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Sammanfattning 

Bakgrund: Omkring 446 000 svenskar har antingen ett missbruk eller ett beroende av 

alkohol. Ett missbruk är när drickandet blir ett problem för individen och ett beroende är när 

individen upplever det svårt att leva utan alkohol. De vanligaste behandlingsmetoderna för 

alkoholmissbruk och beroende är motiverande samtal, kognitiv beteende terapi, 

tolvstegsbehandling och farmakologisk behandling. Sjuksköterskans roll i arbetet med 

alkoholberoende är att förebygga ohälsa. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ett 

alkoholberoende. 

Metod: Studien baseras på fem självbiografier som analyserades med en manifest 

innehållsanalys av kvalitativa verk.  

Resultat: Tre huvudkategorier och nio underkategorier framkom efter analysen av 

självbiografierna. Huvudkategorierna var beroendets karaktär, en vändpunkt i livet och mötet 

med vården. De nio underkategorierna var sökandet efter välbefinnande, upplevelser vid 

frånvaro av alkoholpåverkan, skillnaden som gjorde skillnad, ambivalens, nya livsmål, 

misstro till vården, upplevelser av bemötandet, upplevelser av förbättring och upplevelser av 

försämring. 

Slutsats: Alkoholberoendet kan ge upphov till olika typer av lidande för den beroende. 

Missbruket skadar dem fysisk och psykosocialt samt kan leda till en existentiell kris. 

Beroendetillståndet upplevs motsägelsefullt för den drabbade, därför att det upplevda behovet 

att dricka och behovet för hälsa är oförenliga med varandra. Det går att ta sig ur ett 

beroendetillstånd, och det kan göras på flera sätt. Vårdinsatser med livsvärldsperspektiv kan 

stödja individen i den processen.  

Nyckelord: Alkoholberoende, alkoholmissbruk, livsvärld, levd kropp, lidande, vändpunkt. 
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Inledning 

 

Vi valde att skriva om upplevelsen av att leva med ett alkoholmissbruk eller beroende då vi 

har ett intresse för att arbeta inom psykiatri och missbruksvård, men också för att vi känner av 

ett behov för mer kunskap inom ämnet. Vår erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) är att vi som sjuksköterskor kommer att möta patienter med den här typen av problem 

relativt frekvent även inom den somatiska vården. Trots detta har vi begränsade kunskaper 

med oss om ämnet från grundutbildningen. Genom att själva undersöka ämnet hoppas vi 

kunna påvisa vikten av kunskap inom detta område och även utöka vår egen kunskap om att 

leva med ett alkoholberoende. Förhoppningsvis gör det oss bättre rustade för att vårda och 

bemöta den här patientgruppen när vi väl befinner oss ute i den kliniska verkligheten som 

sjuksköterskor. 

Bakgrund 

Alkoholkonsumtion i Sverige 

På uppdrag av regeringen gjordes år 2014 en studie av den svenska befolkningen för att 

kartlägga skadlig konsumtionen av alkohol.  Enligt Ramstedt, Sundin, Landberg, & Raninen 

(2014) har omkring 446 000 svenskar antingen ett missbruk av alkohol eller kan klassas som 

alkoholberoende. Av dessa är cirka 318 000 beroende av alkohol, medan 128 000 kan anses 

lida av ett missbruk.   

Klassificering av missbruk och beroende 

De kriterier för missbruk och beroende som används i denna studie baserar sig på de kriterier 

som används i diagnosverktyget Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 

IV) och International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - 

Tenth Revision (ICD- 10). DSM- IV är ett verktyg som används i vården för att klassificera 

missbruk och beroende och som har arbetats fram av American Psychiatric Association (APA, 

2000).  ICD- 10 är arbetat fram av World Health Organization's (WHO, 1993) och är ett 

system av koder för alla möjliga diagnoser, och är den officiella diagnosmanualen i Sverige 
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(Socialstyrelsen, 2016). Kriterierna för diagnoserna missbruk och beroende i de olika 

diagnosverktygen finns bifogat i bilaga 1. 

 

Enligt Bartoli, Carra, Crocamo & Clerici (2015) pågår det dock en debatt kring 

diagnosverktygen som används inom vården, och det kan vara viktigt att uppmärksamma att i 

den senaste versionen av DSM (DSM-V) slopas begreppen missbruk och beroende helt och 

istället används det gemensamma begreppet “Substance Use Disorder” (SUD) - eller Alcohol 

Use Disorder (AUD) när det handlar om alkohol (American Psychiatric Association, 2013). 

Diagnoserna i ICD-10 överensstämmer inte med diagnoserna i den senaste DSM-V. Än så 

länge används i Sverige därför diagnoserna “missbruk” och “beroende”. (Socialstyrelsen, u.å 

a). Det finns dock en stark korrelation mellan de kriterier som finns i ICD-10 och DSM-IV 

(Yoshimura, Komoto, & Higuchi, 2016). Denna studie utgår därför från dessa två 

diagnosverktyg även om de snart fasas ur systemet eftersom det är dessa kriterier som gällde 

när självbiografierna skrevs och som även är gällandet i nuläget och relevanta utifrån studiens 

syfte.   

Alkoholmissbruk 

Heilig (2011) beskriver att de väsentliga bakom kriterierna för diagnosen missbruk i DSM-IV 

är att det handlar om en konsumtion av alkohol som ställer till problem för individen i form av 

fysiska skador, sociala problem eller att individen blir mera riskbenägen. Utifrån detta synsätt 

är det inte nödvändigtvis mängden alkohol som konsumeras som är viktigast, utan snarare 

vilka konsekvenser drickande får för den enskilde individen. (Stockwell, 2015). 

Alkoholberoende 

Alkoholberoende ses som ett tillstånd som innebär att det på något sätt upplevs svårt att leva 

utan alkohol för den som dricker. Det väsentliga med ett beroendetillstånd handlar om flera 

olika typer av negativa reaktioner individer får och upplever i frånvaro av alkoholkonsumtion. 

Generellt kan dessa svårigheter relateras till påverkan på fysiska, psykologiska och/eller 

sociala sammanhang. I den fysiska påverkan ingår till exempel abstinensbesvär som yttrar sig 

som små skakningar, hjärtklappning och högt blodtryck. Psykologisk påverkan kan vara att ha 

ett stort “sug” efter alkohol och en känsla av tomhet eller meningslöshet utan alkohol. Det är 

även vanligt med ångestkänslor i frånvaro av alkoholrus. Den sociala påverkan är knuten till 



3 

 

hur stor utsträckning alkohol används i den kultur individen vistas i. En individ som är en del 

av en gemenskap där konsumtionen av alkohol är i centrum, blir sårbar om han eller hon vill 

undvika alkoholkonsumtion, och blir i detta sammanhang beroende av alkohol för att kunna 

delta i den sociala gemenskapen.  (Socialstyrelsen, u.å a). 

 

Belöningssystemets roll vid beroendetillstånd 

Beroendetillståndet ses som slutstadiet i en längre process som den alkoholkonsumerande 

individen genomgår. Processen startar alltid med kontrollerad “normal” användning som för 

vissa personer utvecklas i en destruktiv riktning. När individen utvecklar ett beroende, har det 

sannolikt skett förändringar i hjärnans belöningssystem. För alkoholberoende kan en sådan 

förändring manifesteras i individens oförmåga att återgå till en kontrollerad konsumtion, även 

efter att ha genomgått behandling för sin alkoholkonsumtion.(Heilig, 2011)   

 

Ur ett rent evolutionsbiologisk perspektiv har människans belöningssystem haft ett syfte för 

människans utveckling därför att det ger välbehag och lustkänslor - positiv förstärkning - för 

aktiviteter som säkrar överlevnad. Lustkänslorna är inte något människan behöver lära sig 

eller vara medveten om, de uppstår som en reaktion på någon form av stimuli. Det finns 

vetenskapliga teorier som antar att detta system kan tas över av droger och individen kan 

därmed uppnå starka lustkänslor utan att bedriva aktiviteter som är positiva för egen eller 

artens överlevnad (Ivlieva, 2012).  

 

När det mänskliga belöningssystemet övertas av stimuli från droger kan man se en dyster 

förändringsprocess där behovet för stimuli från alkoholen i slutändan är så starkt motiverande 

för individens beteende att även primärbehoven åsidosätts (Ducci & Goldman, 2008). Detta 

kan resultera i att föräldrar försummar sina egna barn till fördel för sitt missbruk, eller att 

tidigare laglydiga medborgare begår brott (Hyman, 2005). Kort sagt kan behovet för stimuli 

av drogen blir så kraftigt att det, mot individens egen vilja, får första prioritet, även när det 

gäller liv och död.  

 

Alla mekanismer är ännu inte kända för beroendeforskningen men det finns olika teorier. En 

teori är att det sker en sensitisering av belöningssystemen - alltså att “belöningen” ökar med 
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tiden vid användningen av en drog. (Gilpin & Koob, 2008). Andra teorier påpekar att det kan 

ha hänt förändringar som ger starka olustkänslor i frånvaro av stimuli av drogen, vilket har 

sammanhang med två fenomen som uppstår vid kronisk drickande, nämligen ökad tolerans 

och utsättningssymptom (ibid). Den ökade toleransen innebär att större mängder måste intas 

för att uppnå effekt, vilket ger en svårare förgiftning, som leder till ökade fysiska besvär men 

även starkare psykiska utsättningssymptom som ångestkänslor, nedstämdhet (dysfori), 

sömnsvårigheter och irritabilitet. Människor som missbrukar alkohol för att lindra sin oro, 

ångest och nedstämdhet kan i slutändan utveckla ytterligare negativa känslor som en 

konsekvens av alkoholens överstimulering av lustcentrum. Resultatet blir att de lider båda av 

sina ursprungliga negativa känslor men också av de negativa känslor som hör till 

utsättningssymtomen i frånvaro av alkohol. I dessa fall kan motivationen för kontinuerligt 

intag av alkohol snarare vara att slippa lidandet. (Heilig, 2011). Dessa två teorier beskrivs som 

typ 1 och 2 beroende.  

Typ 1 och typ 2 Alkoholberoende 

Den väsentliga skillnaden mellan typ 1 och typ 2 beroende är individens upplevelse av 

alkohol och vilken psykologisk effekt det ger. Enligt Ducci och Goldman (2008) kan detta 

vara genetisk betingat, men Heilig (2011) påpekar att eventuella gener inte kan ses som 

alkoholist-gener därför att individen måste utsättas för påverkan från miljö och att den yttre 

påverkan är den avgörande och utlösande faktorn.  

 

För en individ med typ 1 beroende dominerar effekten av förstärkning av signalämnet GABA, 

vilket dämpar olustkänslor, ångest och smärta. Den typiska typ 1 beroende har en relativt sen 

debut, och är ofta vuxen när beroendet börjar. Hen har ett psykologiskt beroende med ökande 

kontrollförlust, samt skuldkänslor för sitt missbruk. Vidare kan beroendet knytas till låg 

självtillit och introversion. 

 

Typiska upplevelser vid typ 2 beroendet är snarare psykomotorisk stimulering som ger 

upplevelse eufori, och “kick”. För den typen av upplevelse är det signalämnet dopamin samt 

kroppsegna opioidpeptider som är centrala där dopaminet aktiverar kroppens belöningssystem 

och ger de positiva känslorna. Frisättningen av opiodpeptider (endorfiner, enkefaliner, 

dynorfiner) är smärtreglerande och har en dämpande och rogivande effekt samt kan ge 
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upplevelse av eufori (Heilig, 2011). Typ 2 förloppet karakteriseras med tidig debut, oftast före 

25 år, samt ett spontant alkoholsökande beteende. Vidare har dessa individer problem med 

slagsmål, bråk och trubbel med polisen. Det finns ofta en tendens till att vara så kallad 

“sensationssökande”, alltså extroverta, samtidig som de har en typiskt låg “harm avoidance”, 

vilket innebär att de har lite, eller saknar fullständigt ett konstruktivt risktänkande. Vidare kan 

dessa individer ha drag av antisocial personlighetsstörning med en anamnes av bråk, lögner 

och impulsivitet bakom sig utan att ha adekvata känslor av skuld och ånger. Dessa personer 

har typiskt också större benägenhet att bli blandmissbrukare. (Heilig, 2011) 

Behandling vid missbruk eller beroende av alkohol 

För patienter som lider av missbruk eller beroende av alkohol rekommenderas enligt 

Socialstyrelsen i första hand motivationshöjande behandling (MET/MI), kognitiv 

beteendeterapi (KBT), tolvstegs-behandling eller farmakologisk behandling, eftersom dessa 

metoder har bäst bevisad effekt. (Socialstyrelsen, 2015). Under särskilda omständigheter kan 

personer som lider av ett missbruk vårdas under tvång, med stöd i Lagen om Vård av 

Missbrukare i Vissa Fall (LMV) (SFS 1988:870).  

 

Motivationshöjande behandling (MET/MI) 

Motivationshöjande behandling kan användas när en förändring vill åstadkommas i någons 

liv. För att nå förändring i någons liv så behöver viljan till förändring komma från personen 

själv. Det går inte tvinga en människa till förändring (Miller & Rollnick, 2013). Enligt 

Dieperink, Fuller, Isenhart, McMaken, Lenox, Pocha och Hauser (2014) kan man se stora 

skillnader mellan patienter som har regelbundna motiverande samtal jämfört med de som inte 

har det. De som har motiverande samtal håller sig nyktra under en längre tid än de som inte 

har motiverande samtal. 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) 

Kognitiv Beteende Terapi är en etablerad form för terapi inom psykologin som visat sig 

fungera för att hjälpa människor med missbruk och beroende. Kiluk, Devore, Buck, Nich, 

Frankforter, LaPaglia, och Carroll (2016) redovisar i sin studie att det finns ett positivt 

sammanhang mellan KBT och tillfrisknande från alkoholberoendet.  
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Tolvstegsbehandling 

Tolvstegsbehandling är en modell som introducerades i Sverige år 1984 (Selin & Swahn, 

2014). Behandlingen används främst av gruppen ”Anonyma Alkoholister” och är en 

behandlingsform där syftet är att patienten ska vara helt utan alkohol och få bättre hälsa efter 

avslutad behandling. Inom detta behandlingssätt ses alkoholberoende som en kronisk sjukdom 

som inte går att bota men sjukdomen går att få under kontroll genom att leva ett liv helt utan 

alkohol. Behandlingen går ut på att deltagarna träffas i grupper som leds av alkohol- och 

drogterapeuter där syftet ligger på att ta upp de skadliga effekter som alkohol har och på så 

sätt kunna nå en förändring i behandlingsdeltagarens liv (Socialstyrelsen, u.å.b). 

Behandlingen kan även användas vid missbruk av andra substanser än alkohol.  

 

Farmakologisk behandling 

Det finns medicinska preparat som kan erbjudas patienten, ofta i kombination med någon 

form av terapeutisk hjälp. I det akuta skedet vid svår abstinens ges medicin som skall 

underlätta avgiftning och förebygga epileptiska anfall. Bensodiazepiner till exempel Sobril 

ges på nedtrappningsschema. Bensodiazepiner påverkar GABA receptorer i hjärnan på 

liknande sätt som alkohol, och har ångestdämpande, lugnande, muskelrelaxerande samt 

sövande effekt.  I vissa fall, i synnerhet om patienten har en anamnes med tidigare epileptiska 

kramper, kan det även ges antiepileptika i förebyggande syfte.  Det ges även profylax mot 

Wernicke-Korsakoffs syndrom (alkoholdemens) i form av intramuskulära injektioner av 

tiamin (B-vitamin 1). (Läkemedelsverket, 2015) 

 

Det finns också medicin som riktar sig direkt mot själva missbruket och suget efter rus. De 

vanligaste är antabus (disulfiram) vars viktigaste effekt är att ge obehagliga biverkningar i 

kombination med alkohol såsom kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, 

pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar. Vidare kan Naltrexon användas då det 

finns evidens för att detta medikament dämpar suget efter alkohol. (Läkemedelsverket, 2015a) 

Silincro är ett annat läkemedel som används i liknande syfte. Verkningsmekanismen är inte 

helt klarlagd, men effekten är en hämning av alkoholsuget, vilket kan ha samband med en 

reduktion av alkoholinducerad eufori (Läkemedelsverket, 2015b). 
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Sjuksköterskans roll 

När sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med beroende och missbruk av alkohol är 

det oftast i den akuta fasen när alkoholkonsumtionen har gett fysisk skada eller när patienten 

har kommit så långt att de är på avgiftning (Agerberg, 2004). För att sjuksköterskan ska kunna 

skapa en bra vårdande miljö i detta möte gäller det att vara öppen och följsam till patientens 

behov. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv används det ontologiska antaganden att en god 

förståelse av den unika människans egna subjektiva upplevelser är viktig för att god vård skall 

uppnås (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare skriver Agerberg (2004) att det mest 

kostnadseffektiva sättet att hjälpa de som har en riskkonsumtion av alkohol är att väcka en 

reflektion hos individen. Detta kan sjuksköterskan göra genom att ställa frågor om 

alkoholvanor, vilket kan hjälpa en som har en riskkonsumtion att inte hamna i ett beroende 

eller missbruk. Det finns också lagar och direktiv för hur en sjuksköterska ska arbeta. Till 

exempel Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som säger att man inom vården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa (SFS 1982:763). 

 

Teoretisk referensram 

Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv 

Ett väletablerat begrepp i det vårdvetenskapliga paradigmet är livsvärlden. Livsvärlden kan 

sägas vara det sammanhang, den horisont som en människa upplever verkligheten genom. Det 

är en vardagsvärld, som människan inte reflekterar över men lever i och tar för given i alla 

sina aktiviteter. Vidare är en bärande tanke att människan är mera än sin kropp, men samtidigt 

behövs givetvis kroppen för att uppleva världen eftersom kroppen är förbindelsen till världen. 

Den kropp som erfar verkligheten benämns den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2012). 

Den levda kroppen 

Den levda kroppen är ett begrepp som är tätt knuten till begreppet livsvärld. Det väsentliga är 

att kroppen ses som båda meningsskapande och meningsbärande när människan erfar världen 

eftersom den levda kroppen bär på minnen, erfarenheter och känslor samt befinner sig i ett 

givet sammanhang. Kroppen är tillgången till världen, vilket medför att varje förändring i 

kroppen ger förändrat tillgång på världen. (Dahlberg och Segesten, 2010) Ett konkret tänkt 
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exempel på detta är att en nykter, tillfrisknande alkoholist kanske uppfattar att åka på jobbets 

julbord som något skrämmande, energikrävande och ångestladdat, medan kollegan tycker att 

det ger energi och glädje. Alkoholistens levda kropp uppfattar situationen ur sin livsvärld.   

Hälsa och välbefinnande 

Förståelse för patientens livsvärld är en förutsättning för god kommunikation, information och 

patientens delaktighet. Det är också en förutsättning för att förstå den unika individens 

upplevelse av vad som för henne är hälsa. Hälsan ses här som ett subjektivt fenomen som kan 

te sig olika för människor. Dahlberg och Segesten (2010) knyter hälsan till möjligheten att 

uppleva välbefinnande där förmågan och möjligheten att uppnå stora och små livsmål finns. 

Den här synen innebär att man kan ha hälsa trots sjukdom, men den innebär också att 

upplevelsen av hälsa är unik, och för varje individ knuten till hennes “livsmål” (Ibid).   

Lidande 

Utgår man från det synsätt Dahlberg och Segesten (2010) beskriver där hälsa är möjligheten 

att uppnå stora och små livsmål så kan lidandet ses som ett hinder för att uppnå dessa mål. 

Ofta ses lidandet som en del av livet, alla kommer någon gång i livet uppleva ett lidande och 

under denna period lär sig människan något om sig själv precis som alla erfarenheter i 

livsvärlden formar individen. Sjuksköterskans roll är ofta att lindra lidande. Som 

sjuksköterska säga att lidandet har en mening har ofta ingen effekt då det inte är förrän efter 

ett lidande en patient kan reflektera och inse att lidandet bidrog med något. Oftast kan denna 

kommentar bara göra lidandet större då patienten kan känna att den inte blir tagen på allvar. 

(Wiklund Gustin, 2014) 

Problemformulering 

Det är många människor i samhället som har ett lidande till följd av skadlig 

alkoholkonsumtion antingen i form av ett missbruk eller beroende av alkohol. För att dessa 

människor ska bli kvitt sitt alkoholberoende gäller det att de får adekvat behandling utifrån sin 

levda kropp och livsvärld. Det finns olika former av behandling som kan sättas in vid 

missbruk eller beroende. Valet av behandling beror på individens situation och livsvärld. En 

studie baserad på berättelser av personer som har haft ett alkoholberoende eller missbruk kan 

utöka och fördjupa förståelsen för hur dessa personer upplever tiden innan, under och efter sin 
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behandling. Insikten i dessa patienters livsvärld och vilka beslut de fattar kan ha ett värde för 

sjuksköterskans kliniska roll i mötet med dessa patienter eftersom denna kunskap kan bidra 

till att god patientcentrerad omvårdnad kan ges till patienten under denna kritiska period när 

de ska sluta med sitt alkoholmissbruk. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ett alkoholberoende. 

Frågeställningar 

-Vilka upplevelser av att befinna sig i ett beroendetillstånd lyfts fram av de alkoholberoende 

själva som centrala för sin situation? 

-Hur kan det upplevas att ta sig ur ett alkoholberoende och alkoholmissbruk?  

Metod 

Design 

Studiens syfte var att undersöka människors egna berättelser om upplevelsen av att leva med 

ett alkoholmissbruk, vilket innebär en tolkning av icke kvantifierbara data. Det som 

studerades var människors egna subjektiva erfarenheter som analyserades så objektivt och 

förutsättningslöst som möjligt. Den metodik som användes var därför en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med en induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Datainsamling 

Fem självbiografier valdes då detta är en förstahandskälla till berättelserna (Segesten, 2012). 

För att hitta självbiografierna gjordes sökningar i databasen Libris och databasen för 

stadsbiblioteket i Växjö. Vid sökningarna i databaserna användes begränsningen att böckerna 

skulle vara skrivna på och sökorden var alkoholmissbruk, missbruk, biografi (bilaga 2). När 

sökningarna var gjorda lästes recensioner och baksidan på de böcker som kvarstod efter de 

begränsningar som gjorts. De självbiografier som ansågs lämpliga utifrån studiens syfte 

lånades hem, granskades och lästes noggrant. 
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Urval/ urvalsförfarande 

För att böckerna skulle motsvara syftet användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var självbiografier skrivna av personer som tagit sig ur ett 

alkoholmissbruk och under tiden varit bofasta i Sverige. Böckerna skulle även vara skrivna på 

svenska för att minska risken för tolkningsfel. Självbiografier skrivna av personer som levt i 

den beroendes närhet exkluderades också eftersom detta inte är förstahandskällor till 

upplevelsen av att ta sig ur ett alkoholmissbruk. Böckerna skulle inte vara äldre än 20 år 

eftersom äldre böcker ansågs göra resultatet till studien inaktuellt.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna gjordes utifrån Segesten (2012) kvalitetsgranskning 

av självbiografier. De frågeställningar som tas upp i denna granskningsmall är vilken typ av 

litteratur det är som ska analyseras, ansvariga utgivaren, vem som skrivit boken, när biografin 

trycktes, vem som utfört kvalitetsgranskning av boken samt hur texten kan användas i en 

vetenskaplig studie (bilaga 3). 

Analys 

Eftersom det är berättelser som analyserades användes en narrativ innehållsanalys. Enligt 

Friberg (2012) finns det två abstraktionsnivåer av en innehållsanalys, manifest och latent 

innehållsanalys. I denna studie används enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) en 

narrativ manifest innehållsanalys. Detta innebär att vi tar för oss det synliga, uppenbara, det 

som beskrivs rakt av i texten, och försöker att analysera detta. Det betyder också att 

författarna inte tar fram tolkningar av teman man hittar “mellan raderna”(Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Analysen genomfördes genom att ta ut meningsbärande enheter som identifierades i de 

biografier som valdes ut från databassökningarna. Biografierna lästes var för sig och 

meningsbärande enheter togs ut. Meningsbärande enheter är stycken som reflekterar 

innehållet i ett större sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De 

meningsbärande enheter som tagits fram individuellt jämfördes sedan mellan författarna så 

det stämde överens med varandra. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades, 

koderna gjordes sedan till underkategorier som tillsammans bildade de kategorier som 
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resultatet av studien byggde på (Segesten, 2012). Se bilaga 4 för exempel på analys. 

Förförståelse 

Avsikten var att analysen av biografierna skulle vara så objektiv som möjligt. Birkler (2007) 

menar att det inte går att läsa ett litterärt verk utan att den egna förförståelsen speglas i det 

man läser.  För att egna värderingar skulle minimeras i resultatet diskuterades den egna 

förförståelsen om alkoholberoende. Det framkom att den egna förförståelse om 

alkoholberoende och missbruk byggde på de människor som kan ses i samhället och som ofta 

sitter på bänkar eller i parker och super sig fulla. Efter diskussion kring detta kunde den egna 

förförståelsen förstås och tas i beaktning, vilket underlättade möjligheten att sätta sig in i 

författarnas livsvärld och tolka deras berättelser så objektivt som möjligt (Birkler, 2007). 

Forskningsetiska aspekter 

Publicerade självbiografier är skrivna för att allmänheten skall kunna läsa och ta del av dem. 

Detta gör att riktlinjerna enligt Helsingforsdeklarationen (2013) angående människors 

självbestämmande och frivillighet att delta i studien kan antas vara uppfyllda. Vid analysen av 

materialet togs upphovsrätten i beaktning vilket innebar att den information som hittades 

framställdes på ett objektivt och ärligt sätt så att författaren till boken inte kränks (SFS 

1960:729). De böcker som inkluderades i studien var skrivna på svenska vilket minskar risken 

för feltolkning och att översättningen blir felaktig. Citat användes för att styrka resultatet och 

studiens tillförlitlighet. Böckerna som är granskade av bokförlaget innan utgivning ger enligt 

Segesten (2012) högre trovärdighet och minskar risken för att det som står i biografierna är 

fiktiva berättelser. 

Resultat 

Fem självbiografier analyserades med fokus på vägen ur ett alkoholberoende. Fyra författare 

slutade helt att dricka vid tidpunkten när boken gavs ut och (Feldt & Von Otter, 2016) beskrev 

hur han numera kan dricka måttligt. De fyra som lyckades bli helt nyktra genomgick terapi i 

form av 12 stegsmetoden i vårdens regi. Den som lyckades begränsa sin konsumtion fick 

hjälp genom motiverande samtal med en läkare samt farmakologisk behandling i form av 

Antabus och Naltrexon. Två personer berättade om ett missbruk som ledde till ett liv i total 

misär med hemlöshet, arbetslöshet, familjär kris och separation.   
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Tabell 1 Kategorier och underkategorier som resultatet baserades på 

 

Kategori Underkategori 

Beroendets karaktär - Sökandet efter välbefinnande 

- Upplevelser vid frånvaro av 

alkoholpåverkan 

En vändpunkt i livet - Skillnaden som gjorde skillnad  

- Ambivalens 

- Nya livsmål 

 

Mötet med vården - Misstro till vården 

- Upplevelser av bemötandet 

- Upplevelser av förbättring. 

- Upplevelser av försämring. 

 

 Beroendets karaktär  

Den tydligaste gemensamma nämnare för samtliga var att de hade hamnat i en situation de 

inte önskade. Ingen av dem hade velat bli alkoholist med allt lidande och alla förödande 

sociala konsekvenser som alkoholberoendet förde med sig. Likväl drack de, och upplevde sig 

därmed vara i ett beroendetillstånd. Både upplevelser av lust att dricka och negativa 

upplevelser i frånvaro av alkoholpåverkan beskriver en del av beroendets karaktär. 

 

Sökandet efter välbefinnande 

Det fanns ett flertal upplevelser som kan knytas till varför de sökt sig till alkohol och varför 

de fortsatte att överkonsumera alkohol. Säfström (2012) och Paulsson (2003) berättade om 

debutupplevelsen som en stark känsla knuten till sinnesförändringen alkoholen skapade. Här 

beskrevs känslor som antingen var starkt behagliga eller lugnande och som överensstämmer 

med ett typ 1 beroende. Samtliga beskriver hur de upptäckte alkoholens lugnande och 

behagliga effekter, vilket gjorde att de sökte den upplevelse igen. (Säfström, 2012) beskrev 

sitt möte med alkohol redan som barn. Hon fick utblandat vin med socker av sina föräldrar till 
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maten redan från sex års ålder och fick mersmak på effekten alkoholen gav. Som tolvåring 

började hon medvetet stjäla sprit hemma.  

 

“Den känsla av fullkomning jag fick av alkohol i början gav mig ett utopisk mående. I dess 

rus kände jag mig tryggare och mer samlad än vad jag någonsin upplevt tidigare. Som att en 

del av mig jag saknat äntligen hade kommit till mig. I normalt tillstånd var jag alltid spänd 

och mina tankar cirkulerade mycket runt hur jag skulle passa in eller slippa synas. Med 

alkohol i mitt system kom jag på mig själv att “bara vara” och jag satt i sällskap med andra 

och kunde njuta.” (Säfström, 2012, s.24) 

 

Flera använde alkohol för att lättare kunna hantera sociala situationer och social ångest. 

Säfström (2012) beskrev att hon i det sociala med hjälp av alkohol kunde njuta och “bara 

vara”.  För Paulsson (2003) kunde en vardaglig grej som att ringa frisören ställa till med 

problem. Inför detta helt vanliga telefonsamtal behövdes alkohol för att dämpa den sociala 

ångesten som det innebar att ringa upp och boka en tid med frisören.  

 

“Jag som i nyktert tillstånd inte vågade tala till folk, ja, inte ens ringa frisören utan att först 

ta en sup.” (Paulsson, 2003, s.29 ) 

 

En annan del av beroendets karaktär var att upplevelsen av alkohol ändrades, eller snarare 

försämrades på flera plan för samtliga. Dels blev upplevelsen sämre i den meningen att 

välbehaget och kicken blev svagare eller uteblev helt, men också därför att de negativa 

konsekvenserna av alkoholbruket blev alltmer påtagliga. Det upplevdes som att behovet för 

någon form av välbefinnande blev alltmer starkare och i sitt sökande efter “den goda 

upplevelsen” ökade den alkoholberoende sitt alkoholintag. 

 

“Det som drev mig var det lugn jag eftersträvade av alkoholens verkan men nu för tiden kunde jag 

som bäst få känna det under några få minuter. Sedan mellersta tonåren infann sig drogeffekter jag var 

ute efter endast under korta stunder, om alls.” (Säfström, 2012, s.173) 
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Trots att tillfredsställelsen uteblev fortsatte de alkoholberoende sitt drickande. De upplevde 

däremot nya problem såsom svårigheter de inte upplevt innan missbruket. Många drabbades 

av ekonomiska, sociala och fysiologiska problem tillsammans med relationsproblem. Likväl 

fortsatte de sitt drickande och ökade konsumtionen i både mängd och frekvens, vilket gav 

ständigt svårare effekter av alkoholförgiftning. För tre av författarna utvecklades det till en 

livsstil i utanförskap och för samtliga blev drickandet en destruktiv nedåtgående spiral. 

 

“Det är lätt att inse att vårt sätt att bruka alkohol huvudsakligen var djup egocentrisk - det 

vill säga vi hällde spriten i våra egna kroppar, för effekten under vårt eget rus. ibland hjälpte 

den effekten oss att tillfälligt uppträda socialt eller temporärt stilla vår känsla av 

utestängdhet, men när alkoholens effekt så småningom, ebbade ut, var vi ännu mera utanför, 

ännu mer “udda” än någonsin förut, och ännu sorgsnare.” (Paulsson, 2003, s.43)  

 

Upplevelser vid frånvaro av alkoholpåverkan 

Flera skildringar av upplevelser i frånvaro av ruset beskrevs. De mest framträdande 

upplevelserna var ångest, oro och suget efter alkohol. En central problematik för flera var oro 

och ångestkänslor, i synnerhet hos de individer som berättade att de använde alkohol för att 

dämpa just dessa känslor. Utan alkoholens sinnesförändrande effekt, blev ångesten och oron 

allt mer påtaglig och inte längre hanterbar. 

 

“Jag blev mer och mer förkrossad av den bottenlösa leda och den inre känslan av ständigt 

obehag som malde i mig nu när jag inte dövade mig på samma sätt längre.” (Säfström, 2012, 

s.172) 

 

Oron och olustkänslan förbands av flera med suget efter alkohol, och upplevdes av flera som 

en och samma sak - nämligen en stark känsla av lidande vid frånvaro av alkohol. De led både 

av den inre smärtan och törsten efter alkoholen, samt en känsla av att vara fångade i 

situationen.  

  

“Hela mitt inre ropade efter det fyllda spritglaset. Sprit törsten var som en helvetes eld inom 
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mig.” (Paulsson, 2003, s.30) 

 

Lidandet fanns också på ett existentiellt plan. Skammen och skulden beskrevs ofta som stor, 

inte minst därför att flera hade sårat sina närmaste utan att egentligen vilja det. 

Självförtroendet och det egna värdet ifrågasattes när problemen i ökande takt med missbruket 

hopade upp sig.  

 

“Den helgen var ett rent helvete. Jag var fruktansvärd alkoholavtänd. Socialen skulle 

kontaktas på måndagen och jag var övertygad om att Emma (Dotter, 3 år) skulle tas om hand. 

Ångesten kröp i mina tankar och i min kropp. Vakna mardrömmar och scenarier spelades upp 

dygnet runt i ett ständigt, icke sinande ström. Det kändes som jag vara nära delirium. Jag 

upplevde ingen skillnad på vaket och sovande tillstånd.” (Säfström, 2012, s.196) 

 

Behovet för att dricka upplevdes starkt för samtliga, i synnerhet i frånvaro av alkohol. 

Samtliga beskrev upplevelser av “sug” efter alkohol vid frånvaro av alkohol, alltså starka 

känslor av lust eller behov att dricka alkohol. Upplevelserna kunde liknas vid känslan av stark 

hunger, eller törst hos en frisk icke-beroende person. Tankarna, den inre rösten, ändrade fokus 

till drickandet av alkohol vid frånvaro av alkohol, och förväntningar skapades i det inre. På 

liknande sätt som den hungriga får vatten i mun i förväntan på mat, beskrev flera hur deras 

kroppar reagerade i förväntan på att få inta alkohol.  

 

“Det mest påtagliga som jag själv har upplevt av detta slags sug var när jag plötsligt kände 

doft av öl. Det fanns ingen öl, det var bara min hjärna som spelade mig ett spratt.” 

(Svensson, 2014, s.130) 

 

En vändpunkt i livet 

Gemensamt för samtliga var att de vid en bestämd tidpunkt valde att antingen sluta helt att 

dricka alkohol, eller som en av författarna beskrev det, att minska konsumtionen kraftigt. 

Upplevelser som bidrog till att man valde att ta sig ur sitt missbruk varierade. För Säfström 

(2012) var upplevelsen av att förlora omsorgen för sitt barn centralt, samt insikten om den 

egna oförmågan att ta hand om sitt barn. Svensson (2014) beskrev upplevelsen av att förlora 
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kontrollen över sitt beteende. Paulsson (2003) lyfte fram upplevelsen av försämrad fysisk 

hälsa, och hur döden troligen väntar om drickandet fortsätter. Att förlora jobb och hamna i 

hemlöshet var bidragande för vändpunkten till (Säfström, 2012) (Paulsson, 2003). För 

samtliga var upplevelse av misär och lidandet centralt, även om deras situationer var olika  

 

Skillnaden som gjorde skillnad 

Flera beskrev upplevelser som kunde liknas med “Strået som knäckte kamelens rygg”, några 

dramatiska, andra mindre dramatiska. Detta ledde till att personerna kom till en vändpunkt där 

de upplevde att deras livssituation inte fungerade längre, vilket ledde till att de försökte göra 

något åt sitt alkoholmissbruk.  

 

 “Tom. “Nu är det slut”, tänker jag. Jag vill absolut inte sluta dricka, men jag orkar bara inte 

fortsätta, Jag inser att detta måste få ett slut, annars dör jag.” (Svensson, 2014, s.22) 

 

Svensson (2014) beskrev hur hon nådde en punkt i sitt missbruk där hon inte orkade fortsätta, 

trots att hon fortfarande kände ett sug efter alkoholen. Hon förklarade vidare att för henne 

handlade det om att “kapitulera”.  

 

“Det är svårt att förklara vad det innebär att kapitulera när det gäller att sluta dricka 

alkohol. För min del kan jag inte påstå att det handlade om en ökad insikt om sjukdomen eller 

en medveten tanke som ledde till mitt beslut. Det handlade mer om att jag inte orkade 

fortsätta. Jag hade slagits mot alkoholen och nu orkade jag inte längre. Jag ville inte längre. 

Det var som en stor utandning en känsla av att “nu ger jag upp”. En befrielse. Men det 

hördes alltså inga änglakörer från himlen och den öppnade sig inte. Det var en helt vanlig 

onsdag i juni.” (Svensson, 2014, s.82) 

 

Ambivalens 

Samtliga kände en ambivalens gentemot att avsluta sitt drickande. Insikten om att det var 

nödvändigt att ändra sin livsstil ställdes mot det stora suget och behovet av att dricka. 

Författarna provade olika strategier för att sluta dricka, till exempel att minska sitt drickande 

istället för att sluta helt. Upplevelsen av motstridande känslor beskrevs av samtliga, dock gick 
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de olika vägar - fyra valde att bli totalt nyktra, medan en valde att ta kontroll över sitt 

drickande genom att dricka måttligt. 

 

 “Min hjärna gick på högvarv när jag slogs med mig själv i den bottenlösa meningslösheten 

jag såg framför mig när jag tänkte på att aldrig mera skulle dricka. Den visionen sade mig att 

jag aldrig skulle leva ett fullfjädrat liv eller ha kul igen om alkoholen plockades bort. Plötsligt 

en eftermiddag slog sanningen mig med enorm kraft rakt i ansiktet: jag hade ju inte ett liv nu 

och absolut inte kul heller. Och jag hade inte haft något av de på många, många år.” 

(Säfström, 2012, s.216) 

 

För Feldt & Von Otter (2016) blev lösningen att ta kontroll över sitt missbruk genom att 

minska och begränsa sin konsumtion. För honom var målet att med behandling uppnå en 

alkoholkonsumtion som inte klassas som alkoholmissbruk eller beroende. För denna författare 

började tillfriskningsprocessen med en period av helnykterhet, innan han upplevde att han 

kunde dricka måttligt igen. 

 

”När vi hade vårt första möte med läkare vid alkoholmottagningen diskuterades vad som 

kunde vara det egentliga målet för min dust med alkoholbegäret. Jag sa att min förhoppning 

var att efter en tid, obestämt hur lång, kunna återknyta bekantskapen med alkoholhaltiga 

drycker. Men den skulle vara normal på så sätt att jag kunde dricka ett par glas vin till maten 

utan att behöva vare sig ”supa upp” mej före middagen eller fylla på efteråt.”(Feldt & Von 

Otter, 2016, s.93) 

 

 

Nya livsmål 

De olika grepp som författarna tog i sina liv var knutna till vilka önskningar och drömmar de 

hade för sina liv. Med andra ord vilka stora och små livsmål de hade. När behovet för 

förändring inträffade var det en hjälp att utarbeta en strategi för att arbeta mot nya livsmål. 

Det kunde båda vara stora och små livsmål. Gemensamt för samtliga var att alla frivilligt 

sökte vård i detta skede. Svensson (2014) beskrev hur nyckeln till att lyckas för henne var att 

ha en enkel och hanterbar strategi, och ett konkret mål. 
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“Jag satte som mål att inte dricka idag: “Bara för idag ska jag låta bli.” Det är en hanterbar 

tidsrymd som till och med den mest inbitne suput kan hålla ut, tror jag. Att bara behöva 

“härda ut” en enda dag. Ja det går.” (Svensson, 2014, s.82) 

 

Livsmål användes för att skapa känsla av mening och sammanhang. Säfström (2012) 

förlorade omsorgen för sitt 3 åriga barn, vilket medförde att hon satte upp som mål att bli en 

god mor och att ha ett liv tillsammans med sitt barn. Det här livsmålet kunde plockas fram 

och motivera den alkoholiserade mamman att kämpa för att återvinna rätten till omsorg för 

sitt barn, genom att kämpa sig ur sitt missbruk. Hennes motivation var tvådelad, dels ville hon 

bli frisk för att överhuvudtaget kunna få ha en relation till sitt barn, men en annan stor del var 

också att förhindra ytterligare lidande och besvikelser i barnets värld.  

  

“Jag fick ställa mig och rota fram kärleken i mitt liv, uppbringa tacksamheten och plocka 

fram hur enormt och underbart det var att jag äntligen fått en väg ut ur min sjukdoms sjuka 

fas. Nu var det “bara” att fortsätta göra vad jag skulle och jag hoppade på cykeln och tog 

mig till ett möte.” (Säfström, 2012, s. 226) 

 

En central tanke för de fyra som såg sig tvungna att bli totalt nyktra var en slags ide om att de 

hade levt i förnekelse och inte hade kunnat, vågat eller orkat inse omfånget av sitt problem. 

Själva erkännandet av att vara alkoholist lyftes flera gånger upp som en nyckel till att 

tillfriskna.  

 

“Förresten finns det absolut ingen människa i hela världen som kan få en alkoholist nykter 

om han inte själv kommer till insikt och stiger över tröskeln från sin förnekandesjukdom.”  

(Paulsson, 2003, s.15) 

 

De fyra som valde att leva helt nyktra beskrev en motvillighet till att erkänna sig som 

alkoholist, men att det i slutändan var förlösande att göra det. Det innebar också att man 

kunde slippa undan att brottas med att försöka dricka måttligt, då dessa personer inte klarade 

det, och hade flera återfall. Nu kunde äntligen fokus handla om det sunda och det friska. De 

fyra beskrev hur de efter den här insikten kunde ha mera respekt för sig själv och hur det 
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kunde fungera som ett fundament att arbeta utifrån, för att bli hel och frisk igen. 

 

“Att jag lämnar förljugenhet och självömkan, förnekanden och självförakt bakom mig. Det 

kräver att jag blir en människa som respekterar sig själv.” (Schyman, 1998, s. 151) 

 

Ett annat livsmål kunde vara att arbeta för att bli en del av samhället igen. För Säfström 

(2012) och Paulsson (2003) som hade missbrukat under ett helt liv och till stor del hamnat 

utanför gemenskapen genom att förlora sina jobb och hem fanns det även andra utmaningar 

med att inte längre vara alkoholist. Nu fanns det ett annat liv att leva. Det fanns numera en 

verklighet de inte hade deltagit i innan.  I deras livsvärldar och genom deras levda kroppar 

upplevdes det skrämmande och främmande att åter bli en del av samhället. Antingen därför att 

de har hållit sig undan och levt sitt liv som missbrukare i utanförskap, eller därför att de hade 

varit fulla när de väl har umgåtts socialt, jobbat eller på annat sätt deltagit i samhället. 

 

“Hon bodde på sjunde våningen. Jag åkte sex gånger upp och ned i hissen innan jag vågade 

ringa på dörren. Jag hade mobiliserat all min psykiska kraft, och intalat mig att hade jag 

kunnat besegra en så stark kraft som Kung Alkohol måste jag också klara detta...” (Paulsson, 

2003, s.98) 

 

Mötet med vården 

På sin väg mot hälsa valde samtliga slutligen att söka sig till vården för stöd och hjälp med 

sina problem. Några var med om akuta inläggningar ett flertal gånger för avgiftning. En hade 

varit med om att läggas in på tvångsvård vid ett tillfälle. Fyra lyckades ta sig ur sitt missbruk 

genom gruppterapi efter 12 stegsmodellen, varav två av dessa efter egen förfrågan samtidigt 

behandlades farmakologisk, med Antabus.  

 

Misstro till vården 

Två personer uttryckte misstro till vården. Misstron och kritiken handlade till stor del om hur 

systemet var uppbyggd, samt hur de uppfattade att vårdinsatserna bemötte och behandlade 

missbrukare. Det beskrevs hur de upplevde att vården lade stora insatser på att behandla 
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missbrukare i det akuta skedet. I synnerhet två författare beskrev hur de varit inlagda för 

avgiftningar ett flertal gånger. De uttryckte en tacksamhet för den vård och hjälp de fick när 

de väl hade nått botten, och kroppen kollapsade, dock upplevde de inte att stödet räckte i 

längden. Deras upplevelser var att patienten överlever den akuta förgiftningen bara för att 

hamna rakt ut i ett missbruksmönster när den lämnade sjukhuset. 

 

 “Uppföljningen av patienterna står inte i någon som helst proportion till det enorma arbete 

som utförs i akuta skeden. Resultatet blir i många fall en vård enligt svängdörssprincipen där 

patienter lappas ihop och sedan skrivs ut till samma sociala situation som tidigare och 

sannolikt också fortsatt missbruk.” (Paulsson, 2003, s.65) 

 

Upplevelsen av bemötandet 

Samtliga författare beskrev hur de kunde hjälpas av ett bemötande som inte tillät dem att 

hamna i förnekelse och självbedrägeri, då det ibland upplevdes som den enklaste vägen att gå. 

Tre författare beskrev konkret hur det själva var experter i självbedrägeri och behövde inget 

stöd i detta. Att bli sedda som människor, och bemötta med respekt och värdighet var viktigt, 

men samtidigt var det viktigt att det faktiska problemet inte doldes, eller tilläts att döljas av 

dem själva.  

 

“Den medkänsla jag fått genom åren i form av bland annat gränssättningar och 

omtänksamma ord, eller helt enkelt empatiska blickar, slog däremot an på en ärlig sträng 

inuti mig. När jag missbrukade var de gesterna smärtsamma och mycket obehagliga att ta 

fasta på.” (Säfström, 2012, s.314) 

 

För fyra av författarna var upplevelsen av bemötandet i gruppterapin stark. Det som beskrevs 

var alltså möten med andra människor med alkoholberoende. Möten var uppstyrda av en 

terapeut eller sjuksköterska som en del av 12 stegsmetoden, vilket var den terapeutiska vård 

som de erbjöds. Det som lyftes fram var i synnerhet den konstruktiva upplevelsen av att andra 

förstod hur de upplevde sitt problem och att de trots sina andra olikheter, kunde dela den 

insikten. 
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“Vad jag däremot upplever är att den styrka som finns i gruppen, i det nakna och omaskerade 

delandet av känslor och erfarenheter är en styrka större den jag har själv, ensam. Gruppens 

samlade erfarenhet och vilja blir till en kraft som inspirerar och stödjer, som ger näring till 

trygghet och mänskligt mod. Där finns för mig en kraft, starkare än jag själv och den kan 

hjälpa mig nu.” (Schyman, 1998, s.140) 

Upplevelser av förbättring. 

Efter den akuta fasen med avgiftning då abstinens spelade en stor roll för hur de mådde, 

upplevde samtliga en känsla av hälsa och välmående. De upplevde en känsla av kontroll och 

att de kunde genomföra det som var viktigt i livet, vilket de tidigare hade lagt åt sidan på 

grund av att de prioriterade alkoholen före sitt eget välmående. Det genomgående i alla 

biografierna var att i denna fas sattes stora prov på deras motivation till att sluta dricka, vilket 

innebar att i denna fas även fanns stor risk till försämring. De började då tänka att ett glas inte 

skulle skada eftersom de mådde så bra just då. Det var i denna fas som de fyra som 

genomgick behandling utifrån 12 stegsmodellen beskrev vikten av att kunna gå till möten där 

det fanns personer som hade samma tankar och hur de tog sig igenom denna fas. Detta 

medförde att de kände att även de skulle klarar av att gå igenom denna fas.  

 

“De svar på frågorna jag kan ge just nu låter så här; Att mitt fysiska tillstånd avsevärt 

förbättrats är en källa till glädje som håller mycket av åldrandets tristess borta. Men det 

räcker inte med att jag tycker mig må ganska bra. Att jag kan gå i skogar och utför trappor, 

att huvudet inte värker och att jag orkar mer. Tvärtom är det just i den här fasen som risken 

för återfall stegras.” (Feldt & Von Otter, 2016, s.97) 

Upplevelser av försämring 

För samtliga beskrevs vägen ur alkoholproblemen som en krokig väg, och flera berättade om 

återfall under behandlingen. Trots önskan att bli frisk, att målen var spikade, och vårdinsatser 

gjordes, upplevde flera att suget efter alkohol blev för starkt vid några tillfällen. 

  

“Vårt helvete tog vid där det slutat. Jag ville bara stänga av all den information jag fått, jag 

ville ha den där fina fyllan som jag inte kunde få igen och samtidigt ville jag inte fortsätta 

skada Emma som jag nu blivit smärtsamt medveten om att jag gjorde i mitt missbruk. Jag 

ville inte vara den jag var men jag kunde inte hejda mig.”  
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(Säfström, 2012, s.194) 

 

Diskussion 

Resultatet beskriver hur människor med ett alkoholmissbruk upplevde sitt alkoholberoende 

och missbruk, vändpunkten då man bestämmer sig för att ta tag i sitt alkoholmissbruk och hur 

personerna upplevde mötet med vården. Dessa kategorier anses besvara syftet med studien 

vilket var att beskriva upplevelser av att leva med ett alkoholberoende och missbruk - med 

fokus på upplevelser av att ta sig ur missbruket och beroendetillståndet. 

Metoddiskussion 

Då det är omöjligt att inta någon annans levda kropp och erfara verkligheten som en annan 

individ gör utifrån sitt sammanhang och sin livsvärld, behövs någon form av metod för att 

förstå och tolka människors upplevelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Denna typ av sökande 

efter kunskap gjordes genom att använda kvalitativ metod, vilket innebar tolkning av det 

befintliga manifesta materialet (Dahlberg, 1997). Det befintliga materialet i denna studie var 

självbiografier. Självbiografierna beskriver mer än bara upplevelsen av att ta sig ur ett 

alkoholmissbruk, de delar som inte berörde detta uteslöts vid analysen. 

 

Det fanns ett stort utbud av självbiografier på ämnet men ett begränsat antal som var skrivna 

av alkoholkonsumenten själv, många var skrivna av en familjemedlem eller anhörig. Vad som 

kan anses negativt med att använda dessa källor var att man inte kunde ställa följdfrågor på 

den information man fick från biografierna. Självbiografier valdes ändå då utbudet ansågs 

vara tillräckligt stort för att få ett resultat samt att biografier innebär förstahandskälla till 

upplevelser av alkoholmissbruk (Segesten, 2012). Det hade gått att samla in data genom 

vetenskapliga artiklar eller intervjuer. Litteraturstudie uteslöts eftersom artiklar inte är 

förstahandskällor till upplevelserna eftersom detta material redan har analyserats en gång. 

Intervjuer uteslöts av etiska skäl då patienter hade behövts intervjuats. Det hade gått att 

intervjua personal som arbetar inom missbruksvården, men det hade inneburit att det inte blev 

förstahandsupplevelser av missbruk som resultatet hade byggt på (Ibid). 

 

Valet blev således fem självbiografier, antalet ansågs tillräckligt för att utforma ett resultat. 
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Biografierna togs fram genom sökningar i databaserna Libris och Växjö stadsbibliotek. Två 

databaser användes för att säkerställa att inte gå miste om material (Östlundh, 2012) 

Inklusionskriterier var att författarna skulle varit bosatta i Sverige under tiden för sitt 

alkoholberoende samt böckerna skulle vara skrivna på svenska vilket gör risken för 

feltolkning mindre. Eftersom samtliga var bosatta i Sverige under sin tid med 

alkoholmissbruk blir studien bara överförbar på personer i Sverige. Exklusionskriterier var 

böcker äldre än 20 år, eftersom äldre böcker hade inneburit att resultatet riskerat att bli mindre 

tillämpningsbart i nutid. Att åldersgränsen för böckerna inte var lägre berodde på ett för stort 

material hade försvunnit vid sökningen av litteratur.   

 

Den information som fanns i biografierna analyserades med narrativ manifest innehållsanalys 

vilket är en adekvat analysmetod. (Dahlborg-Lyckhage, 2012) Självbiografierna förmedlar 

författarens egna upplevelser av världen, och hur denne tolkar dessa (Segesten, 2012). Enligt 

(ibid) finns inga krav på objektivitet eller andra mått på sanningar på den här typen av källor. 

Därför är det av stor vikt att kvalitetsgranskningen av biografierna är av god kvalitet. Vad 

författarnas avsikt till att skriva de olika biografierna har varit, spelar stor roll för 

trovärdigheten. Har syftet till exempel varit att enbart tjäna pengar på sina böcker sjunker 

sannolikheten för att det som står i böckerna enbart är sanning. För att den nya kunskapen 

som kommer fram vid en studie inte skall bli godtycklig måste förförståelsen av ämnet 

ifrågasättas. Den egna förförståelsen diskuterades därför innan arbetets början vilket bidrog 

till att författarna till studien kunde lägga sin förförståelse åt sida och genomföra studien med 

ett öppet och så förutsättningslöst perspektiv som möjligt.  

 

Trovärdigheten i denna studie beror på förmågan att förstå och tolka informationen som 

hämtas i självbiografierna, och att det utförs med integritet och redlighet. Enligt Segesten 

(2012) finns inga krav på objektivitet eller andra mått på sanning på den här typen av källor. 

Vidare har det material som analyseras getts ut på olika förlag. När förlagen bedömer olika 

manus för eventuell utgivning ingår bedömning av trovärdighet, enligt Segesten (2012), ger 

detta en större trovärdighet till självbiografierna. Generaliserbarheten på denna studie är 

begränsad då den bara är baserad på fem stycken självbiografier, dessa fem kan inte 

representera alla som har ett alkoholmissbruk.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att leva med ett alkoholberoende 

och missbruk. Syftet blev besvarat, och i resultatet beskrevs kategorier av upplevelser kring 

att ta leva med ett alkoholberoende. Ur analysen framkom kategorier av upplevelser som var 

gemensamma för de fem författare, som tagit sig ur ett alkoholmissbruk. Det som var centralt 

var upplevelser att vara i beroendetillståndet - det vill säga varför man önskade dricka, och 

hur det upplevdes att inte göra det. Sedan kom alla till någon form av vändpunkt i livet, där de 

bestämmer sig för att försöka komma ur beroendet. Slutligen identifierades upplevelser av 

förbättring och försämring efter påbörjad behandling.   

 

Den alkoholberoendes levda kropp  

 I resultatet framkom flera upplevelser av själva beroendetillståndet.  Det var upplevelser av 

lidande och misär och berättelser om minnen av positiva upplevelser av ruset.  Det framkom 

att drivkrafterna efter att uppnå den “goda fyllan” var så starka att alkoholisten åsidosatte 

andra behov den hade för att fortsätta dricka trots negativa konsekvenser. De till och med 

ökade sitt drickande vilket ledde till allt svårare bi-effekter i av missbruket. Samtliga beskrev 

att den ursprungliga känslan av alkoholens sinnesförändrande effekt var en stark kraft i deras 

beroende, och flera beskrev konkret hur de sökte den “goda fyllan” de hade upplevt första 

gången.  

Levd kropp - fysiologisk dimension 

Beckley, Laguesse, Phamluong, Morisot, Wegner and Ron (2016) visar i sin studie hur 

däggdjurshjärnan redan efter första erfarenhet med alkohol kan skapa ett undermedvetet 

minne av upplevda fördelar med alkohol, vilket kan leda till en belöningsbaserat 

beteendeförändring. När själva upplevelsen känns god även på det medvetna planet, utgör det 

ett fundament för att fortsätta söka samma upplevelse, alltså positiv förstärkning av ett visst 

beteende (Gilpin and Koob, 2008). Forskning visar att vissa individer är mera predisponerade 

för att utveckla ett missbruk (Wong, Mill, & Fernandes, 2011).  Predispositionen utgörs av 

dels av individens genetiska egenskaper, men som Heilig (2011) påpekar även av den den 

miljöpåverkan människan utsätts för - och summan av detta kan medföra att vissa individ 

svarar kraftigare fysiologisk på stimuli från alkohol och får därmed en kraftigare 
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känslomässig reaktion. Om så är fallet innebär det en starkare upplevelse av alkoholens 

sinnesförändrade effekter (Goldstein, Wall, Wekerle & Krank, 2013).  I sådana fall är den 

positiva förstärkningen också mera kraftfull, vilket är viktigt att ha en förståelse för om den 

beroendes livsvärld skall belysas. 

 

I resultatet framkom det att samtliga använde alkohol för att lugna och bedöva negativa 

känslor. Det finns forskning som kategoriserar detta som ett typ 1 beroende (Cloninger 

Sigvardsson & Bohman, 1996). Alkoholen kan upplevas befriande då den dämpar och lindrar 

ångest och oro. Exempelvis visade resultatet ett konkret exempel där alkohol användes i 

situationer där individen kände sig begränsad av sin sociala ångest. Booth & Hasking (2009) 

påpekar att en individ som lider av social ångest och alkoholproblem även är mindre benägna 

att söka hjälp, både hos anhöriga och den professionella vården. Samtidigt visade resultatet att 

beroendet skapade mera negativa känslor. Detta leder till en negativ förstärkning av beteendet 

- de dricker för att må bättre, men mår sämre av att dricka, så därför dricker de ännu mera 

(Austin & Smith, 2008). En viktig aspekt i detta sammanhang är att alkoholmissbruket kan ha 

medfört en fysiologisk förändring i den beroendes hjärna. Alkoholmissbruket leder till 

habituering av hjärnans lustcentrum, vilket igen medför ett ständigt större behov av alkohol 

för att uppnå önskad effekt. Till slut kan effekten upphöra på grund av att toleransen har höjts 

och kroppen anpassat sig till den miljö den utsätts för. Detta kan förklaras som att det sker en 

adaption gentemot alkoholens sinnesförändrande effekt (Changhai et al, 2015). Upplevelser 

av välbehag - det vill säga “belöningen” i hjärnans belöningssystem - uteblir därför att 

tröskeln för att receptorerna skall reagera på den normala elektriska stimuleringen har förhöjts 

som en adaption till den frekventa stimuleringen ifrån alkoholen. (Gilpin and Koob, 2008).  

Denna förändring är en central del av den alkoholberoendes levda kropp, därför den påverkar 

hur människan sedan erfar världen. Kroppen försöker att uppnå balans också i hjärnans 

signalämnen och den elektriska stimuleringen av neuroner, vilket kan förklara den 

alkoholberoendes upplevelser fysiologiskt i frånvaro av alkohol (Heilig, Egli, Crabbe & 

Becker, 2010).  

 

Med andra ord, deras levda kropp erfar inte längre det välbehag de tidigare fick av alkohol. 

Men minnet och behovet finns kvar båda på ett medvetet och omedvetet plan som en del av 

den meningsbärande och meningsskapande levda kroppen.  För individ som använder alkohol 
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i självmedicinerande syfte, visade resultatet att de negativa känslorna fanns kvar i frånvaro av 

alkoholens effekter. Enligt Allan, Albanese, Zvolensky & Schmidt (2015) finns det en stark 

korrelation mellan “sensitivitet gentemot ångestkänslor” och att använda alkohol, vilket 

innebär att det är viktigt att uppmärksamma den här typen av känslor, inte minst under en 

eventuell behandling av ett alkoholberoende.  Creswell, Chung, Wright, Clark, Black & 

Martin (2015) påpekar att när människor är utsatta för ångestkänslor och har depressiva 

tendenser är det svårare att motstå att dricka, vilket överensstämmer med de upplevelser 

resultatet visade.  

Levd kropp - psykologisk och social dimension  

Samtidig som välbefinnande i form av att önskad effekt av alkohol uteblir, tär det ständigt 

ökande förbruket på alkoholisten. För de individ som använder alkohol för att dämpa och 

lindra negativa känslor kan resultatet i slutändan bli att individen får ett trippelt lidande. Dels 

finns lidandet av de negativa känslor de ursprungligen dövade med alkohol och som 

alkoholen inte kan döva mera. Samtidigt har det skapats nya former av lidande som 

konsekvens av det hårda drickandet. Det nya lidandet som direkt är förorsakat av 

alkoholmissbruket kan sägas vara tvådelat. Dels är det ångest och oroskänslor knutna till 

själva utsättningssymtomen - alltså de känslor som direkt kan härledas till “obalansen” i 

hjärnans signalämnen (Heilig et al, 2010).  Men även lidande av mera existentiell karaktär kan 

framträda. Liksom den levda kroppen förstås som mera än det kött och blod en människa 

består av, bör också den alkoholberoendes lidande förstås utöver det som kan förklaras med 

neurologin (Dahlberg & Segesten 2010).  

 

Det lidande som identifierats i resultatet kan inte förklaras bara utifrån neuroadaption och 

utsättningssymtom. Upplevelser av att förlora kontrollen över sitt beteende, att såra sina 

närmaste, att känna på skammen och att känna hur kroppen rent fysisk förgiftas säger också 

något om hur livsvärlden till den alkoholberoende ter sig.  Flera beskrev upplevelser av 

försämrad självbild och självvärde. Skammen av att inte klara av att bete sig som “normala” 

människor, samt att ständigt såra sina närmaste. Självbilden blev även sämre om missbruket 

ledde till arbetslöshet och hemlöshet. Resultatet påvisar ett visst självförakt, i synnerhet hos 

de fyra som valde att sluta dricka helt. De beskrev ingen medkänsla för sitt gamla 

alkoholiserad “jag” utan beskrev att den enda lösningen var att stiga ur självömkan och 
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förnekelsen. 

 

I resultatet beskrevs hur missbruksprocessen kunde resultera i ett beroende, vilket var ett 

tillstånd som präglas av olika former för lidande. Lidandet förstås här i ett holistiskt 

perspektiv utifrån den livsvärldsteori som presenteras av Dahlberg och Segesten (2010), där 

det essentiella i förståelsen lidandet är att det hindrade patienterna att vara i stånd till att leva 

sina liv efter egen önskan om att vara i stånd till att uppnå stora och små livsmål. De befinner 

sig med andra ord i ett tillstånd av ohälsa på grund av deras alkoholberoende.   

 

Resultatet visade att för den alkoholberoende var frånvaron av hälsan av multidimensionell 

karaktär. Lidandet hade för dem både fysiologiska och psykologiska dimensioner, men 

lidandet hade även en existentiell dimension som var knuten till deras identitet och “plats” i 

världen. Resultatet visade försämrade upplevelser av mening och känsla av sammanhang för 

den alkoholberoende. För personer som numera identifierar sig som alkoholister kan 

självkänslan och värdet sättas på prov. Johansson, Ekebergh & Dahlberg (2009) påpekar att 

ett hinder för hälsan kan vara att patienter skapar ny identitet när de diagnosticeras med en 

sjukdom; att de “blir sin sjukdom”, och vidare att vårdinsatser utifrån ett livsvärldsperspektiv 

kan hjälpa patienten att låta det sjukliga smälta samman med livssituationen och identiteten på 

ett konstruktivt sätt.  

 

Upplevelser av en vändpunkt 

Resultatet visade att samtliga författare upplevde någon form av vändpunkt, vilket ledde till 

att de försökte ändra sina liv och sitt beteende. Med livsvärldsteoretisk ansats kan det 

argumenteras för att upplevelsen var knuten till deras subjektiva upplevelse av hälsa, eller i 

det här fallet, frånvaro av hälsa. Deras upplevelser var olika, men hade likväl det gemensamt 

att de utgjorde deras unika vändpunkt. För någon kom inte vändpunkten för misären var total 

med hemlöshet, utan familj och jobb. Medan en annan kände mera ångest av att förlora 

kontroll av sitt beteende. Givetvis är det här förenklade förklaringar på de upplevelser av 

vändpunkt som beskrivs. Friberg, Dahlberg, Petersson och Öhlen (2000) påpekar att de 

upplevelser som erfars i den enskildes livsvärld är mångfacetterade och komplexa, och 

eftersom de tillhör den intersubjektiva verkligheten är de omöjliga att beskriva utan att 
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reducera och förenkla. Det väsentliga här är inte att beskriva exakt hur vändpunkten 

upplevdes, men att vändpunkten kom inifrån dem själva, utifrån ett eget behov, och att den 

kunde starta en process ur alkoholberoendet. Det egna behovet kan förstås som ett behov för 

hälsa och välbefinnande, som i vidare mening speglades i de olika subjektiva målsättningarna 

personerna hade. Det vill säga i de små och stora livsmål den enskilde satte sig, samt vilka 

strategier de använde för att vara i stånd till att leva ut dem.  

 

Med livsvärldsteoretisk ansats kan det sägas att resultatet visade att upplevelsen av hälsa 

kunde ta olika former för olika personer. Hälsan var för en individ att återigen kunna dricka 

måttligt, att inte känna sig som en kronisk sjuk alkoholist i all tid framöver, och att fortsätta ta 

del i de sociala sammanhang där alkohol används. Alkoholberoendet upplevdes i det fallet 

som en sjukdom som man tillfrisknar från.  I kontrast till det kunde upplevelsen av hälsa ta en 

helt annan form för andra individ där det i stället blev centralt för den beroende att betrakta 

alkoholberoendet som en kronisk sjukdom som kräver kontinuerligt arbete att hålla sig frisk 

från. Kontrollen över de situationer som bedömdes som riskabla för återfall var i det här 

perspektivet nödvändigt för att uppleva hälsa.  

 

Ambivalens att sluta dricka 

Trots insikt om sitt destruktiva levnadssätt hade författarna oftast en ambivalens gentemot att 

sluta använda alkohol. Det fanns både en stark önskan om att komma ur beroendet och 

missbruket, men samtidigt ville de gärna uppleva den goda behagliga upplevelsen som 

alkoholruset åstadkom. Ofta misslyckades den beroende ett flertal gånger att bli frisk, det vill 

säga upplevde återfall i sitt missbruk. Med ett livsvärldsperspektiv kan det sägas att för den 

beroende saknades flera av hälsans dimensioner. Det naturliga sökandet och behovet för 

välbefinnande som alla människor innehar, och som kan ses som en del av att uppleva hälsa, 

har för individen i beroendetillståndet blivit förvrängt och istället blivit en källa till ohälsa och 

lidande. (Dahlberg & Segesten, 2010). De slits sönder av det motsägelsefulla i 

beroendetillståndet; det ständig sökande efter njutningen och välbefinnande, trots att de 

egentligen bara upplevde ett lidande som följd av drickandet. Samtliga visade tecken på 

ambivalens gentemot att sluta dricka alkohol. Lee, Cho och Lee (2014) visar i sin studie att 

personer med ambivalens mot alkohol söker sig till alkohol till en början för att sedan undvika 
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det vilket stärker resultatet att fyra av författarna lyckades ta sig ur sitt beroende och en 

författare hålla sitt beroende på en normal nivå. 

 

Vikten av vård och hjälp 

Återfall är inte ovanligt vilket speglades i de biografier som inkluderades i studien. Det räckte 

med en svag stund då de tyckte sig förtjäna en sup. Antingen för att de hade varit duktiga eller 

för att de var ledsna, för att man skulle få ett återfall. Det framkom från resultatet att det var 

viktigt med uppföljning efter den akuta behandlingen för att patienterna inte skulle få ett 

återfall. Beroendet är en stark kraft men stöd från vården kan bidra att hjälpa. Hur vården 

upplevs av patienterna är intressant av flera skäl. Det kan säga någonting om vad som är 

verkningsfullt och vad som kanske inte är det, samt att en god upplevelse i sig själv alltid är 

önskvärda. Innan de sökte hjälp hade författarna till biografierna tvivelaktiga tankar om de 

skulle klara av att sluta dricka. För de fyra som använde sig aven 12 stegsmodell med möten 

och en mentor var det just att veta att andra hade klarat att ta sig ur ett alkoholberoende som 

gjorde att de insåg att det inte var en omöjlig uppgift.  

 

I Vamme, Asplund och Bjerke (2015) studie om återfall framkom det att ett återfall är 

förknippat med mycket skam. Oftast vill de inte att någon skulle veta att de hade haft ett 

återfall. I vissa fall är det så illa att man inte ens vill berätta för vårdpersonal. Bemötandet av 

dessa patienter är oerhört viktigt. Man kan som vårdpersonal inte veta vad patienter har med 

sig i sin levda kropp därför är en öppenhet och följsamhet viktig för att kunna få ta del av den 

levda kroppen och livsvärlden. Det är när man har fått ta del av denna information man som 

vårdare kan hjälpa patienten i rätt riktning och påbörja korrekt behandling.  

Slutsatser 

Att leva med alkoholberoende kan ge upphov till olika former av lidande. Alltifrån det fysiska 

lidandet till psykologiskt och socialt lidande samt även ett existentiellt lidande. 

Beroendetillståndet upplevs motsägelsefullt för de alkoholberoende därför att det upplevda 

behovet att dricka och behovet för hälsa är oförenliga med varandra. Den alkoholberoende 

känner starkt att de vill komma ur beroendet och upplever hur alkoholen skapar ständigt flera 

problem, men känner samtidigt det starka behovet att dricka för att minska sitt lidande. Det 
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upplevda behovet att dricka är nämligen drivkraften som håller individen kvar i det sjukliga 

beteendet och som kan ses, tolkas och förstås utifrån fysiologiska, psykiska, sociala och 

existentiella synvinklar. Det är möjligt att ta sig ur ett alkoholberoende. För att lyckas med 

detta finns olika behandlingsstrategier. Det som har störst betydelse i detta sammanhang är 

dock att den vårdpersonal som den alkoholberoende möter kan förstå individens livsvärld och 

upplevelse av hälsa samt visar respekt och öppenhet i mötet med dessa individer som finns 

överallt i vårt samhälle. Alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, möter dessa individer och det 

är därför viktigt att uppmärksamma detta för att kunna vårda, lindra lidande och främja hälsa 

utifrån patientens egen livsvärld och upplevelse av hälsa. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning som fokuserar på hur återfall kan undvikas och hur vårdpersonal ska bemöta 

de som söker vård för sitt alkoholmissbruk behövs för att denna patientgrupp ska få bästa 

möjliga vård. 
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Bilaga 1 kriterier för DSM IV och ICD-10 

 Missbruk (DSM-IV): 

Minst ett av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod: 

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet. 

2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis 

rattfylla. 

3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan (”lagen”). 

4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur pga drogeffekterna. 

5. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende av aktuella substansen, se nedan. 

Skadlig bruk (ICD-10) 

Missbruk betecknas som skadligt bruk, det vill säga bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt 

som skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk 

 

Beroende (DSM-IV): 

Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod: 

1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid 

fortgående bruk. 

2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana. 

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. Kontrollförlust. 

4. Stark längtan, frekventa tankar runt drogen. ”Drogsug”. 
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5. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas. 

6. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna. 

  

Beroende (ICD-10): 

Diagnosen ställs om tre eller flera av sex  ICD-10 kriterier har uppfyllts: 

1.stark längtan efter drogen 

2.svårt att kontrollera intaget 

3.fortsatt användning trots skadliga effekter 

4.prioriterar drogen högre än andra aktiviteter 

5.ökad tolerans 

6.fysiska abstinenssymptom (Socialstyrelsen, 2016) 
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Bilaga 2. Sökschema av biografier 

Databas Datum för sökning Sökord Antal träffar Utvalda 

Libris  2016-10-24  alkoholmissbruk 706  

  alkoholmissbruk 

+ biografi 

24 1 

     

Växjö 

stadsbibliotek  

2016-10-24 missbruk 343  

  missbruk 

+biografi 

35 4 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskning  
 

Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

Litteratur 

form 

Ansvarig 

utgivare 

 

Författaren Tidpunkt för 

tryckning 

Kvalitetsgranskning 

genom 

Bokens innehåll som bidrar till 

akademisk utveckling i 

vårdvetenskap 

Vägen ut  

Kjell-Olof Feldt och  

Birgitta Von Otter.  

2016   

Sverige. 

Självbiogr

afi 

Albert 

Bonniers 

förlag 

Kjell- Olof Feldt och 

Birgitta Von Otter. De 

skriver loggbok om sina 

upplevelser av Kjell-Olofs 

kamp mot alkoholberoendet. 

Boken trycktes 2016 

men är skriven under 

året 2015 

Bokförlaget har 

granskat boken 

Kjell-Olof berättar om sin tid som 

alkoholist och hur han med stor 

hjälp av sin fru tillslut lyckas att ta 

kontroll över sitt drickande. 

Avsked 

Håkan Paulsson  

2003,  

Sverige 

Självbiogr

afi 

Förlaget 

Futurum 

Håkan Paulsson Publicerad år 2003 Bokförlaget har 

granskat boken 

Håkans berättelse om när han tog 

tag i sitt alkoholmissbruk av och 

sina upplevelser av mötet med 

vården. 

Tack, det är bra 

Cecilia Svensson  

2014   

Sverige. 

Självbiogr

afi 

Roos, & 

Tegner 

Författaren Cecilia Svensson 

berättar om tiden då Cecilia 

tar sig ur sitt beroende av 

alkohol 

Publicerad år 2014 Bokförlaget har 

granskat boken 

Cecilia har haft ett alkoholmissbruk 

under många år som hon nu tar tag i 

och sammanfattar sina känslor och 

tankar i en bok. 

Jag ville bara dansa  

Lotten Säfström  

2012   

Sverige. 

Självbiogr

afi 

Föreninge

n salto de 

vita 

Lotten Säfström Publicerad år 2012. 6 

år efter att hon blivit 

nykter alkoholist.  

Bokförlaget har 

granskat boken 

Lotten beskriver sitt liv som 

alkoholist och de många flyttar de 

har behövt göra på grund av hennes 

missbruk som hon nu lyckats ta sig 

ur. 



41 

 

Människa, kvinna, 

mamma, älskarinna, 

partiledare  

Gudrun Schyman  

1998  

Sverige. 

Självbiogr

afi 

Fischer Gudrun Schyman Publicerad 1998 och 

beskriver Schymans 

alkoholmissbruk 

åren 1997 och 1998 

Bokförlaget har 

granskat boken 

Gudrun beskriver sin tid då hon 

hade ett ohälsosamt förhållande till 

alkohol och hon kunde klassificeras 

som alkoholist. 
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Bilaga 4. Exempel på analys 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Den känsla av fullkomning jag fick av alkohol gav mig ett 

utopisk mående.” (Säfström 2012, s. 42 ) 

Jag fick en stark positiv 

känsla av alkohol. 

Lycka Sökande efter 

välbefinnande 

Beroendes karaktär 

“Det är lätt att inse att att vårt sätt att bruka alkohol 

huvudsakligen var djup egocentrisk - det vill säga vi hällde 

spriten i våra egna kroppar, för effekten under vårt eget rus. 

ibland hjälpte den effekten oss att tillfälligt uppträda socialt 

eller temporärt stilla vår känsla av utestängdhet, men när 

alkoholens effekt så småningom, ebbade ut, var vi ännu mera 

utanför, ännu mer “udda” än någonsin förut, och ännu 

sorgsnare.” (Pålsson, 2003 s.43) 

Vi använde alkohol för att 

det hjälpte med det sociala, 

att dämpa känslan av 

utanförskap men resultatet 

blev att vi kände oss mera 

udda, mera utanför, och 

mera sorgsna. 

Negativ förstärkning 

av alkohol 

Upplevelser vid 

frånvaro av 

alkoholpåverkan 

Beroendets karaktär 

“Vilken obeskrivlig ljuvlig verklighet. Jag fick stanna upp i nuet 

før det kändes som att mina tankar skulle virvla iväg  i 

glädjeyran och ta med sig mitt førstånd. Att vi äntligen skulle få 

ett liv tillsammans, att vår plågade resa i mitt missbruk var 

över.” (Säfström, 2012 s.285 ) 

Jag kände mig obeskrivligt 

lycklig när jag nu kunde 

påbörja ett nytt liv fri från 

missbruk med min dotter. 

Relationer Nya livsmål En vändpunkt i livet. 

“Jag hade druckit och utan omsvep tog de (socialtjänsten) med 

sig Emma till ett barnhem över helgen. Det var första gången vi 

någonsin varit från varandra och jag minns knappt den helgen. 

Smärtan av att hon inte var hos mig och de ständigt malande 

tankarna på hur hon hade det var fruktansvärda. Det som 

orsakade mest chock och smärta var att jag anade att Emma 

Socialtjänsten övertog 

omsorgen för barnet 

(Emma) och jag upplevde 

insikten att detta nog var 

bäst för barnet.  

Sociala konsekvenser Skillnaden som gjorde 

skillnad 

En vändpunkt i livet. 
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hade det bättre utan mig.”(Säfström, 2012 s. 188) 

“Den medkänsla jag fått genom åren i form av bland annat 

gränssättningar och omtänksamma ord, eller helt enkelt 

empatiska blickar, slog däremot an på en ärlig sträng inuti mig. 

När jag missbrukade var de gesterna smärtsamma och mycket 

obehagliga att ta fasta på”. (Säfström, 2012 s.314) 

Medkänsla i form av 

gränssättning, 

omtänksamma ord och 

empatiska blickar har 

fungerat konstruktivt för 

mig. 

Bli sedd Upplevelser av 

bemötandet  

Mötet med vården. 

“Uppföljningen av patienterna står inte i någon som helst 

proportion till det enorma arbete som utförs i akuta skeden. 

Resultatet blir i många fall en vård enligt svängdörssprincipen 

där patienter lappas ihop och sedan skrivs ut till samma sociala 

situation som tidigare och sannolikt också fortsatt missbruk”. 

(Pålsson 2003,  s.65) 

Alkoholisterna lappas ihop 

i det akuta skedet, men 

uppföljningen är för dålig.  

kritik. Misstro till vården Mötet med vården 

 

 


