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___________________________________________________________________________ 

Background: Alcohol addiction defines as a disease in which alcohol has a major role in 

people’s lives. Alcohol has a damaging effect on the body and people with alcohol addiction 

carries an increased risk of suffering from physical and mental illness. In order to care for 

people with alcohol addiction, the nurse needs to have understanding of their lifeworld. The 

nurse should inform and motivate people with alcohol addiction to a lifestyle change through 

their professional role and support them in the experience of health. Aim: To describe 

people’s experiences of living with alcohol addiction. Method: The study is based on a 

qualitative analysis of narratives. Result: Two main categories emerged from the analysis: 

Everyday life focuses on the next drink, Need for change with four subcategories. 

Conclusion: A good relationship between the nurse and the patient is a prerequisite for 

promoting patient participation, and for persons with alcohol addiction to complete 

treatments. Working in a person-centered way gives the nurse an opportunity to take part in 

the patient’s lifeworld. Knowing what motivates the patient to change is a presumption for 

creating health and well-being. 
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INLEDNING 

Alkoholberoende är vanligt i dagens samhälle och alkohol är det berusningsmedel som 

förekommer mest i Sverige (Johansson, Richert & Svensson, 2017). Enligt Centralförbundet 

för alkohol och narkotikaupplysning finns det cirka 318 000 personer som lever med ett 

alkoholberoende i Sverige (CAN, 2014). Ett alkoholberoende leder till en ökad risk att 

drabbas av olika sjukdomar, psykiska och fysiska skador, sociala problem, samt en ökad risk 

att dö i förtid. Som en följd resulterar det i en ökad kostnad för hela samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Personer som lider av alkoholberoende är en speciellt utsatt 

grupp som skiljer sig från resten av populationen. Ofta karaktäriseras livet av svårigheter att 

ta hand om sig själva och sin egen hälsa, vilket leder till svårigheter att passa in i samhället 

(Bové, Lisby & Norlyk, 2018). Sjuksköterskor kan möta patienter med alkoholberoende i de 

flesta verksamheter. För att adekvata kunna stödja dessa patienter behöver sjuksköterskor 

kunskap om erfarenheter av alkoholberoende.  

BAKGRUND 

Alkoholberoende  

Löfgren (2015) definierar alkoholberoende som en sjukdom där alkoholen får en större roll 

i individens liv än vad den tidigare har haft. Karaktäriserande för ett alkoholberoende är en 

förhöjd tolerans mot alkohol, abstinenssymtom, förlorad kontroll vid intaget av alkohol och 

misslyckade försök med att minska alkoholkonsumtionen. Symtomen är inte övergående, 

utan har pågått i minst ett år. Tillgången till alkohol är av betydelse för personer med 

alkoholberoende. Aktiviteter som tidigare varit viktiga åsidosätts när behovet är för stort. Ett 

fortsatt intag av alkohol sker trots vetskapen om påverkan på kroppen (Löfgren, 2015). 

Alkohol är uppbyggt av etanol molekyler som tas upp i tolvfingertarmen och tunntarmen via 

slemhinnan, för att sedan transporteras till blodbanan. Alkoholen distribueras ut i olika 

vävnader i kroppen och inom några minuter sker effekt på centrala nervsystemet. 

Etanolmolekylen verkar dämpande på signalsubstanserna i hjärnan, vilket leder till att 

motoriska och kognitiva funktioner försämras. Sekundärt aktiverar alkoholen dopamin - och 

endorfinsystemet som är hjärnans belöningssystem. Alkoholens påverkan på 

belöningssystemet frambringar känslor som upprymdhet och välbehag. Påverkan på 

signalsubstanserna och hjärnans belöningssystem kan i sin tur leda till ett alkoholberoende 

(Heilig, 2015). Enligt Kuitunen Paul et al. (2019) har tidigare erfarenheter, anledningar och 

förväntningar kring alkoholkonsumtion en betydelse vid utvecklandet av alkoholberoende. 

Johansson och Wirbing (2005) beskriver att alkoholberoende är ett allvarligt tillstånd där en 

kroppslig tillvänjning sker. Ett alkoholberoende är svårt att ta sig ur och kräver ofta ett 

fullständigt avståndstagande från alkoholen (Johansson & Wirbing, 2005). När en patient 

har brukat stora mängder alkohol, slutar eller minskar sin konsumtion uppstår 

abstinensbesvär (Caputo et al., 2018). Symtom som kan uppkomma är skakningar, 

illamående, kräkning, agitation och ångest. För att kunna behandla ett alkoholberoende är 
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det en förutsättning att patienten kan hantera abstinensbesvären som uppstår (Caputo et al., 

2018). Vid alkoholberoende är alkoholkonsumtionen så omfattande att det innebär en 

allvarlig risk att skada sig själv och andra runt omkring både fysiskt och psykiskt, samt att 

det finns ökad risk att dö i förtid (Abidi, Oenema, Verhaak, Ten., & Van de Mheen, 2019). 

Alkoholen är en verklighetsflykt och kan till en början verka harmlöst. Med tiden ökar 

alkoholförbrukningen utan att personerna reflekterar över det, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser i personernas hälsa och sociala liv (Meen Lorvik, 1994). 

 

Behandling vid alkoholberoende  

För att bryta ett alkoholberoende krävs ofta en vändpunkt där personerna inte ser någon 

annan utväg än att be om hjälp (Muli & Lagan, 2017). Vändpunkten kan bero på olika 

faktorer men uppstår framförallt till följd av ett stort personligt lidande. Lidandet är inte 

längre hanterbart på egen hand och känslan av att förlora kontrollen är framträdande (Muli 

& Lagan, 2017). Vid behandling av personer med alkoholberoende är det betydelsefullt med 

kontinuerlig kontakt med vårdpersonal (Nordfjearn, Rundmo & Hole, 2010). Personer med 

alkoholberoende känner att behandlingar är till hjälp när vårdpersonal vårdar med respekt, 

finns tillgängliga och gör personerna delaktiga i olika aktiviteter som främjar deras 

tillfriskningsprocess. Enligt Talbot, Dorrian och Chapman (2015) påverkas vårdpersonal av 

sina egna attityder och normer vid vårdandet av personer med alkoholberoende. Andra 

faktorer som har betydelse vid vårdandet är ålder samt hur mycket kunskap och erfarenhet 

vårdpersonal har i behandling av personer med ett alkoholberoende. Nordfjaern et al. (2010) 

beskriver att en anledning till att personer inte fullföljer sina behandlingar beror på att de 

inte kan motstå sitt begär av alkohol. Andra skäl kan vara att de har en bristande förmåga i 

att skapa en positiv social relation till vårdpersonal, familj och vänner. Självhjälpsgrupper 

är enligt Johansson och Wirbing (2005) ett tillvägagångssätt och ett bra stöd på vägen för att 

lära sig hantera behovet av alkohol. Personerna samlas för att dela erfarenheter kring hur det 

är att leva med ett alkoholberoende. För att självhjälpsgrupper ska fungera som behandling 

måste det finnas en vilja att leva ett liv i nykterhet, då personens egna engagemang och 

inställning är betydelsefull för en positiv utveckling (Johnsson & Wirbing, 2005). En 

samhörighet med andra som har ett alkoholberoende är viktigt, eftersom det vid 

självhjälpsgrupper sker ett utbyte av positiva och negativa erfarenheter kring livserfarenheter 

(Nordfjaern et al., 2010). 

Vid medicinsk behandling av alkoholberoende är Antabus ett vanligt förekommande 

läkemedel, som tas i syfte att förebygga återfall eller om behov av alkoholstopp föreligger 

(Heilig, 2015). Antabus påverkar leverns nedbrytning av alkoholen, vilket leder till att det 

giftiga ämnet acetaldehyd ansamlas i kroppen. Acetaldehyd går ut i blodbanan, vilket leder 

till att personer som dricker alkohol får symtom som hjärtklappning, kräkning, huvudvärk, 

rodnad och sjukdomskänsla (Heilig, 2015). En förutsättning för en lyckad 

antabusbehandling är att det skapas ett förtroende mellan patient och sjuksköterska. Antabus 

är inte ett botemedel utan en hjälp att hantera alkoholintaget. För att bryta ett 

alkoholberoende behövs framförallt en beteendeförändring hos patienten (Löfgren, 2015). 

När en förändring sker hos personerna ger det nya perspektiv på deras livssituation, vilket 

skapar hälsa och välbefinnande (Ekebergh, 2015).  
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Hälsa och ohälsa  

Hälsa innebär ett tillstånd av friskhet, välbehag, sundhet och inte bara fysisk frånvaro av 

sjukdom (Eriksson, 1986). Friskhet avspeglar individens fysiologiska aspekter och välbehag 

avser unika upplevelser av sitt tillstånd. Sundhet är uppdelat i; hälsosam sundhet vilket 

relateras till att individen handlar hälsosamt samt psykisk sundhet som avspeglas i förnuft. 

Hälsa är en subjektiv upplevelse och föränderlig över tid (Eriksson, 1986). Hälsokorset 

beskriver individens upplevelse av hälsa och ohälsa utifrån fyra olika huvudpositioner A, B, 

C, D på två axlar. Huvudpositionerna innefattar individernas upplevelse av välbefinnande, 

illabefinnande, förekomst av objektiva tecken på ohälsa och frånvaro av objektiva tecken på 

ohälsa. Upplevd ohälsa leder till att individer söker vård. Vårdprocessen ska styrka och 

stödja individens hälsoprocess för att uppleva hälsa (Eriksson, 2014). Individer med ett 

alkoholberoende har ofta svårt att få ett arbete, få ekonomin att gå ihop och finna en bostad. 

Detta kan leda till en känsla av misslyckande och inre stress som påverkar hälsan. Som 

sjuksköterska är det viktigt att veta hur det går att stödja individerna att uppleva hälsa 

(Wiklund Gustin, 2014).  

 

                                    Känsla av välbefinnande 

                                      

 

 

                  A. Upplevd hälsa             B. Verklig hälsa  

  

 
Förekomst av                                                                    Frånvaro av 

objektiva tecken på ohälsa                                              objektiva tecken på ohälsa 

                                                                                                                                                      

D. Verklig ohälsa         C. Upplevd ohälsa 

 

                                         

                              

                                  Känsla av illabefinnande                                   

  

 Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 2014 s. 48) 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar  

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor åligger det professionen att ansvara för 

patientens omvårdnad. Omvårdnaden bygger på tillförlitlig evidens och vetenskap samt 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskans ansvarsområden bygger på att fortlöpande analysera 

styrkor och svagheter hos sig själv, kontinuerligt utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens. 

Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). SSF 

(2017) beskriver att sjuksköterskan ska ansvara och leda omvårdnadsarbete, iaktta 

helhetsperspektiv kring patientens omvårdnad samt ansvara för att skapa och upprätthålla 

goda vårdrelationer (SSF, 2017).  De huvudgripande ansvarsområdena för sjuksköterskor är 

att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom samt återställa hälsa. Sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt bör utmärkas av en omvårdnad som ser till människors olika 

värderingar, trosuppfattning, integritet och autonomi (International Council of Nurses, 

2017). För att personer med alkoholberoende ska kunna lyckas i strävan att sluta med sitt 

beroende, ska sjuksköterskan agera som ett stöd, bekräfta patienten i sitt beslut och vara drivkraft 

för fortsatt framgång. För att personer med alkoholberoende ska lyckas bör det finnas kontinuitet 

och kunskap hos sjuksköterskor (Mccallum, Mikocka Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull) 
Hälso- och sjukvårdslagen är den övergripande lagen för hur sjukvården ska bedrivas i 

Sverige (SFS 2014:821). Lagen reglerar sjuksköterskans professionella roll genom att ange 

vilka skyldigheter som åligger i legitimering och yrkesroll. Sjuksköterskan ska erbjuda en 

god vård och förebygga ohälsa. Vården ska ges med respekt för den enskilda människans 

lika värde, den som har störst behov av vård ska prioriteras. Patienternas behov av trygghet, 

kontinuitet, tillgänglighet och säkerhet ska tillgodoses av sjuksköterskan (SFS 2014:821).  

Patientdelaktighet  

Relationen mellan patient och sjuksköterska beskrivs som insikt genom övervägande, vilket 

bygger på patienters delaktighet i sin egen omvårdnad och är en process i ständig förändring 

(Larsson, 2008). Patienten ska tillgodoses med relevant information i en trygg och säker 

miljö för att få insikt i sin egen sjukdom. Omvårdnaden ska överensstämma med 

förväntningar på vården samt att patienten själv får bestämma över sin delaktighet. Insikt 

genom övervägande bygger på att patienten är i centrum och känner ett ömsesidigt 

förtroende till sjuksköterskan. Patientdelaktighet främjas när patienterna bemöts med respekt 

och sjuksköterskan ser till hela individen och inte enbart sjukdomen. Patientdelaktighet 

hindras när patienten upplever brist på empati eller ett uteblivet stöd från sjuksköterskan 

(Larsson, 2008).  

 

Enligt Dahlberg och Ekman (2017) är en kontinuitet i vårdrelationen mellan sjuksköterska 

och patient av betydelse för att minska risken för återfall och främja patientdelaktighet. Ett 

personcentrerat förhållningssätt är av värde vid omvårdnad av patienter, denna form av vård 

kan innebära att patienter känner ett större förtroende för sjuksköterskan. SSF (2016) 

beskriver att personcentrerad vård innebär ett samarbete mellan patient och profession. 

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska och omvårdnadsmässiga kunskapen, som bidrar 

till en god vård för patienterna. Den personcentrerade vården utgår från att bekräfta och 

erkänna patienternas egna upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskan ska inte enbart 

lyssna utan även se patienten som unik med en unik livsvärld (SSF, 2016). Det är 

sjuksköterskan som ser till personen som individ och är lyhörd. Sjuksköterskan ska ta hänsyn 
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till patientens integritet och autonomi, samt ska tillsammans med patienten skapa insikt i 

hälsosituationen och hur den kan förbättras (Dahlberg & Ekman, 2017).  

PROBLEMFORMULERING 

Alkoholberoende i Sverige ökar årligen och personerna som drabbas blir allt fler.  Att leva 

med ett långvarigt alkoholberoende påverkar individers hälsa, sociala liv och ekonomiska 

situation negativt. Individer med alkoholberoende önskar hjälp när situationen är för svår att 

hantera på egen hand. För att kunna stödja och hjälpa individerna till ett hälsosammare liv 

krävs det att sjuksköterskor förstår hur det är att leva med ett alkoholberoende. 

Sjuksköterskan kan genom att ta del av individers erfarenheter erbjuda en god omvårdnad 

som främjar hälsa och välbefinnande.  

SYFTE 

Att beskriva personers erfarenheter av att leva med alkoholberoende.   
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METOD 

I denna studie användes en kvalitativ ansats med analys av narrativer i form av 

självbiografier beskrivet av Dahlborg Lyckhage (2017). En narrativ metod innebär att 

färdiga berättelser analyseras och innebörden i berättelserna bildar olika teman, kategorier 

och koder. Självbiografierna hanteras som empiriskt material och innehållet svar på 

problemområdets frågeställningar. I en narrativ metod ska det finnas ett tydligt 

patientperspektiv, som i denna självbiografistudie lyfts fram genom personers erfarenheter 

av att leva med alkoholberoende. I metoden är berättelsen i centrum och genom att ta del av 

levda erfarenheter kring upplevelser av omvårdnad, hälsa och ohälsa ges en bild av 

personernas livsvärld. Analysen av valda självbiografier genomfördes med ett öppet 

förhållningssätt för att få fram innebörden i texten och inte låta förförståelse styra. 

Berättelserna har analyserats i mindre delar var för sig och sedan tolkats till en ny helhet 

(Dahlborg Lyckhage, 2017).  

 

Urval 

De inklusionskriterier som valts var självbiografier skrivna av personer över 18 år med ett 

erkänt alkoholberoende. Böckerna var skrivna på svenska och ingen aspekt togs kring genus. 

För att garantera ett nutidsperspektiv sattes en gräns på att självbiografierna inte skulle vara 

äldre än 10 år. Exklusionskriterier var böcker där ett kombinerat missbruk togs upp. Böcker 

som var skrivna av personer som levde med psykisk eller somatisk samsjuklighet 

exkluderades även.  

Datainsamling 

Självbiografier togs fram genom sökningar i bibliotekskatalogen Libris. Sökord som använts 

är alkoholister, alkoholberoende och biografi. Avgränsningar gjordes även till bok och 

svenska. Sökorden resulterade i 80 träffar där samtliga titlar och sammanfattningar lästes. 

Utifrån läsa sammanfattningarna valdes sex självbiografier då de svarade på syftet. Böckerna 

söktes fram via titel och lånades på Stadsbiblioteket i Skövde. Totalt kom sex självbiografier 

att ingå i studien. 

Tabell 1. Sökhistorik 

Datum  

Databas 

Sökord  Antal 

träffar  

Lästa 

titlar  

Lästa 

sammanfattningar 

Valda 

självbiografier  

2019-09-05 

Libris  

Alkoholister, biografi 68 68 68 5 

2019-09-

05  

Libris 

Alkoholberoende, 

biografi  

12 12 12 1 
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De valda självbiografierna är:  

 
Tack det är bra! Min väg till nykterhet – Av Cecilia Svensson (2014) 

Cecilia beskriver ett splittrat liv som alkoholberoende och hur skam och skuldkänslor ledde till ett 

långt förnekande av alkoholberoende. Det tog lång tid att bli nykter och resan dit innefattade flera 

återfall och olika behandlingar. 

 

Vägen ut: En loggbok om alkoholism och medberoende - av Kjell - Olof Feldt & Birgitta von Otter 

(2016) 

Kjell är pensionär och bor tillsammans med sin hustru Birgitta. Han har kommit till insikt i hur 

alkoholen tar över hans liv och känner hur hälsan blir allt sämre. Med hjälp av sin hustru försöker 

han bli fri från behovet av alkohol, och leva som nykter alkoholist. Självbiografin beskriver både 

med och motgångar under resans gång och Kjell blir medveten om att det är en kamp han måste 

vinna varje dag. 

 

Jag som var så rolig att dricka vin med - av Rebecka Åhlund (2019)  

Rebecka är journalist och skribent men spenderar dagarna på den lokala puben. Självbiografin 

skildrar en vardag som småbarnsförälder, fru och kompis. Hon beskriver hur hon förnekade sitt 

alkoholberoende och hur varje dag var en kamp i att hålla sig ifrån alkoholen. 

 

Idag är jag fri - av Josefin Dahlberg (2018)  

En självbiografi om att tidigt ta kontroll över alkoholen, och om hur det är att vara 20 år och erkänna 

ett alkoholberoende. Efter att ha vuxit upp med en frånvarande alkoholiserad förälder har hela 

Josefins tonår präglats av alkohol och festande som aldrig verkade ta slut.  

 

AnsvarsFULL - av Camilla Kuylenstierna (2012) 

Camilla dricker kopiösa mängder alkohol både i sin ensamhet och tillsammans med andra. Hon 

beskriver i självbiografin hur hon klättrade både karriärmässigt och socialt trots alkoholberoendet. 

En självbiografi över att ta makten över alkoholen fast allt pekar på motsatsen.  

 

Jag ville bara dansa - av Lotten Säfström (2012) 

En självbiografi om Lotten som trots en stabil uppväxt utvecklar ett alkoholberoende som kostar 

henne både jobb, bostad och relationer. Istället lever hon i samhällets utkant där hon med sin nyfödda 

dotter kämpar för att överleva. Men en dag får livet en ny vändning och alkoholen är inte längre det 

viktigaste i livet.  

 

Analys 

Datamaterialet analyserades med en modell beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2017). Detta 

innebär att analysgången kan beskrivas som en rörelse från textens helhet till textens delar 

och till en ny helhet. Biografierna lästes enskilt av båda författarna och diskuterades efter 

varje läst biografi. Därefter diskuterades alla biografierna igen för att få en gemensam 

förståelse för helheten. Meningsbärande delar som svarade på syftet urskildes och 

färgmarkerades. Dessa kondenserades utan att det relevanta i texten förlorades. Likheter och 

skillnader fördes samman och namngavs med koder. Koder med liknande innehåll fogades 

samman till underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll sammanfördes och 

resulterade i två huvudkategorier. 
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Etiska överväganden 

I denna studie följs forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002). Forskningsetiska 

principer ska följas där det anges att forskning är relevant och bedrivs med god kvalitet. 

Upphovsrätten till ett litterärt verk tillfaller författaren av verket. När ett verk gjorts 

tillgängligt för allmänheten anses den vara offentliggjord och får då användas i studiesyfte. 

Vid användning av materialet ska upphovsmannen till verket anges (SFS 1960:729).   Utifrån 

ställningstaganden som vidtagits under arbetets gång får det inte förekomma kränkningar 

och förnedringar mot individerna som ingår i forskning eftersom det strider mot 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2012). Ställningstaganden som gjorts i användandet 

av verken i resultatet är att egna tankar redovisats tydligt med citat utan personlig 

information för att minska risken för plagiat och följa nyttjandekravet. Nyttjandekravet 

innebär att insamlad data endast får användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002). För 

att materialet inte ska förvrängas eller att biografiförfattarna ska framställas på ett ovärdigt 

sätt fördes en kontinuerlig dialog kring materialet. Förförståelse har diskuterats under 

processens gång för att undvika feltolkning av materialet.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom två huvudkategorier med fem underkategorier 

(tabell 2). 

Tabell 2. Presentation av huvudkategori och underkategori 

 

Huvudkategori  Underkategori  

  

Vardagen fokuserar kring nästa glas  

 Förnekelse med verklighetsflykt  

 

Alkoholen ger kluven personlighet  

 

Sociala livet i andra hand  

  

Behov av förändring  Komma till insikt 

 

Ge upp och söka behandling   

 

Vardagen fokuserar kring nästa glas 

Denna kategori handlar om att leva med alkoholberoende och innebär en stor förändring i 

vardagen. Alkoholen används för att dämpa känslorna och livet kretsar kring när nästa 

tillfälle att dricka uppstår.   

Förnekelse med verklighetsflykt  

Förnekelse var vanligt förekommande och vilka konsekvenser det fick i vardagen. 

Personerna ville inte erkänna sitt behov av alkohol, för då skulle det bli verklighet. “Om jag 

erkände att jag hade ett problem med alkohol, vore jag med största sannolikhet tvungen att 

sluta och det var det sista jag ville” (Svensson, s.17). Alkoholkonsumtionen ansågs inte vara 

problematisk och tillståndet jämfördes med andra som ansågs leva med ett allvarligare 

alkoholberoende. Det var enkelt att förneka beroendet när ingen ifrågasatte deras 

dryckesmönster. När alkoholvanorna ifrågasattes ansåg personerna att förmågan att sluta 

dricka fanns där, om de verkligen ville. Personerna insåg inte allvaret i sitt alkoholproblem, 

vilket resulterade i att förbättringen uteblev. “Givetvis insåg jag att mitt kvällsdrickande 

blivit ett behov jag inte kunde avstå ifrån men alkoholberoende eller alkoholist var jag inte, 

enligt min uppfattning ” (Feldt & von Otter, s. 100). Förnekandet resulterade även i att 

personerna såg fler fördelar än nackdelar med sin alkoholkonsumtion. Livet var tråkigt utan 

alkohol och önskan om att leva för dagen var starkare än behovet att bryta beroendet.  
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Personer med ett alkoholberoende skapade en känslomässig anknytning till alkoholen. Den 

användes som ett sätt att dämpa sina känslor vilket skapade ett inre lugn och för andra i syfte 

att bli mer trygga i sig själva. Alkoholen blev en tillflykt vid svårigheter i vardagen och vid 

dåliga besked.   

  

 

Dahlberg (2018) skriver:  

  

Det sätt som var mest effektivt att döva känslorna och hålla tårarna tillbaka var just 

genom alkohol. Min alkoholism var delvist ärvd, men jag drack ofta för att jag inte 

orkade känna, framförallt vid stora känslokast. När jag var för glad. För ledsen, för 

frustrerad eller för rädd. Att inte känna för mycket var min överlevnadsstrategi. 

Alkoholen var en snabb och effektiv flyktväg. (s. 189).  

 

Personerna beskrev att efter några glas alkohol förstärktes känslor som sorg och irritation. 

Istället för att lära sig hantera känslorna drack personerna ännu mer tills de inte kände något 

alls. Konsekvenserna blev till en ond cirkel där alkoholen som var till för att dämpa ångesten 

gav mer ångest. Personerna kände ångest över sitt beteende, men andra blev mer självsäkra 

och trygga i sitt berusade tillstånd och upplevde bättre prestationsförmåga.  

 

Alkoholen ger kluven personlighet  

Alkoholen skapade två olika personligheter, den nyktra och den onyktra sidan. Den nyktra 

sidan var trött på att den onyktra försatte dem i svåra situationer. 

Dahlberg (2018) skriver: 

Vid den här tiden började mitt nyktra jag och mitt onyktra jag skapa två 

personligheter. Mitt onyktra jag fick mig att börja ogilla mig själv mer och 

mer. Och jag blev otroligt trött på att mitt onyktra jag alltid skulle ställa till det 

och sätta mig i jobbiga situationer. (s. 71).  

Efter en tids drickande började flertalet av personerna få en försämrad självbild, som 

fortsatte försvagas över tid. Det fanns personer som istället fick en stärkt självbild och en 

känsla av oövervinnlighet infann sig kring hur deras dryckesvanor inte påverkade jobb och 

ansvar. Personerna ansåg sig vara mer produktiva än kollegorna och blev förvånade över hur 

ingen uppmärksammade deras kraftiga drickande. Andra erfarenheter som upplevdes var hur 

personerna drack mot sin vilja trots vetskapen om negativa konsekvenserna.  

Sociala livet i andra hand 

Behovet av alkohol var så stort att det gick ut över familj och vänner. Tillsammans med 

familjemedlemmar kunde regler kring alkoholkonsumtionen beslutas, men ofta resulterade 

det i sviket förtroendet när behovet blev för stort. Det fanns en ständig stress över tillgången 
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på alkohol och livet kretsade kring när nästa tillfälle att dricka skulle uppstå. Beroendet var 

för somliga så påtagligt att stjäla pengar från jobbet och mat i affären endast för att kunna 

köpa alkohol. Alkoholberoendet skapade även problem på arbetsplatsen. Personerna blev 

konfronterade angående sina dryckesvanor eller kunde inte hantera alkoholen under 

arbetstid. Det fanns även personer som blev erbjudna men nekade behandling via 

arbetsplatsen. Det slutade i konflikter med chefer och arbetskamrater vilket kunde leda till 

uppsägning. I sin tur resulterade det i negativa tankar som gjorde att personerna drack ännu 

mer alkohol. Beroendet var för somliga så påtagligt att det blev en vardag att stjäla pengar 

från jobbet och mat i affären för att kunna köpa alkohol. Personerna upplevde det mer 

accepterat att dricka när situationen tillät det. Det blev som ett godkännande när alla andra 

drack i sociala sammanhang. Personerna förklarade att kärleken till alkoholen var så stor att 

inte ens ett föräldraskap förändrade situationen. Eftersom strävan efter en tillvaro i ett 

berusat tillstånd var ett dagligt begär kom familj och barn i andra hand. Det kunde sluta med 

att personerna hämtade barnen på skolan i ett berusat tillstånd, glömde födelsedagar eller 

vinglade på gatan med barnvagnen på väg till systembolaget. “För det mesta gick jag runt i 

ett salongsberusat tillstånd. Jag fanns aldrig för mitt barn annat än genom detta rus” 

(Säfström, s. 179). Personerna visade en stark integritet kring påverkan på det sociala livet. 

De yttrade sig genom att gömma alkohol och endast dricka när ingen såg. Några av 

personerna upplevde att det inte var omgivningens ansvar att lägga sig i. När anhöriga 

försökte fråga eller ge råd resulterade det i irritation. Vetskapen om ett problematiskt 

alkoholintag var närvarande men personerna var inte redo att göra ett aktivt val att avstå 

alkohol. 

Behov av förändring  

Denna kategori handlar om att få insikt kring hur livet påverkas av alkoholen för att inte 

tappa kontrollen över dagligt liv. För att ta sig ur ett alkoholberoende krävs en vändpunkt.  

Komma till insikt  

Personerna förstod att relationen till alkoholen alltid skulle vara komplicerad, men i perioder 

fanns även en önskan om att sluta. Personerna kom till insikt i hur allvarligt 

alkoholberoendet varit och vilken påverkan alkoholen hade i deras liv. Att dagligen påminna 

sig själv om hur allvarligt det var minskade risken att tappa kontrollen igen. “Varje morgon 

måste jag vakna och minnas att jag är alkoholist. Varje morgon måste jag vakna och 

acceptera det” (Åhlund, s. 141). Medvetenheten var stor kring att även en liten mängd 

alkohol kunde orsaka att personerna föll tillbaka i ett djupt alkoholberoende. Rutiner samt 

fysiska och mentala sysselsättningar var viktigt för att känna mindre behov av alkoholen. 

Personerna kunde inse att alkoholen var en del av personligheten och användes för att fylla 

ett tomrum i sig själva. Insikten kring alkoholberoendet var så påtagligt att det skapades en 

ansvarskänsla i att kunna hantera det. “Att förstå att jag kommer att dricka oavsett känsla. 

Att förstå att orsaken inte är känsla, utan min alkoholism, var en milstolpe på min resa.” 

(Svensson, s. 65). Att inte längre skylla på andra utan själva vara ansvariga för sina 

alkoholvanor var en lättnad. Personerna förstod även hur viktigt det var att berätta om sitt 

alkoholberoende för anhöriga och vänner, då det var en stor hjälp i vardagen. 
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Ge upp och söka behandling 

En annan erfarenhet som påverkade flera av personerna med alkoholberoende var att de gav 

upp och sökte efter hjälp. Personerna blev frustrerade över det destruktiva beteendet och 

lögnerna. “Jag hade slagits mot alkoholen och nu orkade jag inte längre, jag ville inte längre. 

Det var som en stor utandning och en känsla av att nu ger jag upp” (Svensson, s.82). En 

känsla av lättnad infann sig, när insikten kring att livet som alkoholberoende skulle upphöra. 

Det fanns personer som vände sig till sjukvården och fick Antabus utskrivet som en hjälp. 

Men biverkningarna som medicinen gav när personerna inte kunde avstå från alkoholen blev 

ohållbara. Personerna valde att avstå antabus, men inte alkoholen. För andra personer var 

antabus en sista utväg och under en längre tid en god hjälp på vägen mot ett liv utan alkohol. 

Personerna kunde även känna en misstro till sjukvården och hade svårt att förstå hur 

behandlingarna skulle kunna hjälpa. Rådet att “trappa ner” sitt drickande var återkommande 

och något som många kände rädsla kring, på grund av en bristande tilltro till sig själva att 

avstå alkoholen. För några av personerna räckte det med att söka hjälp en gång, andra sökte 

upprepade tillfällen. Oftast var det en specifik händelse eller känsla som framkallade en 

önskan om förändring och en trygg tillvaro. “Jag hade fått lära mig att nykterhet var en 

färskvara, att det inte är ett beslut man tar en gång, utan något man måste ta om och om igen” 

(Dahlberg, s. 151).  Framförallt var motivationen och viljan att ta kontroll över sitt liv och 

sitt drickande i centrum. En stor hjälp för att nå förändring var självhjälpsgrupper. Grupperna 

beskrivs som en livlina för att hålla sig ifrån alkoholen, eftersom tankarna kring drickandet 

inte var centrum. Det var även lättare att föreställa sig en framtid utan alkoholen vid mötet 

med andra personer, som hade lyckats ta sig ur ett alkoholberoende. Samtalsgrupperna 

skapade en känsla av samhörighet och respekt och dit många av personerna vände sig till för 

stöd. 

 

Resultatsammanfattning  

Att leva med ett alkoholberoende karakteriseras av ett liv kantat av lögner, förnekelse och 

bortförklaringar. Beroendet ansågs vara en del av deras liv, men ständig förnekelse 

resulterade i svårigheter för personerna att skapa en förbättring i sin livssituation. Personerna 

ansågs sig ha en kluven personlighet där den onyktra sidan försatte dem i besvärliga 

situationer. Att leva med ett alkoholberoende beskrevs som en tillflykt i vardagen och ett sätt 

att dämpa sina känslor. Alkoholbegäret medförde att familjen kom i andra hand och 

personerna upplevde en ohållbar jobbsituation. I perioder kom personerna till insikt i vilken 

grad beroende påverkat deras liv. Insikten kring att alkoholen användes för att fylla ett 

tomrum i sig själva var en lättnad. När en specifik händelse eller känsla infann sig gav 

personerna upp och sökte hjälp hos andra.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ analys av narrativer användes i studien enligt Dahlborg-Lyckhage (2017). 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med alkoholberoende. 

En narrativ metod ansågs vara fördelaktig eftersom den gav en fördjupad bild av personernas 

egna erfarenheter beskrivet i berättelserna. Intervjuer kunde ha använts för att fylla 

eventuella luckor, men med den knappa tidsramen för arbetet ansågs det inte relevant att 

utföra eller komplettera med intervjuer. Fördelen med en intervjustudie är att kunna ställa 

följdfrågor och avläsa ansiktsuttryck hos personerna, vilket skulle ge en djupare förståelse 

för deras berättelser. Materialet som samlades in från självbiografierna var tillräckligt för att 

ge en helhetsbild av erfarenheterna. Författarna har enligt SFS 1960:729 genom publicering 

av självbiografierna godkänt att dessa få användas i studiesyfte. Studien skulle kunna 

genomföras som en litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning, men 

personernas egna erfarenheter lyfts fram tydligare i självbiografier. Genom en 

litteraturstudie i form av kvalitativa artiklar kan den enskilda personliga erfarenheten gå 

förlorad (Skott, 2017). 

Självbiografierna söktes fram via bibliotekskatalogen Libris. Sökorden alkoholberoende, 

alkoholist och biografi varierades för att få ett urval utifrån inklusionkriterier och som 

svarade på syftet. Självbiografierna lästes enskilt av författarna för att sedan gemensamt 

skapa en helhet av datamaterialet. För att säkerställa överförbarheten ska bekräftelsebarhet, 

pålitlighet och trovärdigheten vara uppfyllda (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Bekräftelsebarhet innebär att analysen är tydligt beskriven och att de etiska 

ställningstaganden som är gjorda tydliggörs under arbetets gång. Trovärdighet innebär att 

förtydliga inhämtad kunskap som är relevant och att resultatet är giltigt. För att stärka 

trovärdighet användes citering i syfte att tydliggöra texten och vara nära originalet som 

möjligt. Vid användande av citering ges en mer rättvis bild av personers erfarenheter av 

alkoholberoende och skillnader kan påvisas mellan olika kategorier, därmed stärks 

trovärdigheten i resultatet. För att öka tillförlitligheten fördes diskussion under analysen och 

detta gjorde det möjligt att ha en öppenhet kring datamaterialet samt vid kodning och 

kategorisering. Överförbarhet är om resultatet och metoden kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att läsaren ska kunna göra en 

bedömning har urval, datainsamling och analys beskrivits väl. Det är upp till varje läsare att 

avgöra om resultatet kan överföras till egen verksamhet.  

Böcker skriva på svenska valdes eftersom risken för feltolkning minskar. Eftersom svenska 

var modersmål gav det goda förutsättningar för att förstå helheten i självbiografierna. För att 

få en aktuell bild av hur det är att leva med ett alkoholberoende valdes självbiografier 

publicerade mellan år 2012–2019. Trots ett tidsspann på åtta år kunde tydliga likheter 

påvisas i självbiografierna kring erfarenheter och behandling av ett alkoholberoende. Studien 

utgick ifrån de självbiografier som svarade på syftet och inte de som var mest aktuella.  
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Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att personer med ett alkoholberoende upplever svårigheter i sin 

livssituation där vardagen fokuserar kring nästa glas. Alkoholen används för att fly från sina 

känslor och vardagliga problem. Personerna upplever fler fördelar än nackdelar med sin 

alkoholkonsumtion och känner att livet är tråkigt utan alkohol. Förnekande av sitt 

alkoholproblem är vanligt förekommande eftersom personerna känner en rädsla över 

sanningen. Tillflykten beskrivs av Meen Lorvik (1994) som att varje person har en egen 

känslomässig koppling till alkoholen. För att hantera känslorna blir alkoholen en utväg och 

personerna skapar ett liv där berusningen behövs för att klara av vardagen. Pienaar, Fraser, 

Kokanovic, Moore, Treloar och Dunlop (2015) konstaterar att det är vanligt att förneka sitt 

beroende eftersom det skapas en oförmåga att erkänna för sig själv att det är ett 

alkoholberoende som ligger till grund för situationen. Även Lincoln, Kim och Weine (2016) 

menar att personer med alkoholproblem förnekar sitt beroende och undviker att söka hjälp, 

eftersom ett deltagande i behandling bekräftar att de har ett alkoholberoende. Enligt SSF 

(2016) är det som sjuksköterska viktigt att skapa en förtroendefull relation till exempelvis 

personer med alkoholberoende för att de ska känna sig bekräftade i deras tankar och 

erfarenheter. 

 

Personerna kan uppleva en kluven personlighet, där den nyktra och onyktra sidan är i 

konflikt med varandra. De kände sig ansvariga för sitt agerande i berusat tillstånd och i 

efterhand skapar det ångest och skuld över vilka konsekvenser alkoholen har på 

omgivningen. Personerna orkar inte leva med sitt alkoholberoende längre och inser att det 

är en ohållbar livssituation. Personerna känner en lättnad över att komma till insikt, men litar 

inte på sig själva och vet att det bara krävs en liten mängd alkohol för att vara tillbaka i 

samma situation igen.  Personer med alkoholberoende har enligt Jakobsson, Hensing och 

Spak (2005) en inre konflikt kring känslor och handlingar. Grynberg, de Timary, Van 

Heuverswijn och Maurage (2017) beskriver att handlingar i berusat tillstånd blir svåra att 

kontrollera och påverkar människor i deras omgivning. Handlingarna kan leda till en 

identitetskris hos personer, då de inte har förståelse för sitt agerande. Muli och Lagan (2017) 

menar att personer med alkoholberoende känner ett stort personligt lidande och att 

situationen inte längre är kontrollerbart på egen hand (Muli & Lagan, 2017). Enligt 

Johansson och Wirbing (2005) är ett alkoholberoende svårt att ta sig ur och personer behöver 

oftast sluta helt med alkohol för att skapa förändring. Det är en livslång process att bryta sig 

fri från sitt alkoholberoende och att återfall är vanligt förekommande hos personer som 

saknar strategier för att bli nyktra (Hanson & Gutheil, 2004). Upplevelsen av hälsa är 

individuell och vårdprocessen ska stödja individen till hälsa (Eriksson, 2014). Det är först 

vid upplevelsen av ohälsa med eller utan objektiva tecken på sjukdom som en sjukdom blir 

verklig för individen, som då väljer att söka vård (Eriksson, 1988). Enligt ICN (2017) är en 

av sjuksköterskans övergripande mål att främja hälsa. Sjuksköterskan har en stödjande roll 

vid behandling av patienter med alkoholberoende (Lock et al., 2006). Genom rådgivning, 

information och en god kontakt med sjuksköterskan skapar det förutsättningar för personer 

att hantera ett liv utan alkohol. I en studie av Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) framgår 

att rådgivning kring alkoholfrågor utförs i lägre omfattning än vad andra livsstilsfrågor gör. 

Detta kan bero på att sjuksköterskor inte har möjlighet till adekvat kunskap och utbildning 

kring alkoholberoende (Geirsson et al., 2005). 
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Resultaten visar att till följd av alkoholberoendet har det sociala livet kommit i andra hand 

som exempelvis arbete, familj och vänner. Viljan till att ta kontroll över sitt liv var en stor 

drivkraft och motivation. Personerna behöver stöd från självhjälpsgrupper och familj för att 

inte hamna tillbaka i samma dryckesmönster igen. I början kan stödet uppfattas som 

krävande.  Med tiden kan personer uppskatta hjälpen som finns hos vänner och bekanta, där 

en ökad tillit ger ökad trygghet. Enligt Löfgren (2015) är det vanligt att personer med 

alkoholberoende åsidosätter andra aktiviteter och relationer när alkoholbegäret blir för stort. 

Wiklund Gustin (2014) anger att personer med alkoholberoendet har en bristande förmåga i 

att behålla sitt arbete. Det skapar ekonomiska svårigheter som i sin tur leder till ökad stress 

och ohälsa. Jakobsson et al. (2005) menar istället att omvälvande situationer som att bli 

förälder kan vara en anledning att motivera sig till att hantera sitt alkoholberoende. Hanson 

och Gutheil (2004) menar att det är personens förutsättningar som avgör hur sjuksköterskan 

ska utforma stödet för att uppnå hälsa och välmående. Sjuksköterskan behöver uppmuntra 

personers individuella motivation till förändring (Jacobsson et al., 2005). Ett förtroende kan 

skapas mellan sjuksköterskor och patienter när sjuksköterskan ser till individen bakom 

sjukdomen och skapar en möjlighet till att patienten känner sig delaktig i sin egen vård 

(Ekman et al., 2011). Vid planering av vården ska patientens styrkor, svagheter och framtida 

planer tas i beaktande (SSF, 2017). När sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt utgår vården från patientens livsvärld. Det är genom att sjuksköterskan tar 

del av patientens berättelse kring upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom som vården 

anses vara personcentrerad (SSF, 2016). Enligt Nordfjaern et al. (2010) är det viktigt för 

personer med alkoholberoende att känna en samhörighet med andra och att få dela sina 

erfarenheter med varandra. Stöd från andra beskrivs av Jakobsson et al. (2005) som en 

avgörande faktor för personens välmående i sitt alkoholberoende.  

 

 

Resultaten visar att personerna har ett behov av förändring till följd av sitt alkoholberoende. 

Personerna kommer till insikt, vilket i sin tur leder till att de ger upp och söker behandling. 

Vid behandling av personernas alkoholberoende används antabus, men biverkningarna som 

följer är en orsak till att flertalet väljer bort läkemedlet som behandlingsalternativ.  Keys et 

al. (2010) beskriver att misstron kan grunda sig i svårigheter att skapa förändring när det inte 

finns tydliga riktlinjer kring hantering av alkoholintaget. Personer med alkoholberoende är 

ovetande om vilka steg som ska genomföras för att minska risken till återfall. Enligt Löfgren 

(2015) kan inte Antabus uteslutande hjälpa personer att bryta ett alkoholberoende eftersom 

en beteendeförändring måste till. Caputo et al. (2018) menar att en antabusbehandling är till 

hjälp för patienten när biverkningarna går att hantera och en god relation mellan 

sjuksköterska och patient upprätthålls. Enligt SSF (2017) ska sjuksköterskan tillsammans 

med patienten besluta kring vilket behandlingsalternativ som är fördelaktigt för att patienten 

ska känna sig delaktig. Andrews et al. (2016) menar att en ökad patientdelaktighet leder till 

en minskad risk för återfall. En förutsättning för patientdelaktighet är att det finns en 

ömsesidig förtroende mellan patient och sjuksköterska. Förtroendet byggs när patienten får 

vara delaktig och när sjuksköterskan ser individen och inte enbart sjukdomen. Ett förtroende 

skapas när patienten upplever att vården bygger på empati och respekt. Sjuksköterskan ska 

bistå patienten med information som leder till sjukdomsinsikt, vilket möjliggör att patienten 

kan göra välinformerade val kring sin behandling och fortsatta vård (Larsson, 2008). 
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Konklusion  

Ett alkoholberoende kan yttra sig på olika sätt. Alkoholen blir en tillflykt vid oförmågan att 

hantera känslor. Personer med ett alkoholberoende skapar en vardag baserat på förnekelser 

och lögner. Familj och vänner prioriteras bort vilket leder till en ohållbar livssituation och 

ett personligt lidande. I perioder när alkoholberoendet var outhärdligt, vände sig personerna 

till vården för hjälp. Tilliten till sig själva i att stå emot alkoholen och sjukvårdens hjälp 

ansågs inte vara tillräcklig för förändring, vilket resulterade i att behandlingarna inte 

fullföljdes. Självhjälpsgrupper var ett stöd i deras alkoholberoende då de kände samhörighet 

med människor som delar liknande erfarenheter. För att sjuksköterskan ska kunna stötta 

patienter med ett alkoholberoende måste de veta vad som motiverar patienterna till att sluta. 

Utifrån en personcentrerad vård kan sjuksköterskan ge stöd och information som behövs för 

att öka patientens delaktighet. När patienten är delaktig i sin vård ökar möjligheten till hälsa 

och välbefinnande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

För att vårda patienter med alkoholberoende behövs en förståelse för hur det är att leva med 

ett alkoholberoende. För att hjälpa patienten till att känna hälsa är det viktigt att 

sjuksköterskan utgår ifrån patientens egna förutsättningar och får patienten att känna sig 

delaktig i sin egen vård. Studien kan bidra med en ökad kunskap om personers erfarenheter 

av att leva med alkoholberoende, för att sjuksköterskan ska få en inblick i patientens 

livsvärld och kunna erbjuda en god och säker vård. Sjuksköterskor möter personer med 

alkoholberoende i alla vårdinstanser. Sjukdomen alkoholberoende är underrepresenterad i 

sjuksköterskeutbildningen och i den kliniska verksamheten, vilket belyser vikten av mer 

kunskap och forskning inom området. Fortsatta studier behövs för att undersöka anhörigas 

erfarenheter av att leva med personer med alkoholberoende. Ytterligare forskning kan vara 

en jämförande studie mellan män och kvinnors erfarenheter av att leva med ett 

alkoholberoende. 
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