 

kvinnor med alkoholberoende kände att de hade nått botten och att det var lika svårt att sluta 

dricka som att fortsätta dricka. Den enda vägen ut verkade vara döden. I ett par studier (Smith, 

1998; Paris & Bradley, 2001) upplevde kvinnor att de önskade att de skulle få dö eftersom al-

koholen hade fört med sig många smärtsamma minnen och känslor som de inte kunde glöm-

ma utan skulle vara tvungna att leva med. I en studie av Long och Mullen (1994) hade fem 

kvinnor planerat självmord och en hade självmordstankar under tiden hon drack.  I en studie 
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av Hänninen och Koski-Jännes (1999) beskrev en kvinna att förlust av kontroll för henne var 

att inte ha mod att leva och inte heller mod att dö även om döden lockade. 

 
I didn’t know what my purpose in life was…I didn’t know why I was 
born. I didn’t know why I was living (Boyd & Mackey: 2000, s. 137). 
 
I just thought, I can’t go on like this and I went and took the whole bottle 
of antidepressants… (Smith: 1998, s. 219). 

 
 
Att se att det finns mer att leva för 

I en studie av Hänninen och Koski-Jännes (1999) insåg kvinnor att en förändring av livet var 

nödvändig eftersom de inte ville dö. I två studier (Kearney1996; Lillie 2002) nådde kvinnorna 

en vändpunkt när de började rannsaka sig själva för att finna en väg bort från beroendet. 

Kvinnorna kom till insikt att de var tvungna att byta ut alkoholen mot något annat menings-

fullt i livet. Davis (1997) visade att kvinnorna valde att lämna gamla vänner, äkta män och 

älskare bakom sig och gå vidare till ett liv utan alkohol. Många kvinnor tog själva steget till 

att komma från alkoholberoendet. De valde att göra det när de kände sig som mest isolerade, 

rädda och upplevde mest hopplöshet. Paris och Bradley (2001) visade att en kvinna hade för-

nekat att hon varit alkoholberoende hela sitt liv, men erkände det till slut till sin väninna en 

dag. Andra kvinnor i studien hade börjat förstå att de hade mer att leva för då de även hade 

barn som de försummat i alla år. 

 

I looked in the mirror and thought ”This is just impossible to con-
tinue.”…I…saw…a great revelation that it was poisoning my life, every 
aspect of my life and it would eventually kill me, or else I would have 
gone nuts (Paris & Bradely: 2001, s.657). 

 
 
Diskussion 
 
Syftet med denna litteratur studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med alko-

holberoende. Studien resulterade i fyra kategorier: att se barndomen som orsak till drickandet, 

att känna skam och skuld, att känna sig utanför och vilja dö, och att se att det finns mer att 

leva för.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att kvinnor började dricka för att lindra den känslomässi-

ga smärtan som de hade fått utstå under barndomen. Enligt Upmark och Thundal (2002) på-

verkar omständigheter under barndomen beteendet under det vuxna livet. Det kan vara så att 
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en eller båda föräldrarna har haft alkoholproblem, att de har vuxit upp helt ensamma utan 

vuxna och att de har haft låg social status. Locke och Newcomb (2004) menar att kvinnor som 

har haft en god relation med föräldrarna och en tillfredställande skolgång visar sig använda 

mindre alkohol än de kvinnor som har haft en dålig relation med sina föräldrar och med sko-

lan. Connolly, Casswell, Stewart och O’Brien (1993) kom fram till att föräldrar som har alko-

holproblem har en skadlig effekt på sin familj. Barn som har minst en alkoholberoende föräl-

der har sämre relation till familjemedlemmarna, har lågt självförtroende och lider ofta av de-

pression och ångest i jämförelse med barn som inte har alkoholberoende föräldrar. Enligt 

Wilsnack, Wilsnack, Kristjanson, Vogeltanz-Holm och Windle (2004) har kvinnor som vuxit 

upp med en mamma som missbrukat alkohol större risk att själv bli alkoholberoende. Förfat-

tarna menar att det inte är lika stor risk att utveckla ett alkoholberoende om det är fadern som 

har varit alkoholmissbrukare.  

 

Denna litteraturstudie visade också att kvinnor som hade blivit sexuellt utnyttjade och miss-

handlade som barn började dricka alkohol för att lindra den känslomässiga smärtan.  Miss-

handel, försummelse och sexuellt utnyttjande i barndomen leder till att kvinnor kan utveckla 

depression och alkoholproblem senare i livet (Abbey, Zawacki, Buck, Clinton & McAuslan, 

2001; Schuk & Widom, 2001; Wilsnack et al. 2004; Van Loon, Koch och Kralik 2004).  De 

som har blivit sexuellt utnyttjade som barn använder alkohol för att klara av den känslomässi-

ga smärtan och stressen som övergreppen fört med sig (Abbey et al. 2001 & Wilsnack et al. 

2004) Vidare menar Abbey et al. (2001) att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barn-

domen behöver dricka alkohol för att klara av intimt umgänge med en man. Risken med detta 

är att kvinnorna blir ännu mera utnyttjade eftersom de ses som lätta måltavlor då de har svåra-

re att göra motstånd.  

 

Det framkom i denna litteraturstudie att kvinnor som missbrukade alkohol kände skam och 

skuld. De kände skuld för att de gömde sitt drickande för andra och de ville försöka hålla sitt 

alkoholberoende hemligt för att inte dra skam över familjen eller förlora barnen. Robertson 

(1994) menar att skuld är en känsla som människor får då de tror att de gjort något fel, att det 

finns möjligheter att de ska bli straffade eller väcka någons missnöje. Skuld kan enligt Ro-

bertson också definieras som en smärtsam, negativ psykologisk känsla riktad mot sig själv, 

med tron att man inte har levt upp till eller har kränkt sina egna inre värderingar om hur man 

borde leva eller uppföra sig (Robertson, 1994). Detta kunde ses även i vår litteraturstudie, där 

kvinnor kände skuld när alkoholen hade tagit över deras liv och de blev tvungna att hitta på 
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ursäkter för att kunna dricka. Skulden blev så smärtsam att de drack ännu mer för att inte be-

höva känna den. Enligt Chapple, Ziebland och Mc Pherson (2004) är det vanligt förekom-

mande att även personer med lungcancer känner skuld och skam över att de själva har orsakat 

sjukdomen. Behandlingen som ofta leder till att de förlorar håret, ärr och andra kroppsföränd-

ringar leder till att de upplever det som om andra människor ser på dem som smutsiga. De 

känner att kroppen är utom kontroll. Detta leder till att de skäms och känner skuld. I denna lit-

teraturstudie framkom det också att kvinnor upplevde att det var vidrigt och avskyvärt att vara 

kvinna och alkoholberoende och såg sig själva som smutsiga. Enligt Sjöblom, Pejlert och 

Asplund (2005) känner även familjemedlemmar till människor med psykisk sjukdom sorg, 

skam och skuld eftersom de tror att de är orsaken till sjukdomen. De försöker gömma sina 

sjuka familjemedlemmar eftersom de skäms.  

 

Denna litteraturstudie visade att alkoholberoendet ledde till en känsla av att livet hade förlorat 

sin mening. Vissa kvinnor önskade att de skulle få dö eftersom alkoholen hade fört med sig så 

många smärtsamma minnen och känslor som de skulle vara tvungna att leva med.  Enligt 

Cornelius, Clark, Salloum, Bukstein och Kelly (2004), Wilsnack et al. (2004) och Rossow 

(1994) har de kvinnor som börjar missbruka alkohol i tonåren fyra gånger högre risk att begå 

självmordsförsök än de som börjar dricka senare i livet. De som begår självmord har långa 

depressiva perioder, inget socialt nätverk och har druckit större delen av sitt liv. En stor del av 

de personer med alkoholberoende som rapporterar självmordsföreställningar gör det speciellt i 

slutet av en fest eller i den tidiga fasen av sin abstinens. Kvinnor som begår självmord har of-

tare alkohol i blodet eller en historia av alkoholberoende än kvinnor som dör av andra onatur-

liga orsaker. Tankar om självmord och planerade självmord är vanligt bland kvinnliga alkoho-

lister. Rossow (1994) menar vidare att kvinnor som är beroende av alkohol har högre själv-

mordsrisk än män. I vår litteraturstudie framkom det att en del kvinnor hade planerat själv-

mord och hade självmordstankar. De upplevde livet som meningslöst och funderade på varför 

de överhuvudtaget var födda. Det framkom också att kvinnor kände att de hade nått botten 

och att det var lika svårt att sluta dricka som att fortsätta med drickandet; den enda vägen ut 

verkade vara döden. 

 

Sökandet efter en mening i det dagliga livet är en mänsklig företeelse. Vad som uppfattas som 

meningen med livet ses på olika sätt. Det kan vara att göra en lyckad karriär, ha kärleksfulla 

relationer och välbefinnande. Meningen med livet kan även anpassas till olika skeden i livet, 

olika upplevelser under livets gång (King, 2004). En del kvinnor med alkoholberoende i den-
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na litteraturstudie insåg att det hade mer att leva för och bestämde sig för att lämna livet med 

alkoholen bakom sig. De förstod att det fanns mer att leva för och började ägna sig åt sina 

barn som de hade försummat i alla år. Annan forskning (Mayers, Naples & Nilsen, 2005; 

Dunbar, Mueller, Medina & Wolf, 1998) visar att kvinnor som lever med HIV upplever att li-

vet får en vändpunkt i och med sjukdomen. De beskriver en drivande kraft för att kämpa för 

ett mer meningsfullt liv. Den drivande kraften är familj och vänner som ses som livets me-

ning. HIV infektionen gör att de blir tvungna att leva i nuet och fokusera på sådant som ger li-

vet mening. Livet är ingenting att ta för givet. Barnen blir mycket viktiga för dessa kvinnor då 

de tidigare under sitt drogmissbruk hade försummat dem. Arman och Rehnsfeldt (2002) me-

nar att sjukdomen får även kvinnor med bröstcancer att tänka på meningen med livet och för-

mår dem att bli medvetna om att det för dem finns många olika valmöjligheter. Shin (1999, 

s.90-95) menar att det skulle vara svårt att leva igenom upplevelsen av cancer och eventuell 

död utan att stanna upp och tänka på livet och dess mening. För några kvinnor i denna littera-

turstudie resulterade drickandet i att de började reflektera över vad som var viktigt i livet.  

 

Vidare visade vår litteraturstudie att många kvinnor själva tog steget till att komma i från al-

koholberoendet när de kände sig som mest isolerade, rädda och upplevde mest hopplöshet. 

Dunbar et al. (1998) påvisar att kvinnor som fått diagnosen HIV ser smärtan och hopplösheten 

som diagnosen för med sig som en möjlighet att växa och bli starkare. De talar om att de har 

fått en ny syn på livet och accepterar sig själva och sin situation. När de kommer till insikt om 

att sjukdomen kommer att leda till döden får livet en annan mening eftersom de inte vill dö. 

De beskriver att de blivit ärliga i sina relationer och ser på sina relationer som viktiga. I denna 

litteraturstudie framkom det att kvinnor med alkoholberoende hade kommit till insikt om att 

de skulle dö om det inte slutade dricka och att de var tvungna att förändra sitt liv. De blev är-

liga mot sig själva och andra när de erkände att det var alkoholberoende. 

 

Alkohol utgör ett stort samhällsproblem och är även ett omvårdnadsproblem. En ökning av 

alkoholanvändande i Sverige har ökat konsekvenserna både socialt och hälsomässigt (Gug-

genbuhl & Uchtenhagen, 2000, s. 52-53). Enligt van der Stel och Voordewind (1998, s.19) 

måste ytterligare behandlingsmetoder inom detta område bli mer utforskade. Att informera 

om alkohol och dess konsekvenser är fortfarande en viktig del som gör att människor kan ta 

förnuftiga beslut om att ändra sina beteenden. Hur mycket sjuksköterskor än önskar att män-

niskor ska ta till sig av kunskap och information, spelar det ingen roll eftersom det beror helt 

på deras eget intresse och på vilket behov och motivation de har till att bryta beroendemönst-
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ret. Compton (2002) beskriver att det är viktigt med gott stöd, medkänsla och bra omvårdnad 

för att minska oron hos personer med alkoholberoende. Bra omvårdnad i detta fall är att ha en 

lugn miljö runt personen, göra det så bekvämt som möjligt och låta henne vila eller sova vid 

behov. Om personen känner sig orolig kan sjuksköterskan stanna vid hennes säng om hon 

önskar det eftersom det kan finnas många känslor som kommer till ytan och då kan sjukskö-

terskan vara ett stöd.  

 

Enligt Jormin, Augustsson och Forsberg (2003) kan sjuksköterskor möta människors behov 

genom att etablera en mellanmänsklig relation. Till denna relation har sjuksköterskan möjlig-

het att använda sig av kommunikation, terapeutisk förmåga och en målinriktad metod. Rela-

tionen blir en stegvis process. I det första mötet är det viktigt att sjuksköterskan inte har några 

förutfattade meningar om personen i fråga. Detta leder till att sjuksköterskan och personen 

möter varandra som att de är lika värda. Empati, en förmåga att känna igen sig i den andres 

livserfarenheter, kan skapa en vilja att hjälpa. För att sjuksköterskor ska kunna identifiera per-

sonens behov och använda sig av de rätta omvårdnadsinterventionerna för att hjälpa och stöd-

ja krävs en god kommunikation. Vid en god kommunikation krävs aktivt och öppet lyssnande. 

Madjar och Walton (1999, s. 5-7) menar att vi tolkar de som sägs utifrån de erfarenheter vi 

har och det som är betydelsefullt för en person kanske inte betyder något alls hos en annan. 

När man kommunicerar så lyssnar man på den andre personen men det är inte säkert att bud-

skapet går fram. Sjuksköterskans största utmaning är att verkligen lära känna och se personen 

utifrån dennes livsberättelse. Även när interventionerna är korta som till exempel vid akut-

mottagningar och dagkirurgi så gör sjuksköterskan sitt yttersta för att förstå människan som 

de har framför sig. Sjuksköterskan är förenad med det speciella sättet av att observera och 

lyssna och att vara närvarande med människan som de omvårdar. När sjuksköterskan verkli-

gen lyssnar så skapas ett utrymme där den andre kan få insikt och förståelse för sin egen värld  

 

Metoddiskussion 

Studiens styrka är att den belyser hur det är att leva med alkoholberoende. Resultatet kan an-

vändas i alla möten med personer med alkoholberoende. Dessa människor finns överallt och 

alla kommer att möta dem under sin verksamma tid som sjuksköterska. En annan styrka med 

studien är att vi har fått en djupare förståelse för hur kvinnor med alkoholberoende upplever 

sitt liv och på detta sätt kan vi vara ett stöd för dem och hjälpa dem när de vill ha hjälp. I den-

na litteraturstudie har vi fokuserat på kvinnor eftersom det visat sig i tidigare forskning att det 

ligger mer skam över kvinnors alkoholberoende. En svaghet med studien är att endast ett litet 
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urval av artiklar (n=10) är analyserade samt att kvalitativ innehållsanalys som analysmetod är 

relativt tidskrävande och kan innebära risk för subjektivitet. En annan begränsning som vi 

uppmärksammat är att få undersökningar är genomförda om svenska kvinnors erfarenheter av 

alkoholberoende. Kvalitativ innehållsanalys är en bra metod när man vill ta reda på männi-

skors upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Vi har försökt att motverka våra egna åsikter genom 

tillämpning av manifest ansats i innehållsanalysen. Fördelen med den manifesta innehållsana-

lysen är enligt Downe-Wamboldt (1992) att den säkrar trovärdigheten om forskarna hela tiden 

är textnära. Trovärdighet innebär att studien verkligen har undersökt det fenomen som var 

tänkt från början. Under hela vårt analysarbete återgick vi till originalartiklarna för att vara 

textnära och undvika tolkning (jfr Burnard, 1991). Trovärdigheten ökar när flera källor gene-

rerar data samt när flera personer analyserar data. Olika metoder för insamling av data ökar 

även trovärdigheten i en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2004, s. 431-432).  Till denna littera-

turstudie har två personer analyserat data och författarna i de vetenskapliga artiklarna har an-

vänt olika metoder för insamling av data i sina studier, detta ökar trovärdigheten i vår littera-

turstudie. Enligt Polit och Beck (2004, s. 432-433) ökas trovärdigheten i studien genom att 

presentera resultatet av studien för deltagarna. I denna studie var inte detta möjligt att göra ef-

tersom den har baserats på vetenskapliga artiklar. Trovärdigheten i denna litteraturstudie ökar 

genom att studien har granskats av vår handledare, andra studerande och lärare under semina-

rier. Holloway och Wheeler (2002, s. 254) menar att forskaren använder sig av olika termer 

för att skapa trovärdighet i en kvalitativ studie. Dessa består av rimliga fynd, följsamhet, be-

kräftbarhet och överförbarhet. Kvalitativ forskningsmetod kan användas av sjuksköterskan för 

att ge en vägledande och ökad kunskap som kan användas i praktiken. 

 

Slutsatser 

I denna litteraturstudie framkom det att grunden till alkoholberoende ofta ligger i barndomen. 

En del kvinnor i studien hade blivit sexuellt utnyttjade och misshandlade som barn och hade 

haft föräldrar som drack eller missbrukat droger. Därför anser vi att det är viktigt att tidigt 

identifiera barn som bor med föräldrar som är alkoholberoende och de som blir misshandlade 

och förnedrade. Skolan och vi som sjuksköterskor har här en viktig roll för att förhindra att 

dessa barn ska utveckla ett alkoholberoende. De behöver få stöd och trygghet från vuxna. 

Studien visade också att kvinnorna upplevde skuld och skam över sitt alkoholberoende som 

också var en del av vår förförståelse. Vår reflektion är att sjuksköterskan bör ha ett öppet sin-

ne och skapa en trygghet vid det första mötet. Detta för att kunna utveckla en bra relation. Vår 

åsikt är att personer med alkoholberoende bör följas upp efter kontakt med sjukvården för att 
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få hjälp och stöd. Vi anser även att mer forskning inom området är betydelsefullt ur kvinnans 

och hennes närståendes samt vårdpersonalens perspektiv. Mer forskning skulle vara till hjälp 

för kvinnan som är alkoholberoende eftersom det visar att hon inte är ensam och kanske kan 

motivera till att söka hjälp för att komma ur beroendet. De närstående har också en väldigt 

jobbig situation så det kan vara till hjälp och stöd att få ta del av andras upplevelser och kan-

ske få kontakt med andra som upplevt samma situation. Vårdpersonalen behöver få mer för-

ståelse för den alkoholberoende människans livsvärld för att mota bort fördomar som är van-

ligt förekommande. Medvetenheten om alkoholens skador och dess riskfaktorer behöver ökas 

för att motivera till livsstilsförändringar. Enligt vår reflektion är det viktigt att ha en fungeran-

de kommunikation i mötet med människor med alkoholberoende. En god kommunikation är 

viktig eftersom med det kan missförstånd undvikas. En sjuksköterska som lyssnar och inte har 

några förutfattade meningar skapar trygghet och på det sättet kan en god kommunikation byg-

gas.  
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