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Kung Alkohol. 

Du smög dig på och in i mig, alltid beredd att i varje ögonblick bedöva mig. Varje 

gång jag började känna, se och upptäcka, fanns du där, alltid tillhands för att gång på 

gång göra mig till din ännu sjukare slav. Du älskade mig verkligen, och jag älskade 

dig. Du hjälpte mig slippa tänka, slippa ta ansvar, slippa bry mig. När du ålat dig in i 

mig så fick du mig att göra precis vad som helst. Du tog min ungdom och mina bästa 

år från mig. Jag hatar dig (Paulsson, 2003, s. 102).
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alkoholberoende skapar stor makt över en människas liv och kan beskrivas som 

en ond accelererande spiral. Smärtsamma känslor dövas med alkohol men ger på sikt ett ökat 

lidande och personen kan inte längre kontrollera sin situation. Den alkoholberoende flyr in i 

en förnekelse inför sig själv och andra vilket skapar än mer lidande. Syfte: Syftet med studien 

var att beskriva den alkoholberoendes upplevelser av sin livsvärld. Metod: För att besvara 

syftet användes en kvalitativ ansats och som datamaterial användes fyra självbiografier. Dessa 

analyserades utifrån en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas i två 

huvudteman med tillhörande subteman. Studien visar att de alkoholberoende känner ett stort 

lidande genom sitt drickande. Beroendet var så starkt och det fanns inte längre något val att 

dricka, det blev ett måste. Känslor som kontrollförlust, förnekelse, skam och skuld beskrevs 

av de alkoholberoende som en följd av sin situation. Slutsats: Studien ger en ökad förståelse 

för den alkoholberoendes livsvärld och kan ge goda möjligheter för en god vårdrelation.     
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INLEDNING 

Vi har valt att undersöka människor med alkoholberoende och deras livsvärld. Genom att 

undersöka upplevelsen av att ha ett alkoholberoende skapas en större förståelse för dessa 

människor. Människor med alkoholproblem är utsatta för fördomar och andra människors 

okunskap i samhället. Genom ökad förståelse skapas möjligheter för oss som blivande 

sjuksköterskor att möta de alkoholberoende utifrån deras livsvärld.   

BAKGRUND 

Alkoholberoende 

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2009) har det skett en 

ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige under 2000-talet. En hög alkoholkonsumtion kan 

över tiden leda till problem både för den enskilda individen och för samhället. I en 

undersökning av Folkhälsoinstitutet (2009) uppskattades cirka 18 procent av svenska män och 

10 procent av svenska kvinnor ha en hög alkoholkonsumtion. Vid hög alkoholkonsumtion 

finns risken att utveckla ett beroende, såväl fysiskt som psykiskt (Ibid.). Faktorerna till 

utvecklande av beroende är många och skiljer sig för varje individ. Det som kan öka 

sårbarheten för ett beroende är exempelvis psykisk ohälsa så som depression och ångest. 

Personlighetsdrag som ängslighet och impulsivitet kan också ses som en bidragande faktor till 

utvecklande av ett beroende (Berglund, 2009). 

Beroende har definierats enligt diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th. Edition (DSM-IV), som är en amerikansk manual över psykiatriska sjukdomar 

och störningar. Detta diagnossystem används då det är internationellt accepterat och ger en 

bra bild över dessa sjukdomar. För att klassas som beroende ska tre av sju punkter uppfyllas 

under ett år. Dessa sju punkter är: tolerans, abstinens, kontrollförlust, misslyckade försök att 

minska drogen, betydande del av livet ägnas åt att skaffa drogen, drogen går före viktiga 

aktiviteter, eller fortsatt användning av drogen trots vetskap om att det skadar. Ett beroende 

handlar således inte enbart om abstinens och tolerans utan det centrala är att drogen har tagit 

kontrollen över personens liv. I vardagligt tal används ordet missbruk när det talas om 

alkohol, detta är dock inte samma sak som ett beroende. Missbruk definieras, enligt DSM-IV, 

som svårigheter att klara av det vardagliga livet på grund av drogen. Till skillnad från 

beroende, som innehåller både medicinska, psykologiska och sociala faktorer riktar sig 

missbruket enbart mot de sociala konsekvenserna (Agerberg, 2004). Däremot kan ett 

långvarigt missbruk leda till ett beroende, vilket även Folkhälsoinstitutet (2009) och Berglund 

(2009) poängterar i sina rapporter.  

Den alkoholberoendes livsvärld 

Zakrzewski och Hector (2004) beskriver i sin studie känslor som kan utveckla ett 

alkoholberoende hos män. Drickandet ger en känsla av manlighet och ett falskt ökat 

självförtroende. Drickandet ger även en känsla av stolthet och ju mer alkohol som 

konsumerades desto mer ökade känslan av manlighet. Alkoholen ger dem möjlighet att 

gömma sina känslor och hantera sociala situationer. Att dricka fick männen att må bra och 

avslappnade och deras självkänsla ökade. Det fanns dock en viss medvetenhet i beteendet då 

de visste att de dolde sina verkliga känslor. Trots detta valde de att fortsätta med sitt beteende 

då de för stunden mådde bättre och att må bättre var det centrala. Till slut kom de till en punkt 

då beroendet hade tagit över kontrollen och det fanns inte längre något val. Alkoholen blev en 

börda mer än ett nöje och var ett måste för att överleva. 
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Att leva med ett beroende innebär enligt Smith (1998) ett stort lidande och beskrivs som en 

accelererande ond spiral. Lidandet ses som fysiskt, psykiskt, socialt och andligt och påverkar 

människan i sin helhet. Det fysiska lidandet ges uttryck i kroppsliga symptom såsom 

huvudvärk, illamående, kräkningar och buksmärta. För att lindra detta fysiska lidande 

används alkohol den onda cirkeln har satts igång. När den beroende tar till alkohol för att 

dämpa obehaget smyger det psykiska lidandet sig på. Det väcker känslor som skam, skuld och 

självförakt som i sin tur dämpas av mer alkohol. Denna onda spiral styr beroendet och den 

drabbade står maktlös vid sidan om sitt beroende jag (Ibid.). Wiklund (2008a) förklarar det 

paradoxala i beroendet med att, samtidigt som det för stunden lindrar lidandet, så medför det 

på sikt ett ökat lidande. Alkoholen ger möjligheten att fly från lidandet men ger samtidigt 

känslor som förlust av kontroll, skam, skuld och låg självkänsla.  

Makten i beroendet gör att den drabbade, trots vetskapen om alkoholens skador, 

återkommande utsätter sig för lidandet (Wiklund, 2008a). Detta belyser även Smith (1998) i 

sin studie där han fortsätter med att förklara hur maktlös den beroende är över sin situation. 

Vetskapen om att lindrandet finns nära gör den beroende fångad i denna onda cirkel, vilket är 

en del i den kontrollförlust som definierar beroende. Zakrzewski och Hector (2004) nämner 

det paradoxala genom att när kontrollen över drickandet förloras leder det till än mer problem 

än de som försöker dämpas. De förlorar inte enbart kontrollen över alkoholen utan även över 

sina egna handlingar. Alkoholen kan ge ett aggressivt och fientligt beteende, vilket inte enbart 

påverkar den enskilde individen utan även människor i omgivningen.  

I den alkoholberoendes livsvärld är skam och skuld en del av vardagen. Ett sätt att skydda sig 

från skammen och skulden är förnekelsen, som är karaktäristiskt för beroendet. Förnekelsen 

kan handla om att gömma flaskor, ljuga eller komma med undanflykter för sitt drickande.  

Efter många försök och därigenom misslyckanden att kontrollera sitt beroende, eller helt 

sluta, kommer frågor som varför kan inte jag kontrollera alkoholen som alla andra. Genom 

misslyckanden försvagas bilden av sig själv och man känner sig mindre värd som person. Hur 

den alkoholberoende uppfattas av andra påverkar känslan av skam och skuld. Det finns en 

rädsla för att bli ertappad med sitt beroende då det visar omgivningen att man inte längre kan 

hantera sin situation. Detta förstärker känslan av skam och att vara mindre värd (Hoppe 

Jakobsson, 1992). Smith (1998) beskriver att med skam kommer känslor som självförakt och 

att känna sig svag och maktlös. Skammen är förknippad med de otaliga försök att kontrollera 

sitt drickande och dess misslyckanden. De konsekvenser som missbruket ger, exempelvis 

rattfylleri, att utsätta sina barn för fara eller svika sin familj skapar stor skuld hos den 

alkoholberoende. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärld 

Livsvärld innebär människans subjektiva upplevelse av världen (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Jahren Kristoffersen (2005) menar att livsvärlden är 

något konkret och meningsskapande, den är självklar för individen och bygger på omedvetna 

handlingar. Vid sjukdom påverkas individens vardag, vilket kan leda till att livsvärlden 

förändras och sådant som tidigare varit självklart inte längre blir det. Detta bidrar till en 

förändrad upplevelse för individen och omgivningen (Ibid.).  

Genom att närma sig ett fenomen ur ett livsvärldsperspektiv är människan och dess 

upplevelser av världen i fokus. Det är det dagliga livet och vardagsvärlden som 
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uppmärksammas. Ett livsvärldsperspektiv riktar sig mot att se, förstå och beskriva delar av 

världen så som det upplevs av människan (Dahlberg et al., 2003). Wiklund (2003) belyser 

vikten av att se och lyssna på patienten för att kunna närma sig dess livsvärld. När vårdaren 

har satt sig in i patientens livsvärld ökar möjligheten till förståelse och ett etiskt 

förhållningssätt (Ibid.). I vårdandet är det viktigt att förhålla sig till patientens egen livsvärld, 

då hälsa och lidande är unikt för varje individ (Dahlberg et al., 2003).  

PROBLEMFORMULERING 

Att leva med ett alkoholberoende ger ett livslidande som påverkar hela människan, både 

psykiskt, fysiskt, andligt och socialt. Lidandet förklaras som en accelererande ond spiral och 

alkohol används för att döva smärtsamma känslor. Genom beroendet kommer känslor som 

skam, skuld och självförakt som i sin tur dämpas med mer alkohol, och den onda cirkeln är 

igång (Smith, 1998). Beroende definieras som tolerans, abstinens, kontrollförlust, 

misslyckade försök att minska drogen, betydande del av livet ägnas åt att skaffa drogen, 

drogen går före viktiga aktiviteter, eller fortsatt användning av drogen trots vetskap om att det 

skadar (Agerberg, 2004). 

Studien syftar till att beskriva alkoholberoende, inte missbruk, där det huvudsakliga syftet är 

att beskriva den alkoholberoendes upplevelser av sin livsvärld.  Som blivande sjuksköterskor 

är det viktigt att kunna möta människor med olika behov och problem. Därför anser 

författarna till studien att den alkoholberoendes livsvärld är av största vikt att uppmärksamma. 

Genom en ökad förståelse för den alkoholberoendes livsvärld skapas större möjlighet för en 

god vård.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva den alkoholberoendes upplevelser av sin livsvärld. 

METOD 

Till studien, som var att undersöka upplevelser av den alkoholberoendes livsvärld, valde 

författarna att använda sig av en kvalitativ ansats med ett induktivt tänkande. Forsberg och 

Wengström (2008) förklarar att en kvalitativ ansats syftar till att beskriva människans 

subjektiva upplevelse av ett fenomen. Ett induktivt tänkande innebär att författaren försöker 

tolka och förstå det man studerar för att skapa en ny helhet. Målet med studien var att nå 

djupare och få en större förståelse för fenomenet, vilket blir resultatet med en kvalitativ 

forskningsmetod. 

Ett centralt begrepp för studien var människans livsvärld. Att utgå från ett 

livsvärldsperspektiv menar Dahlberg et al. (2003) betyder att man förstår världen så som den 

erfars av människan. Livsvärlden är den naturliga och oreflekterade värld vi lever i och tar, 

precis som luften vi andas, för given. Med ett livsvärldsperspektiv intresserar sig författarna 

för personers egna berättelser och upplevelser. 

Urval 
Till studien valdes självbiografier som datamaterial då det var upplevelsen och människans 

livsvärld som var det centrala. I en självbiografi är det personen själv som har valt att skriva 

om sitt liv och kan med egna ord beskriva sina upplevelser och tankar. Dahlborg Lyckhage 
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(2006) menar att berättelser med fördel analyseras för att få människans livsvärld beskriven 

från den egnes perspektiv. Analyser av vårdvetenskapliga begrepp om människors livsvärld är 

komplexa. Att utgå från skrivna berättelser innebär att utgångspunkten ligger i människans 

egna ord (Ibid.). Genom analysen kan författarna få en ökad förståelse för hur människan 

upplever sin värld i olika skeenden. 

Böckerna valdes ut efter följande inklusionskriterier: böckerna skulle vara klassificerade som 

självbiografier. De skulle vara skrivna av människor som upplevt ett alkoholberoende och det 

skulle vara författaren själv som berättar om sina upplevelser. Detta för att få människans 

egna ord om sina erfarenheter. För att minska risken för feltolkning vid översättning valdes 

böcker skrivna på svenska. Det svenska språket underlättade även tolkningen av de 

upplevelser och känslor som framkom. Författarna valde även att enbart inkludera 

självbiografier som var skrivna av personer över arton år, då fenomenet ville undersökas ur ett 

vuxet perspektiv. Någon åldersgräns på böckerna valdes dock inte då författarna ville ha ett så 

rikt material som möjligt. De ansåg inte att årtalen var betydande för studiens resultat då 

syftet var att beskriva upplevelser. Exklusionskriterier för studien var böcker skrivna om 

andra missbruk än alkohol. Böcker skrivna av barn till alkoholberoende föräldrar och deras 

upplevelser valdes också bort, då det inte stämde överens med studiens syfte.  

Böckerna som valdes ut efter dessa inklusions- och exklusionskriterier var: 

 Britta Berggren Ericson: Snälla mamma… sluta dricka. 

 Birgitta Crafoord: Alkoholist – med rätt att leva. 

 Håkan Paulsson: Avsked. 

 Gudrun Schyman: Människa, kvinna, mamma, älskarinna, partiledare. 

För närmare beskrivning av böckerna se bilaga 1. 

Datainsamling 

Självbiografierna söktes i databasen Libris som är en gemensam katalog över Sveriges 

bibliotek och ger en bra översikt av de titlar som finns. Sökordet som användes var alkohol 

och sökningen begränsades till biografier med genealogi och svenskt språk. Detta gav 83 

träffar. För att göra ännu en avgränsning valdes böcker som fanns på Linnéuniversitetets 

bibliotek, det gav 17 träffar. Denna avgränsning gjordes på grund av studiens tidsram och 

omfattning. Av dessa var det tre böcker som stämde överens med studiens syfte. De andra 14 

valdes bort då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Majoriteten av de böcker som valdes 

bort var skrivna av barn till alkoholberoende föräldrar, vilket var ett av studiens 

exklusionskriterie. Författarna ansåg dock att tre böcker var för få och en ny sökning 

genomfördes. Sökordet som då användes var alcoholism med samma begränsningar som 

tidigare. Detta gav 15 träffar, där fyra böcker motsvarade inklusionskriterierna. Två av dessa 

var med från den förra sökningen och två var helt nya. Efter att författarna läst igenom de fem 

böckerna ansågs fyra vara väl anpassade till studiens syfte. Den femte boken valdes bort på 

grund av osäkerhet kring om boken var skriven från författarens egna upplevelser. 

Dataanalys 

Författarna har valt att analysera böckerna utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. I deras artikel förklaras på ett tydligt och konkret sätt hur en 

innehållsanalys genomförs, vilket gjorde att författarna valde denna metod. I en berättande 

text finns både ett manifest och ett latent innehåll. Det manifesta är det uppenbara och tydliga 

i texten medan det latenta är det dolda, underliggande innehållet. Vid en latent innehållsanalys 
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görs en tolkning av det material som finns med en djupare och mer abstrakt nivå (Ibid.). Till 

denna studie valde författarna att använda sig av en latent innehållsanalys då avsikten var att 

tolka berättelserna och skapa en ny, större helhet. 

Det första steget var att läsa igenom böckerna var för sig för att skapa en ytlig förståelse och 

se helheten i materialet. Därefter lästes böckerna återigen men med studiens syfte som 

utgångspunkt. Under denna fas markerades bitar ur texten, som svarade studiens syfte, så 

kallade meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet är ord eller meningar som är 

relaterade till varandra genom dess liknande innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på en meningsbärande enhet ur studien är; ”dragningskraften är för stark. Jag kan 

helt enkelt inte stå emot” (Berggren Ericson, 2006, s. 70). När båda författarna läst igenom 

böckerna och tagit ut meningsbärande enheter diskuterades dessa för att få fram kärnan i 

texten. Genom att plocka ut kärnan, det centrala, i enheten minskas materialet samtidigt som 

innebörden visas mer tydligt. Detta kallas att kondensera de meningsbärande enheterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den kondenserade enheten utifrån exemplet ovan blev; kan 

inte stå emot. De kondenserade enheterna diskuterades för att hitta betydelsen, meningen i 

texten, vilken blev representerad i en kod. En kod ska representera den meningsbärande 

enheten med ett fåtal ord (Graneheim & Lundman, 2004). Koden på den kondenserade 

enheten ovan blev; Makten. Koderna sorterades efter innebörd och de som hade liknande 

innebörd samlades under en kategori/tema. En kategori är en samling koder med samma 

innebörd och en kod kan inte passa in i flera kategorier. Kategorier används således vid 

manifesta analyser. Upplevelser är sällan enkla att placera in i ett fack, i en kategori, då de har 

flera betydelser som flyter in i varandra. Vid en latent analys används istället tema, då 

innebörden är på en djupare och mer abstrakt nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Det är 

dessa huvudteman med tillhörande subteman som redovisas i resultatet. Exemplet ovan 

bildade, samlat med andra koder, huvudtemat; Lidande och ingick i subtemat; Fångad i 

beroendet. 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska studier med människor följa de etiska riktlinjer 

som finns för att värna om den enskildes rättigheter. Människans självbestämmande och 

integritet ska skyddas och deltagandet ska vara frivilligt. En studie får endast genomföras om 

nyttan överväger riskerna och de negativa konsekvenserna för individen. I denna studie 

beskrivs upplevelsen av att vara alkoholberoende utifrån skrivna självbiografier. Genom att 

författaren själv har valt att publicera sin berättelse tolkas det som ett godkännande för andra 

att ta del av. Endast böcker på svenska är inkluderade för att minimera risken för feltolkning 

vid översättning och tolkning av texterna. För att skapa ett tillförlitligt resultat som 

överensstämmer med böckerna har citat använts och skrivits av ordagrant. Genom att 

ordagrant ange personernas upplevelser sker ingen förvrängning av texterna. När något har 

uteslutits från citaten används tecknen // och innebär att inget av vikt för innebörden av 

stycket har tagits bort.  

Författarna till studien kommer innan bearbetning av data föra en reflekterande dialog över 

sin egen förförståelse. Förförståelsen kan påverka hur berättelserna tolkas och på så vis 

förändra materialets verkliga innebörd. Att förändra den verkliga innebörden kan verka 

oetiskt mot författarna till böckerna. Dahlborg Lyckhage (2006) anser att läsaren ska vara 

öppen och följsam för att försöka förstå texten. Vid en oreflekterad förförståelse finns det risk 

att denna kan påverka hur texten tolkas och analyseras. Det är därför viktigt att vara medveten 

om sin förförståelse genom hela processen (Ibid.).  
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RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas nedan i två huvudteman med tillhörande subteman. De teman 

som används har växt fram genom de meningsbärande enheter som lyfts fram ur biografierna. 

De meningsbärande enheterna har valts ut efter studiens syfte, som var att beskriva den 

alkoholberoendes livsvärld och hur den upplevs av människan. Då studien bygger på en latent 

innehållsanalys där texterna är tolkade av författarna kommer inga källhänvisningar finnas i 

resultatet. Resultatet bygger enbart på de fyra självbiografier som beskrivs i bilaga 1.  

 

Resultatet redovisas i två huvudteman: ”välbefinnande” och ”lidande” med tillhörande 

subteman: den totala lyckan, vägen mot frihet, fångad av beroendet, det ständiga smygandet, 

att söka efter svar och den sargade själen.  

 

Välbefinnande 

Den totala lyckan 

Författarna i böckerna beskrev en befrielse och njutning när de fick dricka alkohol, en 

lättnadskänsla som spred sig genom kroppen, en känsla av fullständig avkoppling. Med hjälp 

av alkoholen släpptes alla krav och måsten och ångesten försvann tillfälligt. Samtidigt 

utvecklades beroendet och tog ytterligare ett steg framåt. En författare gav bilden av hur 

ljuvligt hon tyckte alkoholen smakade och vilket otroligt välbehag den spred. En annan 

författare beskrev till en början hur intaget av alkohol var en njutning. Desto längre in i 

beroendet desto mer handlade alkohol om ett begär mer än en smakupplevelse. Att dricka 

alkohol skildrades som fullkomlig lycka och välmående. En författare beskrev njutningen när 

alkoholen spred sig i kroppen och värmen och lugnet infann sig. Alla författarna beskrev 

gemensamt att alkoholen gav dem ett välbehag, en befrielse och en njutning. Det var detta 

som ledde dem till ett beroende. Modet som alkoholen gav var en skön känsla. Det gjorde att 

de vågade leva som alla andra, känna sig trygga och säkra på sig själva. En av författarna 

beskrev modet i att träffa andra människor och att skapa nya relationer. Det hade hon aldrig 

vågat om hon inte varit påverkad av alkohol. Alla beskrev hur glädjen och njutningen av 

alkoholen var som störst i början, men som sen blev mindre ju längre in i beroendet de kom, 

hos vissa mer, hos vissa mindre.   

”Innan alkoholen tog över var det en njutning att dricka, en tröst då jag kände mig 

bedrövad. Något som gav lite lugn och ro i en bullrande tillvaro, som satte guldkant 

på livet helt enkelt” (Berggren Ericson, 2006, s. 131). 

Tryggheten var en annan stor anledning till att författarna drack alkohol, den upplevdes som 

en varm famn som omslöt dem och de kände sig tillfreds. En författare beskrev att det fanns 

en tröst i alkoholen, något som personen kunde stötta sig emot när verkligheten blev för 

bister. Alkoholen beskrevs även som ett skydd mot osäkerhet och rädsla. Deras beteende 

ledde dock tillslut till att vänner och familj vände sig emot dem och byttes ut mot nya vänner 

som inte sällan själva led av ett alkoholberoende. De kände en stor gemenskap med dessa 

personer och fick en förståelse för varandra. De fick även en gemenskap med flaskan, de såg 

den till slut som sin enda vän, den svek aldrig och den låg där och väntade på dem närhelst de 

behövde den. Att vara utan alkohol eller inte ha den nära till hands beskrevs som en 

mardrömsupplevelse. Känslan av rädsla för att inte kunna kontrollera olika situationer gjorde 

dem otrygga och nästan panikslagna. Enbart vetskapen om att flaskan fanns i närheten spred 

ett stort lugn och oron över att tappa kontrollen släpptes. 
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”För visst var alkoholen för mig under många år en tröst och en befriare. Något att 

luta sig mot, något som lade ett barmhärtigt avstånd till den bistra verkligheten” 

(Berggren Ericson, 2006, s. 131). 

Vägen mot frihet 

Författarna gick en lång väg in i sitt beroende innan de kom till insikt med att det måste få ett 

slut. De beskrev alla hur det egna jaget var det sista som förstördes av alkoholen och hur 

hjärnan lurades till förnekelse. Ingen av författarna upplevde sig som alkoholister eller ansåg 

att de hade ett beroende. Det var först när de nådde botten på sig själva som de insåg att de 

hade ett problem. De upplevde att nu fick det vara nog, nu orkade de inte leva sitt liv så här 

längre. En av författarna både kände och såg hur hennes barn tog avstånd från henne och att 

de led på grund av hennes beroende. Omgivningen ställde till slut ultimatum där den beroende 

var tvungen att välja familjen eller alkoholen. För de flesta kom insikten när de hamnat på 

behandlingshem och fick möta andra alkoholberoende i samma situation. När de var 

medvetna om sitt problem kände alla en stark vilja till förändring och till ett liv utan alkohol. 

Samtidigt fanns en viss hopplöshet då många hade gått igenom flertalet misslyckade försök. I 

hopplösheten var familjen ett viktigt stöd och en drivkraft till att bli friska. De ville kunna 

känna sig fria från klorna som nöp sig fast hårdare i styrandet över sitt egna jag. De ville 

kunna känna sig hela igen vilket gav dem en förhoppning om ett tillfrisknade. 

”Viljan till förändring kan jag bara söka hos mig själv” (Schyman, 1998, s. 144). 

Författarna beskrev början på sitt tillfrisknande som ett vägskäl där den ena vägen ledde till 

döden och den andra ledde till ett fortsatt liv. Vad som fick dem att komma till vägskälet och 

vakna upp ur sin beroendedimma skiljde sig mellan författarna, men alla nådde dit. De 

beskrev också att detta beslut var det första steget i tillfrisknandet. Förståelsen för sitt eget 

problem gav dem hjälp att fortsätta denna tunga kamp ur alkoholberoendet. Författarna 

beskrev tillfrisknandet som en lättnad men även som en osäkerhet, hur skulle de någonsin 

klara ett liv helt utan alkohol. De kände en befrielse i att de hade tagit ett beslut men en rädsla 

för att inte klara sig hela vägen. Rädslan bottnade sig i att beroendets makt skulle ta över 

deras egna vilja, som så många gånger förr. I början av tillfrisknandet var det viktigt att ge sig 

själv mod till att göra små förändringar och att acceptera sin sjukdom och utgå från den. Alla 

författarna beskrev just modet i att tillfriskna och att våga låta sitt eget jag börja styra som 

viktiga delar.  

”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). 

De berättade om ärlighet mot sig själva och om att sluta fly från problemet. De hade alltid 

tagit till alkoholen för att dämpa känslor och som en hjälp till flykt. Utan alkoholen blev 

känslorna nakna och blottade och de måste nu hjälpa sig själva för att ta hand om dem. Att 

börja respektera sig själv och tycka om sig själv blev ett av de första stegen i författarnas 

tillfrisknande. De upptäckte att tiden i beroendet helt och hållet hade handlat om dem själva. 

De hade stängt ute familj, vänner och den sociala omgivningen och deras egoism hade varit 

enorm. Ändå fanns det ingen som de hade misskött så mycket som sig själva genom att ha 

låtit beroendets makt ta över livet. Den behandling och hjälp de fick skapade hopp inför 

framtiden och hjälpte dem plocka fram människan bakom beroendet och en tro på livet.  

”Det är endast ur kaos en dansande stjärna föds” (Paulsson, 2003, s. 84). 
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Lidande 

Fångad av beroendet  

I samtliga böcker beskrev författarna hur deras begär efter alkohol inte kunde motstås och hur 

stora delar av deras liv präglades av tankar kring alkohol. Begäret eller suget gick inte att stå 

emot och personen hade inte längre något val. Det gick inte att själv styra över sitt begär, inte 

heller resonera bort det, suget var ”starkare än den starkaste magnet” (Berggren Ericson, 

2006, s. 85). Det fanns inget som kunde stoppa dem i jakten på alkohol och känslan av att 

personen kunde gå över lik för att få tag på alkoholen uttrycktes av flera författare. Drickandet 

gav på sikt negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna innebar för flera författare 

ensamhet och svek mot familj och vänner. Den förstörde både relationer till andra men även 

den personliga utvecklingen. Att vara beroende tog tid och energi, allt kretsade plötsligt kring 

hur alkoholen skulle inhandlas, gömmas och intas. Hela sinnet var uppfyllt av tankar kring 

alkohol. Allt annat, som tidigare fyllde personernas liv, kom i andra hand. En författare 

beskrev det som att flaskan fullständigt tog över livet och känslan av hopplöshet inför 

framtiden infann sig.  

”Jag ”muckade” en fin vårdag när blommorna höll på att slå ut, förändras till något 

fint och starkt växande. Det gjorde väldigt ont att se allt detta vackra då man själv inte 

kunde som naturen förändra sig utan bara vissnade mer och mer” (Paulsson, 2003, s. 

39). 

De otaliga misslyckandena till att sluta skapade vanmakt, förtvivlan och hopplöshet. Till slut 

tog makten i beroendet över livet och det fanns inte längre någon glädje eller hopp kvar. Allt 

var mörker och dimma, en slags själslig förlamning där orken inte fanns till att ens känna eller 

tänka. Flera av författarna hade någon gång under sitt beroende självmordstankar och även 

försök till självmord. Detta sågs som den enda, och sista, utvägen. Det fanns inget som kunde 

vinna över längtan, tankarna, suget efter alkohol. Efter många misslyckade försök att sluta 

kom hopplösheten och tankarna om ett bättre liv på en annan plats.     

Det ständiga smygandet 

Mycket tid och kraft för den beroende ägnades åt att dölja, smyga och förneka sitt problem. 

Det fanns en ständig oro över att andra hade uppmärksammat deras drickande, hittat deras 

gömställen eller det värsta tänkbara, att bli ertappade. Därför gömdes flaskor undan för att 

kunna dricka, gärna obemärkt och ensamt för att slippa bortförklaringar och lögner.  

”Vått, kallt och fuktigt. Jag har gömt mig för barnen i vår komposthög med två tomma 

buteljer instuckna i lövhögen // Jag ligger där i komposthögen och skäms förfärligt 

över att jag är så full. Barnen ska inte få se sin mor i det här tillståndet // Kvällen 

innan hittade de mig asberusad i pannrummet och därför har jag valt ett säkrare 

gömställe för nattens supande” (Crafoord, 1994, s. 7). 

Denna osäkerhet och oro skapade stor ångest, rädsla och skam. En del var att dölja för andra, 

det svåra var att dölja för de allra närmsta. En av författarna skrev att hon var duktig på att 

dölja för alla utom hennes dotter, hon märkte direkt om hon hade druckit. Detta beskrev även 

en annan författare som inte kunde dölja för sin son, inte ens genom telefonen. Han valde 

tillslut att lägga på luren om han märkte att hon hade druckit. En konsekvens av allt döljande 

och förnekande var just att ens vänner och familj försvann, den beroende offrade relationer 

och gemenskap för att inte avslöja sina problem. Det fanns en väldig stark tanke om att kunna 

klara sig själv och inte be om hjälp. Ingen skulle komma och lägga sig i, styra ens liv, utan 

man vill sköta saker på sitt eget vis och absolut inte ha hjälp från andra. Detta kunde dels 
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förklaras genom att problemen förminskades i tron om att ha kontroll över sitt drickande. 

Denna tron fick författarna att gång på gång försöka övertyga familjen, men även sig själva, 

att de skulle minska sitt drickande, ta sig samman eller till och med helt sluta. De tyckte att 

andra runt omkring dem förstorade deras problem och insåg inte själva hur mycket skada det 

orsakade.  

”Jag brottas med mina hinder. Det första, och största, är att erkänna för mig själv att 

jag är alkoholist” (Schyman, 1998, s. 138). 

Insikten om att alkoholen skadade både ens egna liv och de runt omkring var skrämmande och 

de flesta blundade för det långt in i beroendet. De kunde inte identifiera sig med ordet eller 

namnet alkoholist, det stämde inte överens med den bilden de hade av sig själva. Under 

behandling när de delade sina berättelser med andra beskrev flera författare att de inte kunde 

förstå hur andra kunde förstöra sina liv med att dricka. De insåg inte att de var precis likadana. 

En författare liknade det vid att behöva krossa ett förnekande som var hårt som sten. Precis 

som citatet ovan beskriver så är ens eget förnekande det största hindret som tar lång tid att 

både inse och bearbeta. 

Att söka efter svar 

Att vara beroende och inte av egen vilja kunna sluta skapade mycket frågor om varför det 

blivit som det blivit. Många frågade sig själva varför de inte bara kunde sluta dricka. Det 

skapade mer problem och lidande än lycka och välbefinnande. Svaren fanns inte alltid där och 

det skapade mer frustration över hur livet hade blivit och varför man inte gjorde något åt det. 

En av författarna frågade sig särskilt hur hon kunde göra sina barn så illa. Genom sitt 

drickande satte hon dem i direkt fara och efteråt kunde hon inte förstå hur hon kunde handla 

på det viset. Detta skapade stor sorg över att, inte enbart förstört sitt eget liv, utan även sina 

barns, som hon älskade och ville allt gott. Det fanns inget försvar mot ett sådant beteende, 

bara frågan; hur kunde jag. En annan författare ställde sig snarare frågan hur han skulle orka 

igenom ännu en dag av meningslöst lidande. Varför kunde man inte förändras och vara som 

alla andra. Hur kom det sig att just jag blev alkoholist och tillät alkoholen ta allt ifrån mig. I 

sökandet efter svar, anledning, förståelse skapades förtvivlan, hopplöshet och frustration. 

Dessa känslor dämpades med det de försökte värja sig mot, alkohol.  

”Stackars mig, varför kan inte jag dricka normalt som alla andra (alla andra?) Varför 

skulle just jag råka ut för detta. Varför måste just jag bli alkoholist? De här tankarna 

är en fin fribiljett till systembolaget, men det är också ungefär allt det är” (Paulsson, 

2003, s. 87). 

 Den sargade själen 

Den beroendes livsvärld kantades av mycket smärta, en inre smärta, som ingen annan kunde 

känna eller förstå. En av författarna liknade sin smärta vid bilden ”skriet”, den beskrev hur 

hon hade känt sig inombords i över tjugo år som alkoholberoende. Smärtan rymmer alla 

dimensioner, såväl psykiskt, fysiskt, andligt och socialt. En författare beskrev det som att man 

blev sjuk rakt igenom och slutade fungera som människa. De värderingar man hade försvann 

medan självföraktet ökade och en känsla av att ha förlorat allt människovärde infann sig. 

Självförakt var en central del i samtliga författares berättelser och känslan av att vara värdelös 

och att hata sig själv påverkade hur de hanterade sina problem. Genom att låta andra tala om 

för en hur värdelös man var beskrev författarna hur de tillslut bad om ursäkt för att de 

existerade. Att döma sig själv så hårt gjorde det svårare att återgå till livet och det skapade 

många stora och svåra hinder att övervinna.  
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”Jag har blockerat min egen förmåga till kärlek och låtit lögnerna bli till en grogrund 

för föraktet, inklusive mitt eget självförakt” (Schyman, 1998, s. 150). 

Smärtan yttrade sig även i känslor som skuld och skam. De kände enorma skuldkänslor över 

hur de hade behandlat de människor som stod dem nära och sett deras besvikelse efter varje 

lögn och svek. Samvetet som gnagde när de inte kunde stå emot begäret eller skammen över 

att ta den första klunken för att sen bli ertappad gav smärtsamma känslor av skuld och skam. 

Besvikelsen och hopplösheten över de tomma löftena växte bland omgivningen och för varje 

gång blev sveket tyngre att bära. Det låg en sådan skam i begreppet alkoholist att ingen ville 

identifiera sig med det eller erkänna sina problem, inte ens för sina närmsta vänner. Det 

skapade en stor frustration över tillvaron och en enorm sorg. Samtliga författare beskrev hur 

de grät sig till sömns och kände stor sorg över hur livet hade blivit och hur de förstörde för 

sina närmsta.  

”Jag gråter och gråter och gråter och förbannar livet och tillvaron” (Berggren 

Ericson, 2006, s. 66). 

För att dämpa dessa känslor och lindra den smärtan det gav sökte flera av författarna andra 

vägar. Någon försökte byta miljö och flyttade flera gånger i hopp om att det skulle bli lättare 

på det nya stället. Det fanns alltid en önskan eller längtan att få fly bort från sitt problem. För 

samtliga författare innebar det, paradoxalt nog, ett ökat drickande. Det var på det sättet de 

kunde fly och för en kort stund glömma bort verkligheten. Samtidigt som ångest dämpades av 

alkohol så skapades alkohol i sig mer ångest. Desto mer hopplöst livet verkade, desto mer 

alkohol konsumerades.  

”Mitt omdöme sätts ur spel, med resultatet att jag gör saker som jag annars inte skulle 

göra, vilket i sin tur skapar en svår ångest, som i sin tur måste dämpas med mer 

alkohol, som efter en tillfällig lindring ger ännu mer ångest, som kräver ännu mer 

alkohol, och så vidare, och så vidare” (Schyman, 1998, s. 144). 

DISKUSSION 

I studien framkom att ett alkoholberoende inte enbart påverkade den egna människans 

livsvärld utan även omgivningens. Till en början ger alkoholen ett välbefinnande som främst 

stod för trygghet, mod och avslappning. Men i takt med att beroendet växte sig starkare 

upplevdes det inte längre som en njutning utan mer som ett måste för att överleva. Det var 

lidandet i beroendet och den dagliga kamp som den beroende ständigt utkämpar som var det 

centrala i studiens resultat. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då syftet med studien var att beskriva upplevelser och känslor 

förknippat med ett alkoholberoende. Polit och Beck (2010) anser att denna metod är väl 

lämpad för studier där man vill undersöka människors levda erfarenhet av ett fenomen. 

Författarna valde att studera fenomenet genom ett induktivt tänkande. Ett induktivt 

angreppssätt passar bra in i den kvalitativa forskningen då meningen är att väva samman de 

små delarna av information till en ny sammanhängande helhet (Polit & Beck, 2010).  

Som källa valde författarna att använda sig av självbiografier. Detta motiveras med att 

materialet kom direkt från den som upplevt det och är skrivet på deras egna villkor. Att det är 

författarnas egna ord ses som en styrka och ökar trovärdigheten för studien och dess resultat. 
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Böckerna är dock granskade av bokförlag innan utgivning och kan ha påverkat textens 

innehåll. Detta kan ses som en svaghet och minskad trovärdighet för studien då ovisshet finns 

kring om upplevelserna är författarna till böckernas eller bokförlagets. Dahlberg (1997) anser 

dock att självbiografier med fördel kan användas i vetenskapliga studier. Böckerna är ofta så 

innehållsrika och utförligt beskrivna att det ger tillräckligt med material för att genomföra en 

studie (Ibid.). Så var fallet även i denna studie. Upplevelserna och de alkoholberoendes 

känslor skildrades mycket innehållsrikt i samtliga böcker. Att det finns tillräckligt med 

material ser Graneheim och Lundman (2004) som en viktig del för tillförlitligheten.  

Ett annat sätt att inhämta material ifrån hade varit genom intervjuer. Det hade gett författarna 

möjligheten att ställa följdfrågor vilket kan ha gett ett bredare resultat. Författarna ansåg dock 

att intervju hade varit svårt att genomföra. Det är ett känsligt ämne vilket hade försvårat att 

hitta informanter och genomföra en intervju på ett etiskt försvarbart sätt. Biografierna ansågs 

ge en bra beskrivning över den enskilda individens livsvärld och hur den upplevs av 

människan. Berättelser är en bra källa då syftet är att undersöka hur människor upplever ett 

fenomen (Dahlberg, 1997)  

De inklusionskriterier som valdes anser författarna styrker studiens resultat och dess 

trovärdighet. Böckerna skulle vara skrivna på svenska vilket underlättade tolkningen av de 

upplevelser som framkom. Genom att författarna till böckerna levde i Sverige och beskrev sin 

sjukdom ur det svenska samhällets perspektiv underlättade det författarnas tolkning. Ett 

inklusionskriterie var att författarna till böckerna skulle vara över arton år. Detta val gjordes 

då författarna till studien ville beskriva fenomenet ur ett vuxet perspektiv. Författarna valde 

dock att inte sätta en åldersgräns för när böckerna var utgivna. De ansåg att upplevelsen och 

erfarenheten av beroendet inte påverkades av när boken var skriven. Samhällets syn på 

alkoholberoende har visserligen förändrats men själva känslan av beroendet tror inte 

författarna är förändrad, därför valdes inget årtal på böckerna.  

Datainsamlingen genomfördes i en sökning i Libris med sökordet alkohol. Författarna valde 

det sökordet då det ansågs som ett centralt begrepp för studien. Det gav dock många träffar 

men vid försök att smalna av med exempelvis sökorden beroende och upplevelser gavs inga 

träffar alls. Istället avgränsades sökningen med enbart böcker som fanns på 

Linnéuniversitetets bibliotek. Detta kan anses som en svaghet för studiens trovärdighet då 

några böcker som hade motsvarat syftet missades. 

Författarna valde att utgå från en latent innehållsanalys vilket innebär att texterna tolkades av 

författarna. Vid tolkning finns det risk att författarna till studien missförstår textens innebörd 

och författarna till böckernas egentliga mening. De böcker som valdes ut i studien var skrivna 

på olika sätt. Två av dem var mer ingående beskrivande och mer abstrakta i sin natur. De gav 

meningsbärande enheter som exempelvis ” När jag blev en darrande slav till ”Kung 

Alkohol” i hans galna kungarike, sänkte sig en kall dimma av ensamhet över mig. Den 

tätnade och blev allt mer ogenomtränglig” (Paulsson, 2003, s. 84). Författarna ansåg att det, i 

vissa fall, var svårt att tolka och få fram textens verkliga innebörd. Detta kan ha påverkat 

analysen och därmed resultatet i studien. En osäkerhet över genomförandet av analysen kan 

ses som svaghet för studiens reliabilitet. En av böckerna är skriven av en offentlig person och 

en del av innehållet kretsade kring hur media såg på hennes problem. Detta kan ha påverkat 

hennes upplevelse och i sin tur författarnas tolkning. Författarna ansåg ändå att materialet 

motsvarade studiens syfte då den i första hand beskriver hennes egna upplevelser kring 

beroendet. Författarna funderade och diskuterade mycket kring dessa böcker för att skapa en 
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gemensam förståelse för dess innebörd. De anser, genom denna bearbetning, att tolkningen 

genomförts på ett bra sätt och därmed ökar studiens tillförlitlighet.  

Det finns alltid en viss förförståelse vid genomläsning av en text, denna förförståelse kan 

påverka hur innehållet tolkas. Författarna till studien har varit medvetna om sin förförståelse 

och närmat sig materialet med en öppenhet. De olikheter och skilda åsikter som funnits har 

diskuterats tillsammans för att minska risken för feltolkning. Detta beskriver Dahlberg (1997) 

som viktigt för en studies reliabilitet. Reliabilitet innebär att metoden är väl genomförd och att 

resultatet är tillförlitligt och inte slumpmässigt. Genom att författarna valde att ta ut 

meningsbärande enheter var för sig för att sedan fortsätta analysarbetet ihop skapades goda 

förutsättningar för att inte missa något väsentligt. Detta anser författarna ökar studiens 

reliabilitet. Ett annat sätt att öka trovärdigheten för studiens resultat är att använda sig av citat, 

vilket författarna valde att göra. Författarna tyckte dock att det fanns en svårighet i att plocka 

ut meningsbärande enheter då texten kan tolkas på flera sätt. Detta kan ha påverkat resultatet 

och ses som en svaghet för studien. Vid exempelvis en intervju kan informanterna godkänna 

författarnas tolkning, vilket inte är möjligt vid självbiografier. Men författarna anser ändå, 

genom en noggrann och välgjord analys, att kärnan i innehållet har kommit fram. Metoden 

med tillvägagångssättet och analysen är väl redovisad och beskriven vilket författarna anser 

höjer trovärdigheten och även validiteten. Det som avses studeras i syftet präglar hela studien 

och dess resultat. Detta menar Dahlberg (1997) är ett mått på validiteten för en studie. 

Då livsvärldsperspektiv används är texten komplex och samma mening kan ha olika innebörd. 

Detta såg författarna som en svårighet när texten skulle kondenseras, kodas och placeras i 

teman. Även Polit och Beck (2010) menar att detta kan vara svårt och det krävs många 

genomläsningar för att helt förstå innebörden. Graneheim och Lundman (2004) belyser dock 

att vid en latent innehållsanalys är de tema som används mer flytande. De koder som 

framkom i analysen kunde placeras under flera teman och diskuterades noga för att få fram 

den egentliga innebörden. Denna medvetenhet ser författarna som en styrka för studiens 

resultat och ökar dess reliabilitet. 

Kvalitativ forskning används för att kunna beskriva och få en djupare förståelse för ett 

fenomen. Dess syfte är inte alltid att kunna generalisera resultatet till liknande kontext 

(Forsberg & Wengström, 2003). Resultatet om alkoholberoendes livsvärld som framkom i 

denna studie anser författarna dock kan generaliseras till andra människor med liknande 

problem. Det fanns en gemenskap mellan de fyra böckerna, men även mellan böckerna och 

tidigare forskning. Genom detta anser författarna att det finns skäl att anta att andra människor 

med ett alkoholberoende har liknande känslor och upplevelser.  

Resultatdiskussion 

Det centrala som framkom i studien var att människor med alkoholberoende har ett stort 

lidande. Detta lidande är följden av ett återkommande destruktivt beteende som är oerhört 

svårt att ta sig ur. Begäret och kraften i beroendet är så starkt att personen inte längre kan 

styra över den makt som alkoholen har över dem. Maktlösheten över situationen beskriver 

även Smith (1998) i sin studie. Den beroende ses som fångad och fortsätter, trots vetskap om 

dess skadande effekter, att dricka. Zakrzewski och Hector (2004) beskriver hur alkoholen gick 

från att sprida välbefinnande till att bli en börda, ett måste för att överleva. Vår studie visar att 

denna makt tar över personens liv och hela vardagen kretsar kring tankar om alkohol. Mycket 

tid och planering går åt till att gömma, inhandla, komma på undanflykter och ursäkter för att 

få dricka. Personerna beskriver hur deras tidigare liv, med vänner, familj och sociala 

aktiviteter prioriteras bort av alkoholen. Denna insikt ger personerna enorma känslor av svek 
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och hopplöshet över att inte kunna kontrollera sitt liv. Zakrzewski och Hector (2004) 

beskriver att det inte enbart handlar om en kontrollförlust över alkoholen utan även över sina 

egna handlingar. De beskriver hur alkoholen kan ge ett aggressivt och fientligt beteende, 

vilket inte framkom i vår studie. Där beskrev personerna mer ett förakt över sig själva och 

vilka känslor det gav. 

Smith (1998) skildrar i sin studie hur maktlösheten skapar skam, skuld och självförakt. För att 

dämpa detta psykiska lidande används mer alkohol och en ond, accelererande spiral har 

startat. Den onda cirkeln beskrivs även av Boyd och Mackey (2000) där den beroende 

använder alkohol för att fly från sina problem. Detta skapade enbart en tillfällig flykt och 

ledde på sikt till ett självdestruktivt beteende. Genom att hantera problemen och de 

smärtsamma känslorna på detta sätt förvärrades enbart den beroendes situation och krävde 

mer alkohol för att dämpa. En accelererande ond spiral har startat. Personerna i vår studie 

beskriver hur alkohol dämpar ångest men som i sin tur skapar mer ångest och lidande. Även 

Wiklund (2008a) tar upp detta paradoxala i beroendet då alkoholen för stunden lindrar 

lidandet men på sikt ger ett ökat lidande. I vår studie beskriver personerna hur de försökte fly 

från sin situation och att för stunden glömma allt lidande. Några av personerna flydde genom 

alkohol. Andra sökte nya vägar i form av miljöombyte i hopp om ett förändrat liv. I båda 

fallen resulterade denna flykt till ökat drickande och skapade enbart mer lidande i form av 

hopplöshet och vanmakt.  

Andra upplevelser och känslor som framkom i vår studie är hur den alkoholberoende försöker 

försköna, förneka och förminska sitt problem inför andra och även sig själva. De ansåg att 

personerna i deras närhet förstorade deras problem och hade en stark tro om att de skulle klara 

ut situationen själva. Det fanns samtidigt en stark oro över att någon verkligen skulle förstå 

deras beroende och detta skapade en enorm rädsla för att bli ertappad. Därför göms flaskor 

som dricks i smyg för att slippa förklara sig och se sanningen. Förnekelsen uttrycker Hoppe 

Jakobsson (1992) som ett sätt att skydda sig från sina egna känslor av skuld och skam. Han 

fortsätter med att förklara att rädslan för att bli ertappad bygger på rädslan för att visa sig 

svag. Denna svaghet bottnar i att inte vilja visa den kontrollförlust som faktiskt finns inför 

alkoholen.  

Alkoholberoende skapar för människan som lever i det ett stort lidande. Smith (1998) skildrar 

hur smärtan är flerdimensionell och kan ses som fysisk, psykisk, social och andlig. Detta 

uttrycker även personerna i vår studie och beskriver hur man blir sjuk rakt igenom och slutar 

fungera som människa. Det är en inre smärta som bryter ner personen och dess självbild. 

Självföraktet tar över och känslan av att vara värdelös och hata sig själv skapar ett enormt 

lidande. Att känna sig mindre värd som person beskriver även Hoppe Jakobsson (1992) 

förstärker känslan av skam och skuld. Smith (1998) fortsätter att med att skam och skuld i sin 

tur föder ökade känslor av självförakt, svaghet och maktlöshet. Handlingar som kan skapa 

dessa känslor kan vara att utsätta sina barn för direkt fara och beskrivs både av Smith (1998) 

och personerna i vår studie. 

I situationer som beskrivits ovan fanns hos författarna i böckerna ett stort behov i att söka 

förklaringar och försvar för sitt beteende. De ställde sig även frågor om varför de inte kunde 

sluta dricka och hur de kunde göra både sig själva och sina närmaste så illa. Dessa frågor 

återkommer i både Hoppe Jakobssons (1992) och Smiths (2004) studier där de 

alkoholberoende funderar kring framtiden och hur de ska kunna leva ett liv utan alkohol. 

Dessa frågor visas även i vår studie där tankar på framtiden skapar både hopp och förtvivlan. 
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Många av författarna har genomgått flera misslyckanden och vet att det är en tung kamp att 

komma ur kung alkohols klor. Det första steget är dock insikten om sitt eget beroende. 

Alkoholen skapar trots allt välbefinnande hos samtliga författare som ingick i studien. De 

beskriver alla hur den lugnar, dövar oro, skapar välbehag och avkoppling. Alkohol är, till en 

början, nära förknippat med njutning och lycka. Boyd och Mackey (2000) belyser i sin artikel 

hur alkoholen verkar avslappnande och hjälper till att skapa glädje och skratt, för stunden. 

Zakrzewski och Hector (2004) beskriver hur alkoholen skapar en känsla av manlighet och 

stolthet. Den ger ett falskt ökat självförtroende och ger mod att hantera sociala situationer. 

Detta beskrivs även i vår studie där författarna till böckerna genom alkohol vågar ta initiativ 

och genomföra, annars obehagliga, situationer. Till skillnad från Zakrzewski och Hector 

(2004) framkom det inget i vår studie om att alkoholen skulle ge en ökad känsla av manlighet 

eller stolthet. Dock ingick enbart en manlig författare i vår studie vilket kan ha påverkat 

resultatet på just denna punkt.  

Genom att ha levt med ett alkoholberoende skapades ett livslidande, ett lidande som 

påverkade hela människan, det är människor vars samvete aldrig får ro. Det är ingen smärta 

som läker med åren, skammen, skulden, föraktet låg djupt rotat i personens inre. Författarna 

till böckerna såg tillbaka på sitt liv och beskrev det med ord som misär, ingen riktig värld, 

inget riktigt liv, ett liv förstört av alkohol. För att övervinna kampen mot alkoholen behövs 

hjälp, där har vården en viktig uppgift. Wiklund (2003) definierar vårdande som att främja 

patientens hälsa och att lindra lidande. Det är således människans lidande som ligger till grund 

för vårdandet. En vårdande relation bygger på ömsesidighet och respekt för patienten och är 

en del i ett utvecklande vårdande (Ibid.). Zakrzewski och Hector (2004) belyser att varje 

person är unik och det är viktigt för sjuksköterskan att lyssna på den enskildes berättelse. 

Vid tillfrisknande menar Wiklund (2008b) att det är viktigt att skapa en ny mening och 

förståelse för livet. En god relation mellan den alkoholberoende och sjuksköterskan är av stor 

vikt vid en sådan förändring av livet. Den alkoholberoende behöver någon som lyssnar på just 

deras specifika behov och hur alkoholen har påverkat deras liv. Genom att hitta nya vägar i 

livet utan alkohol skapas frihet och kontroll istället för det kaos de tidigare levt i (Ibid.). Där 

har sjuksköterskan en stor, och viktig del, för att skapa de bästa förutsättningarna för 

tillfrisknandet. Detta belyser även vår studie då författarna i böckerna beskriver hur 

behandlingen mot deras beroende gav dem hopp och en tro på framtiden. 

Slutsatser 

Centralt för studien var hur alkoholen påverkade hela människan och dess livsvärld. 

Beroendet tog över personens liv och skapade ett enormt lidande. Det finns en kraft i 

beroendet som gör det svårt för de alkoholberoende att sluta dricka, trots vetskap om att det 

skadar. I början av beroendet fanns ett välbefinnande och drickandet var förknippat med 

känslor som glädje och avslappning. Desto mer beroendet tog över livet desto mer övergick 

välbefinnandet till lidande. Känslor som skam, skuld, förnekelse och maktlöshet beskrevs 

frekvent genom hela studien.  

Genom denna studie har den alkoholberoendes upplevelser av sin livsvärld belysts och 

skapats större förståelse. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna möta människor med 

olika behov och problem. En ökad förståelse för de alkoholberoende skapar goda möjligheter 

för sjuksköterskan att möta dem på deras nivå. Genom förståelsen skapas en trygghet inför att 

bemöta människor med dessa problem. För att skapa ännu mer trygghet och för att kunna vara 

uppmärksam på vilket stöd den alkoholberoende behöver behövs mer forskning inom 
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området. Förslag på framtida forskning kan vara undersökningar kring hur bemötandet av 

dessa personer verkligen är inom vården. Ett annat intressant forskningsområde kan vara att 

undersöka vilket stöd de alkoholberoende själva söker. Ökad kunskap inom dessa områden 

kan ge ännu bättre förutsättningar och möjligheter till en god vård.  

”Men hur ska jag kunna veta vem som är alkoholist och vem som behöver hjälp? Min 

enkla tumregel för detta är: Den som trots upprepade allvarliga konsekvenser av 

andligt, socialt, fysiskt och psykiskt slag inte kan sluta dricka, är alkoholberoende och 

har tappat kontrollen. Det är denna medmänniska som behöver hjälp snarast möjligt. 

All slags hjälp” (Berggren Ericson, 2007, s. 190). 
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Årtal: 1998 

Förlag: Fischer & Co 
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med rätt att leva. 

Författare: Birgitta 

Crafoord 
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Förlag: Trevi AB 

Boken skildrar 

Brittas liv och hur 

hon förhåller sig till 

sitt alkoholproblem. 

Det är en 

självutlämnande bok 

om hur hon gång på 

gång sviker sin familj 

och sina barn och hur 

det påverkar henne 

som människa. Den 

beskriver den 

ständiga kampen mot 

suget och den 

njutning som 

alkoholen ger henne 

på ett personligt och 

ärligt sätt.  

I boken Avsked får 

man följa författaren 

genom hans liv med 

Kung Alkohol vid sin 

sida. Den visar, på ett 

poetiskt och målande 

sätt, hur alkoholen 

förstör och bryter ner 

människan och 

skadar relationerna 

till de allra närmsta. 

Den skadan som 

författaren har 

åstadkommit sina 

föräldrar skapar ett 

stort lidande och 

dåligt samvete för 

författaren, där 

alkoholen alltid kom 

i första hand. 

Gudrun Schymans 

bok om sitt 

alkoholproblem ger 

en bild av hur det är 

att vara känd och 

samtidigt lida av ett 

alkoholberoende. 

Hennes kamp blir 

både mot alkoholen 

och mot den mediala 

uppståndelsen som 

skapas. Hon 

beskriver hur hon 

gömmer sprit och 

dricker i smyg i tron 

om att ingen vet 

något. Hon har själv 

svårt att ta till sig att 

hon har tappat 

kontrollen och 

behöver hjälp med 

sitt beroende, det blir 

hennes största kamp. 

Birgitta beskriver sitt 

liv från barndomen 

till hur hon i vuxen 

ålder väljer nykterhet 

och startar ett 

behandlingshem för 

alkoholberoende. 

Den skildrar hur 

hennes arbetsvilja 

och kämparglöd har 

tagit henne igenom 

det lidande som 

beroendet skapade. 

Efter att ha blivit 

”tvingad” in på 

behandlingshem och 

klarade sig leva utan 

alkohol beskriver 

hon hur hennes liv 

började och hur hon 

sedan vill hjälpa 

andra i samma 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


