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Abstract 
 
Thurang, Anna, (2012). Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med 
alkoholberoende. En studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av 
att leva med och vårdas för alkoholberoende (Everyday life and caring for women and 
men with alcohol dependency - a study of alcohol dependent women and men's 
lived experiences of living with and receiving care for alcohol dependency), 
Linnaeus University Dissertations No 81/2012. ISBN: 978-91-86983-43-7. 
Written in Swedish with a summary in English. 

 

The number of men and women suffering from alcohol dependency is increasing. 
Today there are shortcomings in knowledge about the lived experiences of being a 
woman or a man with alcohol dependency; knowledge which might be of 
importance for meeting these individual’s specific care needs. 

The overall aim of the study was to obtain a deeper understanding of women 
and men's experience of living with alcohol dependency and being professionally 
cared for. The qualitative investigation design was exploratory and founded in a 
life world perspective. Data were collected from fourteen women and fifteen men 
with alcohol dependency by means of open in-depth interviews and subjected to a 
phenomenological-hermeneutic analysis. 

It was found that living with alcohol dependency encompasses a complex but 
limited life situation in which both women and men strive for social acceptance 
and adjustment. Women turned out to live a more introverted life than men and 
presented false facades. Men turned out to live a life in action, risk taking and 
control.  Professional caring was shown to mean availability and confirmation of 
needs. For men with alcohol dependency professional caring meant support and 
gentle guidance in their active struggle against their alcohol dependency. 

For women, professional caring meant having an active caregiver who 
cherished them and enabled them to rest. Professional caring reduced senses of 
shame in both women and men.  

It may be concluded that in order to offer care for men and women with 
alcohol dependency professional carers have to consider gender specific needs of 
support and guidance. In addition, in order to alleviate suffering, professional 
caregivers have to be accessible, supportive and directed toward the alcohol 
dependent women's and men’s everyday world. 

  
Keywords: alcohol dependency, lived experience, caring science, gender 
perspective, phenomenological hermeneutic. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I början var det ej så svårt, känslan af begär och förtvivlan voro ej så starka, då 
kunde det möjligtvis gått an att stå emot, men nu är det omöjligt” 
 
 
 
 
 
Från sjukdomsberättelse no 2: Ur Alcoholismus Chronicus – ett bidrag till dyskrasiernas 

kännedom; enligt egen och andras erfarenheter, Magnus Huss, 1849, s 49 

 
 



 



 

 

Förord 
 
Det har gått drygt sex år sedan jag började mina doktorandstudier hösten 2005 vid 
Linnéuniversitet, dåvarande Växjö universitet. Det har varit en spännande, 
utvecklande och stundvis mödosam resa. Inte minst har det varit en lärorik och 
fantastisk upplevelse att få ta del av andra människors livsvärld. Utan deltagarna i 
mina studier hade inte denna avhandling varit möjlig att skriva. Tack alla ni 
kvinnor och män som delat med er av era liv och därmed bidragit till att jag kunde 
genomföra mina studier.  

Min resa med denna avhandling möjliggjordes av docent Stefan Borg, 
dåvarande verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm och professor Johan 
Franck, dåvarande forskningschef och nuvarande verksamhetschef vid 
Beroendecentrum Stockholm. Jag vill rikta ett stort tack till er båda för att ni 
stöttat mig från början till slut. Speciellt tack till Johan Franck som med kort 
varsel expertgranskade delar av kappans bakgrund. 

Mina doktorandstudier har jag genomfört vid Linnéuniversitetet, Institutionen 
för hälso- och vårdvetenskap. Stort tack till institutionen för att ni öppnade era 
dörrar för mig. Ett extra tack vill jag rikta till professor Karin Dahlberg och 
professor Margaretha Ekebergh för inspirerande föreläsningar och stort 
engagemang. Tack, Kristina Julin för ditt stöd och tålamod. 

Framförallt vill jag tacka min huvudhandledare docent Anita Bengtsson-Tops 
för ovärderlig handledning, uppmuntran, stöd och kritisk granskning. Jag vill 
också tacka mina bihandledare professor Ingegerd Fagerberg, Ersta Sköndal 
Högskola för att du guidade mig på rätt väg och bidrog till författandet av första 
studien (studie III). Docent Tom Palmstierna, Beroendecentrum Stockholm, för 
ditt stöd, guidning och vetenskapliga expertis vid mina första stapplande steg i 
formuleringen av mitt forskningsområde samt i författandet av studie I och IV. 
Docent Jens Rydström, Lunds universitet, för din guidning i genusvetenskap och 
författandet av studie II. 

Under denna resa har vi varit flera doktorander som stöttat varandra, ett gäng 
som jag inte velat vara utan, tack alla, speciellt alla i ”blåbärsgänget”! Ett särskilt 
tack vill jag rikta till Lena Nordgren, Marie Rusner, Tina Nilsson och Barbro 
Ronsten för vänskap och delande av med- och motgångar. 

Jag har också haft stor hjälp av flera personer som kritiskt granskat mina olika 
texter i olika faser av forskarutbildningen och i arbetet med avhandlingen. Jag vill 
speciellt tacka professor Agneta Öjehagen, Lunds universitet och doktorand Marie 
Rusner för värdefull och noggrann granskning vid mitt halvtidsseminarium samt 
docent Görel Hansebo, Ersta Sköndal Högskola för värdefull och noggrann 
granskning vid mitt slutseminarium. Jag vill även tacka alla andra, språkgranskare, 



 

referees, handledare, kollegor och doktorander som under de här åren varit mig till 
hjälp – Tack! 

Tack också till alla mina arbetskamrater på Beroendecentrum Stockholm som 
alla har bidragit till att jag kunde genomföra denna långa utbildning, ingen 
nämnd, ingen glömd. Tack för att ni tagit hand om mycket av mitt arbete! Jag 
kommer snart tillbaka … 

En forskningsutbildning innebär mycket arbete, både tidsmässigt och 
tankemässigt. Utan mina föräldrar hade aldrig mitt vardagsliv fungerat under dessa 
år då jag pendlat mellan Eskilstuna, Stockholm och Växjö. Tack mamma och 
pappa för att ni funnits där för mig. Och ett speciellt tack vill jag framföra till dig 
mamma för alla matlådor och all tvätt du tvättat.  

Fredrik och Simon, mina söner, bara för att ni finns och påkallat min 
uppmärksamhet. Ni har hjälpt mig att hålla fötterna på jorden. Tack! 

Sist men inte minst vill jag tacka min make, Michael, för att du alltid finns vid 
min sida och har stått ut med att få ta hand om mina husdjur, accepterat inställda 
semestrar samt levt i ett kaos omgiven av papper och böcker.  
 
 
Sollentuna den 14/3-2012  
 
Anna Thurang 
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INLEDNING 

I mitt arbete som sjuksköterska och vårdutvecklare inom beroendevården har 
jag mött och vårdat många patienter med diagnosen alkoholberoende. 
Alkoholberoende är en medicinsk diagnos som inbegriper en rad fysiska och 
psykiska symtom såväl som sociala tillkortakommanden (DSM-IV, APA 
2000). 

I mitt möte med alkoholberoende patienter har jag med anledning av 
patientens beroende av alkohol, deras nyttjande av alkohol och ibland också 
deras beroende av vården, reflekterat över hur patienten egentligen upplever 
vården. Jag har också reflekterat över om det finns något speciellt inslag i 
vården som patienten upplever som särskilt vårdande och stödjande. Jag har 
även funderat över om det finns eventuella skillnader och likheter mellan 
kvinnors och mäns upplevelse av vård och stöd. De senaste åren har 
patient/brukarmedverkan betonats i relation till vård och behandlingsinsatser. I 
april 2008 tillsatte den svenska regeringen en kommitté för att ge förslag till 
politiska förändringar i behandling, vård och stöd för personer som lider av 
alkohol och/eller substansberoende. Nyligen har kommittén lagt fram förslag 
(Statens offentliga utredningar [SOU], 2011:35, 2011) om att ge effektiv vård 
till individer som lider av problem av detta slag. Ett av förslagen är att 
beroendevården bör vara mer patient/brukar- och genusmedveten, vilket 
innebär att patienternas röster synliggörs (Miers, 2002). I och med detta har 
jag reflekterat kring hur kvinnor och män med alkoholberoende vill att vården 
och bemötandet skall utformas för att på bästa sätt kunna ge hjälp och stöd 
samt tillgodose deras individuella behov. I mitt kliniska arbete har jag lyssnat 
till mäns och kvinnors berättelser om hur vardagslivet kan te sig då man är 
alkoholberoende. I berättelserna har jag tyckt mig kunna höra olika 
återkommande teman gemensamma för båda könen men också teman som 
skiljer sig mellan män och kvinnor. Jag har känt mig lockad av att på ett mer 
systematiskt sätt studera och borra mig ner i likheter och skillnader mellan 
mäns och kvinnors erfarenheter av alkoholberoende.  
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Föreliggande avhandlingsarbete inom ämnet vårdvetenskap har till syfte att 
nå fördjupad förståelse för alkoholberoende kvinnor och mäns erfarenheter av 
att leva med och vårdas för alkoholberoende. Ämnet vårdvetenskap berör 
frågor om patientens vardagsliv kopplat till erfarenheter av hälsa, 
välbefinnande och lidande (Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 2008; Eriksson, 
2006; Morse, 2001) men också till relationen patient - vårdare (Fredriksson & 
Lindström, 2002). För att nå ökad förståelse av vad det innebär att leva med 
alkoholberoende och att vårdas för detta har jag använt teorier från både det 
vårdvetenskapliga paradigmet (Dahlberg et al., 2008; Eriksson, 2008; Morse 
2001; Todres, 2007) och det genusvetenskapliga ämnet (Beauvoir, 2006; 
Björk & Folkmarsson, 2010; Butler, 2006; Connell, 2009; Skeggs, 2005). 
Inom såväl det vårdvetenskapliga ämnet (Bengtsson-Tops, 2009, Strömberg & 
Eriksson, 2010) som inom forskningsområdet beroende (Hensing & Spak, 
2009; Rolfe, Orford & Dalton, 2009; Tuchman, 2010) har ett genusperspektiv 
efterlysts.  

Min förhoppning med föreliggande avhandlingsarbete är att kunna bidra 
till att göra vården för kvinnor och män med alkoholberoende mer 
patient/brukarmedveten. Framförallt hoppas jag att föreliggande avhandling, 
som utgår från alkoholberoende personers egna erfarenheter, kan bidra till 
ökad förståelse för människan bakom alkoholberoendet och dennes behov av 
vård.  
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BAKGRUND 

Alkoholberoende och välbefinnande, hälsa och lidande 
I många kulturer och samhällen är alkohol en socialt accepterad drog som 
används för att koppla av och känna behag (Plant & Plant, 2006). Alkohol 
påverkar hjärnans belöningssystem och ger en känsla av välbefinnande, vilket 
i sin tur ofta leder till upprepat alkoholintag (Di Chiara & Bassero, 2007). 
Alkoholkonsumtion kan också utgöra en viktig del i sociala interaktioner och 
berusningsdrickande kan till och med vara socialt accepterat vid exempelvis 
traditionella högtider (Raine, 2001). Emellertid har alkoholkonsumtionen 
såväl nationellt (Ramstedt, 2010; SOU, 2011) som internationellt ökat (Rehm, 
Mathers & Popova, 2009, WHO, 2004). Mellan 1990 och 2010 har den totala 
årliga alkoholkonsumtionen per person över 15 år i Sverige ökat med närmare 
20% och antalet alkoholberoende antas idag vara cirka 300 000 personer 
(SOU, 2011).  Studier har visat att män dricker oftare och konsumerar mer 
alkohol än vad kvinnor gör (Wilsnack, Wilsnack, Kristjanson, Vogeltanz-
Holm & Gmel, 2009) men kvinnors alkoholkonsumtion och dryckesmönster 
gradvis har förändrats och närmats sig männens (Ahlstrom, Bloomfield & 
Knibbe,et al., 2001; Rahav, Wilsnack, Bloomfield, Gmel, & Kuntsche, 2006; 
Wilsnack et al., 2009). Alkoholkonsumtionen ökar idag snabbare hos kvinnor 
än hos män (Andreasson & Allebeck, 2005; Ramstedt 2010, Wilsnack et al., 
2009). På individnivå har det visat sig att kvinnor som överkonsumerar 
alkohol snabbare och oftare utvecklar alkoholberoende än män som 
konsumerar samma mängd (Isralowits, Speigel, Reznik, Borkin & Snir, 2009; 
Tadic et al., 2009).  

Diagnosen alkoholberoende 
Alkoholberoende är en medicinsk diagnos som kommer till uttryck genom 
fysiska och psykiska symtom samt genom olika sociala tillkortakommanden i 
vardagslivet (APA, 2000; WHO, 2004). För att ställa diagnosen 
alkoholberoende används idag främst två klassificeringssystem, DSM-IV 
(APA, 2000) och ICD-10 från WHO (2004). DSM-IV används inom den 
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psykiatriska vården och har också använts i samband med rekrytering av 
informanter i föreliggande avhandlingsarbete. Diagnosen alkoholberoende 
uppfylls, enligt DSM-IV, då tre eller flera av sju olika kriterier uppfylls av 
individen inom samma 12-månadersperiod. Kriterierna presenteras i tabell 1 
nedan.   
 

Tabel 1. DSM-IV kriterier för alkoholberoende 
_______________________________________________________________  

A maladaptive pattern of alcohol use, leading to clinically significant 
impairment or distress, as manifested by three or more of the following seven 
criteria, occurring at any time in the same 12-month period:  

1. Tolerance, as defined by either of the following:  
o A need for markedly increased amounts of alcohol to achieve 

intoxication or desired effect. 
o Markedly diminished effect with continued use of the same 

amount of alcohol. 
2. Withdrawal, as defined by either of the following:  

o The characteristic withdrawal syndrome for alcohol (refer to 
DSM-IV for further details).  

o Alcohol is taken to relieve or avoid withdrawal symptoms.  
3. Alcohol is often taken in larger amounts or over a longer period than 

was intended.  
4. There is a persistent desire or there are unsuccessful efforts to cut 

down or control alcohol use.  
5. A great deal of time is spent in activities necessary to obtain alcohol, 

use alcohol or recover from its effects.  
6. Important social, occupational, or recreational activities are given up 

or reduced because of alcohol use.  
7. Alcohol use is continued despite knowledge of having a persistent or 

recurrent physical or psychological problem that is likely to have been 
caused or exacerbated by the alcohol (e.g., continued drinking despite 
recognition that an ulcer was made worse by alcohol consumption).  

 

Källa: American Psychiatric Association 2000, Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 4th ed, text revision (DSM-IV-TR), American Psychiatric Association, 
Washington, DC. 
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Tolerans innebär att individen måste öka intaget av alkohol för att uppnå 
berusning eller önskad effekt eller att alkoholens effekt minskar vid fortsatt 
användning av samma mängd (Hasin, Paykin, Meydan, & Grant, 2000.). 
Abstinenssymtom uppstår vid minskat eller upphört alkoholintag. Akuta 
abstinenssymtom upplevs som obehagliga och inbegriper bland annat tremor, 
pulsökning och förhöjt blodtryck, ångest och svettningar och ibland också ett 
sug efter alkohol för att döva de akuta symtomen (Finn & Crabbe, 1997). Vid 
akut abstinens kan allvarliga och ibland livshotande tillstånd uppstå som 
exempelvis delirium tremens, hallucinos och krampanfall. Dessa tillstånd 
måste behandlas inom sjukvårdens heldygnsvård (Eyer et al., 2011; 
Palmstierna, 2001) och kan kräva insatser från medicinsk intensivvård 
(Saddichha, Manjunatha, Prasad & Khess, 2008). Diagnosen alkoholberoende 
inbegriper också kontrollförlust och kan innebära att personen dricker 
betydligt mer alkohol än vad än vad denne hade tänkt från början (Sher, 
Grekin & Williams, 2005). Det tredje, fjärde och sjunde kriteriet kan kopplas 
till att individen förlorat kontrollen över alkoholintaget (de Bruijn, Korzec, 
Koerselman & van Den Brink, 2004; Zilberman, Tavares & el-Guebaly, 
2003). Enligt kriterierna fem och sex innebär ett alkoholberoende att personen 
flyttar tid, engagemang och aktiviteter från sin sociala sfär såsom arbete och 
umgänge med andra till handlingar och tankar som kan kopplas till intag av 
alkohol eller återhämtning efter berusningstillfällen (Goudriaan, Grekin & 
Sher, 2011). Detta brukar beskrivas som att alkoholen gör intrång i personens 
vardagsliv (ibid.).  

Utöver de kriterier som anges i DSM-IV (APA, 2000) lider 
alkoholberoende personer ofta av sug efter alkohol. Med sug menas ett 
ihärdigt och påträngande begär efter alkohol som kan komma till uttryck 
genom tvångsmässiga tankar om alkohol (Zilberman et al., 2003). Sug efter 
alkohol kan för personer med alkoholberoende medföra ångest och 
depressionsliknande symtom (de Bruijn et al., 2004; Zilberman, Tavares, 
Hodgins & El-Guebaly, 2011). Studier har visat att sug efter alkohol varierar 
beroende på individens sårbarhet för fysiska, psykiska och sociala influenser 
(Sartor, Lynskey, Bucholz, Madden, & Martin, 2009). Sug kan också variera i 
intensitet och återkomma efter många år av nykterhet (Chakravorty et al., 
2010). Faktorer som stress och oro, men också glädje och välbefinnande, kan 
trigga igång suget efter alkohol och berusning (Zilberman, et al., 2011). 

Alkoholberoende och fysisk hälsa 
Personer med alkoholberoende har sämre hälsa än folk i allmänhet och 
utvecklar fysiska sjukdomar och besvär i större omfattning än övriga 
befolkningen (Ceylan-Isik, McBride, Ren, 2010; Roerecke & Rehm, 2010). 
Vanligt förekommande fysiska besvär är förhöjt blodtryck (Fuchs, Chambless, 
Whelton, Nieto, & Heiss, 2001), diabetes (Diem et al. 2003) och osteoporos 
(Felson, Zhang, Hannan, Kannel, & Kiel, 1995). Alkoholberoende är också 
kopplat till ökad risk för hjärt- bukspottkörtel- och leversjukdomar samt 
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cancer (Brien, Ronksley, Turner, Mukamal & Ghali, 2011; Roerecke & Rehm, 
2010). Vidare är fysiska skador på grund av olyckor vanligare bland personer 
med alkoholberoende jämfört med övriga befolkningen (Brien et al, 2011; 
Roerecke & Rehm, 2010). Dödligheten har rapporterats vara ökad bland 
personer med alkoholberoende framförallt på grund av deras utsatthet för 
livshotande sjukdomar, olika typer av olyckor och skador, samt 
suicidhandlingar (Grønbæk, 2009; WHO, 2004). Kvinnor tycks ha större 
sårbarhet för att utveckla alkoholrelaterade fysiska sjukdomar (Angove & 
Forthergill, 2003; Nolen-Hoeksama & Hilt, 2006; Schomerus, et al., 2011). 
Anledningen till denna sårbarhet hos kvinnor har föreslagits bero på deras 
kroppskonstitution som skiljer sig från männens gällande lägre genomsnittlig 
kroppsvikt och mindre mängd kroppsvätska (i proportion till kroppsvikten) 
som därmed förorsakar högre etanolkoncentration i blodet. Detta i sin tur leder 
till snabbare utveckling av fysiska skador såsom leverskador och 
hjärtsjukdomar (Ceylan-Isik et al., 2010).  

Alkoholberoende och psykisk hälsa 
Personer med alkoholberoende som har en sårbarhet för psykisk ohälsa lider 
inte sällan av depression, ångest, utbrändhetssyndrom och självmordstankar 
(Mueller et al., 2009). En rad forskningsresultat pekar på samband mellan 
alkoholberoende och psykiskt lidande såsom exempelvis depressionssymtom 
(Kendler, Heath, Neale, Kessler, & Eaves, 1993; Mueller, Degen, Petitjean, 
Wiesbeck, & Walter, 2009; Zilberman et al., 2007). Dessa studier visar också 
att det finns skillnader mellan män och kvinnor med alkoholberoende gällande 
psykisk hälsa/ohälsa. Förekomsten av depression är till exempel högre bland 
kvinnor än bland män (Kendler, et al., 1993; Mueller, et al., 2009).  
Schomerus et al. (2011) menar att ett lågt stämningsläge/depression hos 
personer med alkoholberoende kan ha förorsakats dels av socialt utanförskap 
och dels av självförakt och låg självkänsla. Kvinnor med alkoholberoende 
upplever lägre självkänsla och mer ångest än vad män med samma 
problematik gör (Mueller et al 2009). Vidare kan alkoholberoende bidra till att 
psykiska sjukdomar och störningar förvärras och förekomsten av självmord är 
ökad hos personer med alkoholberoende. (Arsenault-Lapierre, Kim & Turecki 
2004; Bråvik & Berglund, 2011). 

Alkoholberoende och socialt välbefinnande  
Alkoholberoende kan resultera i socialt och ekonomiskt lidande i form av 
relationsförluster, social isolering (Mundt, 2003), nedsatt arbetsförmåga 
(Samokhvalov, Popova, Room, Ramonas & Rehm, 2010) och stigmatisering1 

                                                        
1 En stigmatiserad person bär på ett attribut som andra människor i samhället på något sätt nedvärderar. 
Stigmatisering innefattar både negativa attityder och stereotyper, men också diskriminering, en orättvis 
och orättfärdig handling gentemot en person på grund av detta attribut (Link & Phelan, 2001). 
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(Nolen-Hoeksema & Hilt 2006; Schomerus et al., 2011). Stigmatiseringen har 
betydelse för hur personer med alkoholberoende ser på sig själva i relation till 
sin omgivning (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2006) och påverkar deras 
välbefinnande negativt genom det utanförskap det bidrar till (Schomerus et al., 
2011). Nedsatt arbetsförmåga eller arbetslöshet som orsakas av alkohol-
beroende bidrar också till känslan av utanförskap (Nolen-Hoeksema & Hilt, 
2006; Schomerus et al., 2011). Kvinnor med alkoholberoende upplever en 
högre grad av stigmatisering än vad män med samma problematik gör, främst 
på grund av att omgivningen bedömer dem som omoraliska, olämpliga och 
okvinnliga (Rolfe et al 2009; Plant & Plant, 2006). Oavsett kön tenderar 
personer med alkoholberoende att internalisera stigmatiserande attityder och 
lägga skulden för sitt alkoholberoende på sig själv (Tuchman, 2010; 
Schomerus et al., 2011; Smith, 1998). Smith (1998) beskriver alkoholberoende 
som att leva i en ond cirkel av skuld och skam men också begär. 

Olika perspektiv på alkoholberoende  
Uppfattningarna om vad som är ett beroende är inte enhetliga utan skiljer sig 
avhängigt om det är personer med beroende, professionella vårdare, forskare 
eller gemene man som definierar begreppet. Ska alkoholberoende beskrivas 
som en sjukdom kopplat till fysiologiska och biologiska skeenden i kroppen, 
som ett uttryck för viljesvaghet eller ”dålig karaktär”, eller som en flykt från 
problem (Blomqvist & Wallander, 2004; Blomqvist & Christophs, 2005) eller 
är det allt på en gång? (Blomkvist, 2009; Sher et al., 2005; West, 2006). 
Blomqvist (2009) argumenterar för att det finns två klart avgränsade 
perspektiv på alkoholberoende; det essentialistiska och det social konst-
ruktivistiska.  

Det essentialistiska perspektivet menar Blomqvist (ibid.) utgår från att 
alkoholberoende är något stabilt, enhetligt och avgränsbart och kopplat till den 
enskilda individen. Exempel på ett essentialistiskt perspektiv är den 
”medicinska modellen”, även kallad ”sjukdomsmodellen”, där alkohol-
beroende beskrivs utifrån olika individuella symtom och fysiska förändringar 
(Edwards 2010). DSM-IV (APA 2000) kan sägas representera sjukdoms-
modellen då alkoholberoende presenteras som ett väldefinierat och 
individuellt fenomen (Hasin, Hatzenbuehler, Keyes & Ogburn, 2006). Ett 
annat essentialistisk perspektiv på alkoholberoende är det neurofysiologiska 
perspektivet som studerar alkoholberoende med hänvisning till hur alkoholen 
påverkar hjärnans funktioner (Sørgaard Nielsen, 2009). Som exempel kan 
nämnas teorin om ”hjärnans belöningssystem” som beskriver att alkohol är en 
drog som influerar stora delar av hjärnan, speciellt genom att störa 
signalöverföringen i nervcellerna (Wise, 2008). Detta medför att balansen av 
signalsubstanser i hjärnan påverkas (bl.a. dopamin och serotonin systemet) 
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och ger upphov till såväl positiv som negativ förstärkning2 vid intag eller 
uteblivet intag av alkohol (Di Chiara & Bassero, 2007). Det medicinska och 
essentialistiska perspektivet har haft och har fortfarande stort inflytande på 
synen av den alkoholberoende människan inom såväl hälso- och sjukvården 
som inom den biomedicinska forskningen (Edwards, 2010).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet på alkoholberoende kännetecknas 
av antagandet att fenomenet eller företeelsen alkoholberoende är socio-
kulturellt och historiskt betingat och därmed föränderligt och ständigt under 
konstruktion (Blomkvist, 2009; Room, 1985). Alkoholberoende som en 
kategori bestäms med andra ord i brytpunkten av den kulturella, sociala och 
historiska kontexten som man befinner sig i (Room, 1985). Enligt den så 
kallade ”moraliska modellen” är alkoholberoende ett uttryck för individens 
bristande moral, ett tecken på synd eller svag karaktär (Watts, 1981). Denna 
modell kan till viss del kopplas till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då 
detta perspektiv var en allmän uppfattning i det svenska samhället (Blomkvist, 
2009).  Den moraliska modellen har haft sort inflytande på svensk 
beroendevård (Blomkvist, 2009; Oscarsson, 2011). 

För att öka möjligheten att belysa och förhålla sig till alkoholberoende på 
ett mera komplext, holistiskt och icke-reduktionistiskt sätt har man under 
senare år anammat ett interdisciplinärt och multifaktoriellt synsätt (Blomkvist, 
2009; Oscarsson, 2011). Detta synsätt betonar samspelet mellan omgivningen, 
drogen och människan som fysisk, psykologisk och social varelse (Blomkvist, 
2009; Sher et al., 2005; Socialstyrelsen 2007; West, 2006). West (2006) menar 
att ett substansberoende uppstår i en komplex interaktion mellan individuella 
fysiska, psykiska och sociala system och strukturer. Därmed blir 
alkoholberoende inte ett heterogent fenomen utan något som varierar utifrån 
samhällets attityder, normer och reaktioner men också utifrån den beroende 
individens syn på sig själv och sina möjligheter. Ett multifaktoriellt perspektiv 
på alkoholberoende inlemmar således tidens rådande och dominerande 
uppfattningar och föreställningar om fenomenet. 

                                                        
2 Positiv förstärkning innebär att vi belönar oss själva vid intag av alkohol, och negativ förstärkning 
innebär att vi dämpar något negativ till exempel för att lindra ångest, oro och stress. Således påverkar 
alkoholen hjärnans belöningssystem och ger oss en känsla av välbefinnande, då alkoholintaget får ett 
positivt resultat på såväl den inre känslan som yttre omständigheter innebär det att vi vill upprepa 
alkoholintaget för att uppnå välbefinnande (Di Chiara & Bassero, 2007) 
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Vård, stöd och behandling av personer med alkohol-
beroende 
När det gäller vård, stöd och behandling av personer med alkoholberoende har 
forskning visat att de bästa resultaten uppnås när insatser är individanpassade 
(O´Brien, 2011). Insatser bör därför bygga på antagande att personer med 
alkoholberoende är en heterogen grupp bestående av enskilda individer 
(Naele, 2004) som har olika behov av vård, stöd och behandling (John, 
Alwyn, Hodgson & Phillips, 2008).  

Ett respektfullt, kompetent och empatiskt bemötande av personen med 
alkoholberoende har oavsett typ av vård/stöd/behandlingsinsatser visat sig ha 
stor betydelse för att uppnå önskade mål (SOU, 2011). Ett bra bemötande 
inbegriper dels att den enskilde individen ses som unik och dels att denne är 
delaktig i planering och genomförande av vård/stöd/behandling (Nationell 
psykiatrisamordning, 2006). Ett för patienten gott bemötande bidrar till att en 
god relation mellan den substansberoende patienten och vårdaren utvecklas 
(Gerdner, 2005).    

En god allians, eller relation, mellan patient och vårdgivare har visat sig 
påverka patientens vilja att ta emot vård/stöd/behandling i positiv riktning 
(Martin, Garske & Davis, 2000). Det har också visat sig att en svag sådan 
allians ökar risken för att den substansberoende patienten ska avsluta 
behandlingsinterventionen i förtid (Johansson & Eklund, 2006; Öjehagen, 
Berglund & Hansson, 1997). Alliansen mellan den substansbereonde patienten 
och vårdgivaren har benämnts som terapeutisk allians (Daniels & Wearden, 
2011), arbetsallians (working alliance) (Byrd, Patterson & Turchik, 2010) 
och/eller hjälpande allians (helping alliance) (Johansson & Eklund, 2006). 
Oavsett hur alliansen benämns har den till syfte att skapa en relation mellan 
patient och vårdgivare. I relationen ska vårdgivaren stödja patienten att följa 
erbjuden vård/stöd/behandlingsinterventionen, stärka dennes hälsa (Daniels & 
Wearden, 2011; Byrd, Patterson & Turchik, 2011) och ta hänsyn till dennes 
livsmål (Mackrill, 2011).   

När det gäller vård/stöd/behandling till personer med alkoholberoende är 
ett av de generella målen att minska personens användande av alkohol 
(Sørgaard Nielsen, 2009). Ett annat generellt mål är att den alkoholberoende 
kvinnan och/eller mannen ska ges möjlighet att leva ett för dem fungerande liv 
i samhället (SBU, 2001).  
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Idag erbjuds olika psykosociala vård/stöd/behandlingsinterventioner för 
personer med alkoholmissbruk och ett flertal är evidensbaserade3 
(Chakravorty et al., 2010; Oslin et al 2003; O´Brien, 2008; Ray & Hutchison, 
2007; SBU, 2001). Vanligtvis syftar dessa interventioner till att öka den 
enskilde individens förmåga och färdigheter att hantera sitt beroende och 
förändra sitt beteende (Billinger & Hübner, 2009). Ett exempel på en 
psykosocial intervention som rekommenderas av socialstyrelsen (Social-
styrelsen, 2007) är motiverande intervjuer/samtal (MI) som har för avsikt att 
höja motivationen att förändra sitt alkoholintag och sina dryckesmönster 
(Miller & Rollnick, 2002). Kognitiv beteendeterapi (KBT), social 
färdighetsträning och återfallsprevention (Marlatt & Gordon, 1985, Irvin, 
Bowers, Dunn & Wang, 1999) är andra psykossociala interventioner som 
rekommenderats att användas i verksamheter som ger vård och behandling av 
alkoholberoende. De syftar till att ge den alkoholberoende verktyg att 
åstadkomma förändringar i sitt liv. Tolvstegsbehandling utvecklad inom 
rörelsen för anonyma alkoholister (A.A) rekommenderas också 
(Socialstyrelsen, 2007). Programmet har som målsättning att deltagarna ska 
uppnå nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar av missbruk samt 
förbättrad livskvalitet (Fagen, Greco, Schenk & Moore, 2009).  Psykosociala 
interventioner kan också erbjuda verktyg för hantering av sug efter alkohol 
som kan uppstå i vardagen (Marlatt & Gordon, 1985; Irvin et al., 1999).  

Ibland kan läkemedelsbehandling i form av så kallad ”anti-craving” 
medicinering, som syftar till att minska suget och konsumtionen av alkohol, 
vara en förutsättning för att personen med alkoholberoende ska kunna 
tillgodogöra sig psykosocial vård/stöd/behandlingsinterventioner (Chakravorty 
et al., 2010; Oslin et al., 2003; Ray & Hutchison, 2007). Behandling med 
”anti-carving” läkemedel (t.ex. Akamprosat och Naltrexon) tillsammans med 
stöd i form av medicinsk rådgivning, stödsamtal och uppföljning av patientens 
läkemedelsbehandling genom provtagning och personliga möten, har också 
visat sig leda till en minskning alternativt upphörande av alkohol-
konsumtionen (Socialstyrelsen, 2007).  

När det gäller skillnader i vård/stöd/behandlingsresultat mellan kvinnor 
och män med alkoholberoende ger, menar Greenfield et al. (2010), forsk-
ningen en oklar bild. Det har presenterats få skillnader mellan kvinnor och 
män då det gäller behandlingsresultat av psykosociala interventioner (SBU, 
2001; Scheffel-Birath & Borg, 2011; Winhusen & Kropp, 2003) och läke-
medelsbehandling (Greenfield et al., 2010). Greenfield et al. (ibid.) hävdar att 
biologiskt kön inte ensamt är utslagsgivande vad gäller behandlingsresultat 
                                                        
3 Det engelska ordet för vetenskapliga bevis eller belägg, evidence, har gett namn åt det som på 
svenska heter evidensbaserad vård. Med evidensbaserad vård menas en medveten och systematisk 
strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund  (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-
vard 2012) . Vidare inbegriper evidensbegreppet (SOU, 2011) också experternas och brukarnas 
erfarenhet samt tillgängliga resurser. Samtliga dessa aspekter bör vägas samman för att kunna säga att 
vård/stöd/behandlingen  är evidensbaserad. 
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som exempelvis behandlingsretention, fullföljande av behandling och upp-
nådda behandlingsresultat. Däremot har det visat sig att män för att bibehålla 
nykterhet behöver längre tid i öppenvårdsbehandling än kvinnor (Romelsjö, 
Palmstierna, Hansagi & Leifman, 2005). Både kvinnor och män löper risk att 
återfalla i hög alkoholkonsumtion under behandlingstiden (Walitzer & 
Dearing, 2006). Oavsett vård/stöd/behandlingsform har emellertid män något 
större risk att återfalla mer än en gång under en behandlingsperiod (Zywiak et 
al., 2006). I en litteratursammanställning som redogjorde för relationen 
biologiskt kön och återfall i alkoholkonsumtion framkom att det inte var 
vård/stöd/behandlingsformen som orsakar återfall utan istället kvinnornas och 
männens sociala välbefinnande (Walizer & Dearing, 2006). I en studie av 
Zywiak et al., (2006) visade det sig att upplevelsen av social press, såsom att 
inte inta alkohol när det förväntas av omgivningen, är den främsta faktorn för 
återfall hos män med alkoholberoende. Hos kvinnor var det negativa 
emotionella effekter av att minska alkoholintaget, såsom ångest och sänkt 
stämningsläge, som förorsakade återfall (Zywiak et al., 2006).  
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AVHANDLINGENS TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för ett vårdvetenskapligt 
perspektiv som fokuserar på patienten och dennes livsvärld4, (Dahlberg et al., 
2008; Eriksson, 2006; Morse, 2001) hälsa, välbefinnande och lidande 
(Eriksson, 2006) samt relationen patient - vårdare (Travellbee, 1963). Forskare 
inom ämnet har betonat vikten av att bredda och fördjupa det 
vårdvetenskapliga perspektivet med hjälp av ett genusperspektiv (Bengtsson-
Tops, 2009; Miers, 2002; Strömberg & Eriksson, 2010). Ett genusperspektiv 
som ser  genus som något man gör i en  levd situation är därför också en del 
av avhandlingens teoretiska ram (Björk & Folkmarsson, 2010).   

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Det professionella vårdandets5 grundmotiv har en lång tradition (Nightingale, 
1954) av att vilja en annan människa väl (Eriksson, 2000; Lanara, 1981). 
Målet för det professionella vårdandet är att i en mellanmänsklig relation 
lindra lidande, skapa förutsättningar för upplevelser av välbefinnande samt att 
befrämja hälsa i det dagliga livet (Dahlberg, Segesten Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003; Eriksson, 2000; Morse, 2001).   

                                                        
4 Livsvärlden är en beskrivning av den värld som människan dagligen lever i. Den är vår naturliga 
tillvaro (Dahlberg et al 2008). Genom att poängtera och utgå från människans livsvärld möjliggörs ett 
synliggörande av människans livssituation och det sammanhang hon finns i (Ricouer, 1993) .  
5 Det professionella vårdandet kännetecknas av kompetens, vetenskaplig kunskap, erfarenheter, och 
förpliktelser gentemot patienten (Eriksson 2001). Det kännetecknas också av ett etiskt förhållningssätt 
(Lindström, 1994; Malmsten, 2002). Vårdaren har en förpliktelse att vårda patienten med respekt och 
att i möjligaste mån utforma vården på ett för patienten bästa möjliga sätt (Eriksson 2000). Det etiska 
förhållningssättet innebär att vårdaren handlar utifrån etiska koder (http://www.swenurse.se, 2012) och 
medvetet utgår från värdegrunden att  patientens självbestämmande ska respekteras (Ågren Bolmsjö, 
Edberg & Sandman, 2006). Det professionella vårdandet innebär att vården utförs på ett systematiskt 
sätt och med utgångspunkt i en specifik yrkeskompetens (Eriksson, 2001). 
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Detta kräver att vårdaren utgår från patientens vardagsliv och det 
sammanhang denne lever i (Eriksson, 2006). Utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv ses människan som en mångdimensionell helhet (Eriksson, 2000; 
Dahlberg et al., 2003). Eriksson (2000) beskriver människan som en enhet 
bestående av kropp, själ och ande. Denna enhet lever i ett ständigt samspel 
med den omgivande miljön6. För att förstå komplexiteten i patientens 
livssituation bör vårdaren intressera sig för och bejaka patientens livsvärld 
(Dahlberg et al., 2003).  

Den vårdvetenskapliga grund som föreliggande avhandlingsarbete utgår 
från bygger på ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg et al., 2008) och ser hälsa 
som en subjektiv upplevelse som kan erfaras även vid sjukdom (Eriksson, 
2002; Dahlberg et al., 2003). Hälsa, menar Eriksson (1995), är upplevelsen av 
att vara en hel människa, vilken skall förstås som en ständig rörelse mot 
känslor av harmoni och balans som sker i människors oavbrutna interaktion 
med varandra och världen. Hälsa är således något mångdimensionellt som 
speglar människans livssituation (Dahlberg et al., 2003). Även välbefinnande, 
menar Eriksson (1989), är en subjektiv känsla vilken kan betecknas som en 
upplevelse av sammanhang både i relation till sig själv och till sin omvärld.  

Lidande kan definieras som en subjektiv upplevelse som berör hela 
människan och som är personlig och individuell (Cassell, 2001). Lidande är 
således inte bara observerbara symtom utan också en inre process som 
påverkar upplevelsen av sig själv i världen (Eriksson, 2006). I lidandet är 
människan i någon mån avskuren från sig själv och sin livsvärld och med 
utgångspunkt från synen på människan som en mångdimensionell helhet 
innebär lidandet att denna helhet rubbats (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, 
Lindholm & Matilainen, 1995). Välbefinnande, hälsa och lidande står i ett 
dialektiskt förhållande till varandra och kan upplevas samtidigt menar 
Eriksson (2006). Emellertid menar Dahlberg et al. (2003) att det ibland 
uppstår ett outhärdligt lidande vilket kan begränsa människans möjlighet och 
vilja att uppnå hälsa7.  

Det vårdvetenskapliga perspektivet betonar en vårdande relation mellan 
patient - vårdare (Travelbee, 1963). Professionella vårdares uppmärksamhet 
och intresse för patienternas livsvärld utgör grunden för en vårdande relation 
(Fredriksson & Lindström, 2002). Eriksson (2006) och Lindström (1994) 
menar att det är i samspelet med andra som vi utvecklas som människor och 
därför är relationen patient - vårdare en betydelsefull del av vårdandet. I en 
vårdande relation skapas utrymme för patienten att uttrycka sina begär, behov 
och problem vilket ger förutsättningar för att stödja (Fredriksson & Lindström, 
2002). Den vårdande relationen antas möjliggöra en positiv rörelse i patientens 
hälsoprocess (Lindström, 1994). Relationen är ömsesidig då även vårdaren 

                                                        
6 Avhandlingens författare menare därmed att Eriksson i sin syn på människan både essentailistisk och 
social konstruktivistisk. 
7  Med outhärdligt lidande menar Dahlberg et al (2003) bland annat ett som lidandet saknar mening.  
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utvecklas och lär i mötet med patienten (Travelbee, 1963). Emellertid är det 
viktigt att poängtera att vårdrelationen är asymmetrisk eftersom vårdaren i sin 
yrkesutövning har en maktposition (Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 2006; 
Lindström, 1994; Travelbee, 1963). Det är av stor vikt att reflektera över 
maktförhållandet i relationen patient – vårdare då detta bland annat torde 
minimera risken för kränkande attityder mot patienten (Särvimäki & 
Stenbock-Hult, 2008).  

Detta avhandlingsarbete bygger på antagandet att relationen patient – 
vårdare är av särskild vikt inom vården av personer med alkoholberoende. 
Studier inom området indikerar på ett lidande, en social utsatthet i form av 
stigmatisering och utanförskap samt på fysisk och psykisk ohälsa och 
illabefinnande hos personer med alkoholberoende. För att kunna möta 
alkoholberoende kvinnors och mäns särskilda behov av vård och stöd samt 
utveckla och upprätthålla relationen patient – vårdare bör professionella 
vårdare ha kunskap om och ta hänsyn till alkoholberoende personers 
erfarenheter av alkoholberoende och vård. Vårdarens behov av kunskap om 
patientens erfarenheter har betonats inom forskningen av beroendesjukdomar 
(Happell & Taylor, 2001; Shinebourne & Smith, 2010; Wiklund, 2008).  

En annan utgångspunkt i föreliggande avhandlingsarbete är att i vårdandet 
av patienter med alkoholberoende bör professionella ta hänsyn till en rad olika 
faktorer i patientens liv som påverkar hälsa, välbefinnande och lidande och 
också relationsskapandet till vårdarna. Med andra ord ansluter sig författaren 
till ett multifaktoriellt synsätt på fenomenet alkoholberoende. Den individuella 
upplevelsen av alkoholberoendet uppstår i skärningspunkten mellan 
individuella inre och yttre faktorer samt omgivande faktorer (Blomqvist, 
2009). Likaledes erbjuds och genomförs vårdandet av alkoholberoende 
personer i skärningspunkten mellan olika individuella antaganden, attityder 
och förhållningssätt och omgivningens normer, krav på effektivitet, 
besparingar samt rådande ideologier (Oscarsson, 2011).      

Genusvetenskapligt perspektiv 
Forskare inom det vårdvetenskapliga ämnet har, för att möjliggöra en bredare 
och djupare förståelse för patientens livssituation och behov, argumenterat för 
att ett genusperspektiv bör komplettera det vårdvetenskapliga perspektivet 
(Bengtsson-Tops, 2009; Miers, 2002; Strömberg & Eriksson, 2010). Jorfeldt 
(2010) menar att den vårdvetenskapliga teoribildningen vilar på 
”genusneutrala/könlösa diskurser” (Jorfeldt, 2010, s.33) som riskerar att leda 
till att könsmaktordningen (kvinnan underordnad/mannen överordnad) 
vidmakthålls. Även inom alkoholforskningsområdet har det framförts krav på 
att lyfta fram ett genusperspektiv för att bättre kunna förstå den 
alkoholberoende människans livssituation (Rolfe, et al., 2009; Tuchman, 
2010).  

19 



Inom genusvetenskapen finns en rad olika perspektiv på hur genus kan 
förstås. Emellertid finns det konsensus om att genus handlar om den sociala 
konstruktionen av vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (Hirdman, 
2004). Föreliggande avhandlingsarbete utgår från att genus görs, skapas och 
återskapas i individens livsvärld (Björk & Folkmarsson, 2010). Beauvoir 
(2006) betonar kroppen som en fundamental utgångspunkt för att förstå vår 
livsvärld. Hon beskriver att vi lever genom vår kropp som är både ett 
biologiskt faktum och en social och historisk enhet. Med detta menar hon att 
det inte enbart är kroppen, utan också de erfarenheter och möjligheter som 
personer möter och skapar i livet, som avgör vilket kön man upplever och 
anser sig tillhöra.  En bättre förståelse av genus i relation till den levda 
kroppen skulle kunna öka förståelsen av vilken betydelse ett alkoholberoende 
har i kvinnor och mäns livsvärld.  Genus är något som man blir (Beauvoir, 
2006) eller något som skapas (Skeggs, 2005; Connell, 2009) eller görs (Butler, 
2006) i situationer där faktiska förhållanden och individens upplevelser av den 
fysiska kroppen, sociokulturella miljön (Beauvoir, 2006; Butler, 2006; 
Connell, 2009) och social klass (Skeggs, 2000) möts och bryts mot varandra. 
Genus är därmed inte något stabilt, varaktigt och essentiellt utan något som 
ständigt är i rörelse beroende på de situationer personen befinner sig i 
(Beauvoir, 2006; Butler, 2006; Connell, 2009). Dessutom menar såväl Butler 
(2006), som Connell (2007) och Beauvoir (2006) att genus inte självklart är 
kopplat till det biologiska könet.  

Butler (2006) problematiserar samhällets normativa uppdelning av manligt 
och kvinnligt som följer logiken feminin – kvinnlig = kvinna och maskulin – 
manlig = man och benämner denna uppdelning som den heteronormativa 
matrisen. Den heteronormativa matrisen grundar sig på ett binärt tänkande 
(Rosenberg, 2002) som riskerar att leda till att personer som inte följer denna 
logik blir osynliga utan möjlighet att få sina specifika behov av exempelvis 
vård och stöd tillgodosedda (Bengtsson-Tops, 2009). Ett genusperspektiv som 
kritiskt fokuserar på heteronormativitet i relation till alkoholberoende 
människors livsvärld torde kunna öka möjligheten att identifiera och kritiskt 
granska olika genusformationer som skapas i vårdandet och i det dagliga livet. 
Utifrån antaganden om att genus skapas i vardagliga situationer blir den 
alkoholbeorende kvinnan eller mannens specifika kontext av särskilt intresse.  

Connell (2007) som i synnerhet studerar olika formationer och positioner 
av maskuliniteter menar att det är i relation till det manliga idealet – 
hegenomisk maskulinet - som de övriga maskulina formationerna skapas och 
återskapas. Hegenomisk maskulinitet är den maskulinitetsposition som uppstår 
utifrån rådande normer och kulturella ideal. Den hegemoniska maskuliniteten 
framstår som den naturliga och normala maskuliniteten (ibid.) och innebär en 
position av dominans och kontroll både i relation till sig själv och andra  
(Connell & Messerschmidt, 2005). Dominansen i relation till sig själv innebär 
bland annat att tränga undan behov och begär som inte är förenliga med egna 
och/eller andras värderingar av vad det innebär att vara en maskulin man 
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(Connell, 2007). Enligt Connell (2007) är det endast ett fåtal män som lever 
upp till det hegenomiska maskulina idealet men strävan att nå detta ideal finns 
hos många män. Vidare menar Connell (ibid.) att det hegemoniska maskulina 
idealet blir en norm mot vilken andra maskulinitetsformationer skapas. Utöver 
den hegemoniska maskuliniteten identifierar Connell (2007) ytterligatre typer 
av maskuliniteter. Den underordnade (subordinated) maskuliniteten inbegriper 
män som identifieras som underordnade i relation till den hegenoma 
maskuliniteten, såsom män med feminina attribut (Connell, 2007). Den 
delaktiga (complicity) maskuliniteten omfattar män som stödjer och till viss 
del tillämpar den hegenoma maskuliniteten utan att kunna leva upp till den 
fullt ut, såsom män som stödjer tuffa sporter men inte själva utövar dem. Den 
tredje masulinitetspositionen benämns marginaliserad (marginalization) 
maskulinitet och inbegriper män som trots att de lever upp till det 
hegonomiska idealet ändå inte tillhör det fullt ut. En man som lever upp till 
hegenomiska idealet genom att vara en känd idrottstjärna kan inte upptas i den 
hegenomiska gruppen om han avviker från normen på andra sätt genom att till 
exempel vara homosexuell (ibid.). Connell & Messerschmidt (2005) 
poängterar att de tre maskulinitetsformationerna inte på något sätt är 
uttömmande utan det ständigt skapas nya formationer och positioner samt att 
en och samma individ kan ha olika maskulinitetsformationer beroende på 
situationen denne befinner sig i.  

En annan genusteoretiker som också lyfter fram underordnade 
genuspositioner är Skeggs (2000). Hon menar att kvinnan är underordnad 
mannen och att denna underordnade postion ständigt utgör ett problem för 
kvinnan eftersom den påverkar hennes syn på sig själv och hur hon ska 
relatera till andra. Konsekvensen, menar Skeggs (ibid.), blir att kvinnan söker 
respektabiltet8. Med respekatbilitet avser hon en egenskap som av andra 
uppfatts ge värde och legitimitet. Skeggs (2000) menar att respektabiliteten 
präglar vårt sätt att agera och framförallt då vi inte anses vara respektabla. De 
som får legitimitet och moralisk auktoritet utifrån respektabiliteten 
normaliseras och behöver därmed inte förhålla sig till den. Om man däremot 
inte anses vara respektabel blir detta något att ständigt sträva emot8.  

Ovannämnda genusteorier har gemensamt att genus skapas och återskapas 
i människans livsvärld (Beauvoir, 2006; Björk & Folkmarsson, 2010, Butler, 
2006; Connell, 2009) och i de situationer kvinnan/mannen befinner sig 
(Beauvior, 2006; Connell, 2007; Skeggs 2000) I föreliggande avhandlings-
arbete antas att dessa genusteorier tillsammans med ett vårdvetenskapligt 
perspektiv kan bidra till en djupare förståelse för hur kvinnor och män med 
alkoholberoende erfar sin livssituation.   
                                                        
8 Enligt Skeggs (2006) är respektabilitet ett tecken på klasstillhörighet .  Hon menar att ” 
Respektabilitet vore inget att önska sig, bevisa och uppnå om den inte hade uppfattats som en egenskap 
hos andra, hos dem som har värde och legitimitet (ibid. s 9).  Som ett exempel lyfter Skeggs (2006) 
arbetarklassens kvinnor som beskrivits med attibut som farliga, revolutionära och respektlösa medan 
den vita överklass kvinnan tillskrivs attribut som moraliska och respektabla. 
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PROBLEMFORMULERING OCH 
SYFTE  

Beskrivning av problemområdet 
Att leva med alkoholberoende har visat sig leda till sämre fysisk och psykisk 
hälsa och minskat socialt välbefinnande. Detta torde innebära inskränkningar i 
den alkoholberoende kvinnans eller mannens livssituation och även ha effekt 
på mottagandet av och deltagandet i vården. Forskningsstudier har visat både 
på likheter och skillnader mellan kvinnor och män gällande såväl fysisk 
(Angove & Forthergill, 2003) som psykisk hälsa (Mueller et al., 2009). Att 
leva med alkoholberoende har visat sig leda till upplevelser av stigmatisering 
(Tuchman, 2010; Smith, 1998). Stigmatisering erfars olika av kvinnor och 
män med alkoholberoende (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2006). För att 
alkoholberoende personer ska kunna stärka sin hälsa och öka sitt 
välbefinnande måste vårdandet, sett utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, 
bygga på kunskap om hur alkoholberoendet påverkar personens kropp, 
vardagsliv, upplevelser av mening med livet och det sammanhang i vilket 
personen ingår. 

Idag finns omfattande kunskap som bygger på forskning inom området 
alkoholberoende. Emellertid är kunskapen begränsad när det gäller att belysa 
innebörden av alkoholberoende, det vill säga vad alkoholberoendet som 
multifaktoriellt problem innebär för den alkoholberoende kvinnans eller 
mannens livssituation och för deras upplevelser av hälsa, lidande och 
välbefinnande.  

Vidare finns kunskapsbrister om genusaspekter kopplat såväl till 
vardagslivet som till vårdandet av personer med alkoholberoende (Hensing & 
Spak, 2009; Rolfe, et al., 2009; Tuchman, 2010). Aspekter som utgår från ett 
multifaktoriellt synsätt på alkoholberoende är därför av intresse. 
Genusperspektiv som kritiskt förhåller sig till konstruktioner av genus (Butler, 
2006; Connell, 2007), normalitet (Butler, 2006; Rosenberg, 2002) och 
respektabilitet (Skeggs, 2000) bör kunna bidra till ökad kunskap om 
alkoholberoende kvinnors/mäns livsvärld. Avslutningsvis kan man hävda att 
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det idag, utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, finns begränsad kunskap 
kring det komplexa fenomen som alkoholberoendet utgör. Kunskap byggd på 
systematiska studier är också begränsad när det gäller hur alkoholberoende 
kvinnor och män påverkas av vårdandet och bemötandet inom den 
professionella beroendevården. Det behövs därför fördjupad kunskap, byggt 
på systematiska studier inom området alkoholberoende bland vuxna kvinnor 
och män. Sådan kunskap kan ge djupare förståelse för den livssituation 
kvinnor och män med alkoholberoende lever i och därigenom förhoppningsvis 
också leda till förbättrade vård- och stödinsatser.   

Syfte med delsyften  
Det övergripande syftet med studien är att nå ökad förståelse för 
alkoholberoende kvinnor och mäns erfarenheter av att leva med och vårdas för 
alkoholberoende. Ett delsyfte är att belysa och förstå innebörden av att leva 
med alkoholberoende såsom det berättas av kvinnor och män med alkohol-
beroende. Ett annat delsyfte är att belysa och förstå vad vårdandet innebär för 
alkoholberoende kvinnor och män. 
 
Avhandlingen bygger på fyra delstudier, för vilka följande specifika syften har 
formulerats: 

- Delstudie I. Syftet med studie var att belysa innebörden av att, som 
kvinna, leva med alkoholberoende.  

- Delstudie II. Syftet med studie var att belysa innebörden av att, som 
man, leva med alkoholberoende 

- Delstudie III. Syftet med studien var att belysa innebörden av 
vårdande inom professionell vård för kvinnor med alkoholberoende, 
enligt kvinnorna själva  

- Delstudie IV. Syftet med denna studie var att undersöka och belysa 
betydelsen av vårdandet inom specialiserad omvårdnad för män med 
alkoholberoende, enligt männen själva. 
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VETENSKAPLIG ANSATS  

För att fördjupa förståelsen för hur kvinnor och män med alkoholberoende 
upplever sin livssituation krävs en forskningsansats som gör det möjligt att 
fånga individens upplevelser av sig själv, andra och den kontext hon/han lever 
i. Samtliga fyra studier som ingår i föreliggande avhandlingsarbete utgår 
därför från en fenomenologisk hermeneutisk livsvärldsansats (Ricoeur, 1993). 
Denna ansats öppnar upp dels för en förståelse av människan och dels för ett 
kritiskt reflekterande kring exempelvis kontextuella faktorer som är relaterat 
till det fenomen som skall studeras (Ricoeur, 1993). Ricoeur har inte skapat en 
vetenskaplig metod utan har i sin filosofi fokuserat kring hur vi tolkar det vi 
möter. Detta filosofiska resonemang blir alltså viktigt i förhållande till 
föreliggande avhandlings teoretiska perspektiv men också i förhållande till den 
metodologiska tolkningsprocessen. 

Ricouers (1976, 1993, 2005) filosofi om tolkning har som sin grundpelare 
att söka förståelse för människor och deras erfarenheter (Ricouer, 2005) och 
utgår från att människan är intersubjektiv och intentional (Ricouer, 1976, 
1993, 2005). Han menar att människan är aktiv och utåtriktad och att hon är en 
talande, handlande och ansvarig individ som förstår världen utifrån dels sina 
interaktioner med andra och dels sina minnen (den historiska människan) 
(Ricouer, 2005). Människans varseblivning av olika fenomen skapas med 
andra ord i brytpunkten mellan omgivningens kontextuella fakticitet och den 
egna förståelsen av densamma. Människan är enligt Ricoeur (1993) en unik 
medveten varelse som utvecklas genom sin existens och därför i ständig 
förändring och utveckling i relation till sin livsvärld. Med livsvärlden menar 
Ricoeur (2005) det sätt på vilket vi förstår oss själva, andra och annat i 
världen, och kan sägas utgöra vår hållning då vi närmar oss själva, andra och 
allt annat i världen. Det är således genom livsvärlden vi kan förstå ett 
fenomen. För Ricoeur är ett fenomen ”saker” såsom det erfars, ” det som visar 
sig” (Ricoeur, 2005). Hans antagande om fenomen grundar sig på Husslers 
(1998) fenomenologiska princip att gå till sakerna själva, där sakerna uppfattas 
genom att medvetandets intentionalitet riktas mot dem så att deras innebörder 
kan uppmärksammas och förstås (Dahlberg et al., 2008).  
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Förståelsen, menar Ricoeur (2005), är sammanlänkad med människan. Det 
är genom denna sammanlänkning vi kan tolka, förklara och förstå. Vidare 
menar Ricouer (2005) att människans förståelse utgår från förförståelsen och 
språket. Utan förförståelsen saknar världen mening, den blir obegriplig då allt 
vi förstår tolkas mot bakgrund av något annat (ibid.). Vår förförståelse, menar 
Ricoeur (1993), följer oss i vårt liv och påverkar alltid vår tolkning av det vi 
står inför och av den anledningen är det av vikt att hålla sig kritisk till såväl 
vår tolkning som vår förförståelse. Språket är viktigt då vi förstår andra via 
språklig kommunikation (ibid.).  

Tolkning, förklaring och förståelse är sammanflätade med varandra i en 
dialektisk process, det vill säga en rörelse från förståelse till förklaring, från 
förklaring till ny förståelse (Ricoeur, 1976, 1993). Den dialektiska processen i 
sin helhet och i sin rörelse förflyttar sig mot en ny förståelse. Emellertid har 
denna rörelse sin utgångspunkt i en naiv förståelse av det fenomen som är 
under lupp. Den naiva förståelsen är den oreflekterade ytliga förståelse av till 
exempel en text i sin helhet. För att fördjupa den naiva förståelsen måste 
fenomenets beståndsdelar struktureras och dekontextualiseras från sitt 
ursprungliga sammanhang. Det är genom denna strukturering av texten som en 
förklaring uppstår. Genom dekontextualiseringen kan tolkaren distansera sig 
från textens sammanhang och sin egen förförståelse vilket gör det möjligt att 
rekontextualisera fenomenet. Det är i distanseringen som den kritiska 
självreflektionen kan äga rum och ge upphov till ny och fördjupad förståelse. 
Det är genom att vara kritisk som tolkaren kan förhålla sig till sin subjektivitet 
och förstå fenomenet såsom det visar sig (Ricoeur, 1976, 1993). Det är av vikt 
att studera ett fenomen i relation till dess kontext då Ricoeur (1993) menar att 
allt sker kontextuellt. I föreliggande avhandling används en analysmodell 
(Lindseth och Norberg 2004) som har sin utgångspunkt i Ricoeurs 
tolkningsprocess.  
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METODBESKRIVNING  

Design 
De fyra studierna som ingår i avhandlingen har samtliga en kvalitativ design 
och är explorativa till sin natur. Kunskapsteoretiskt har de sin utgångspunkt i 
ett fenomenologiskt hermeneutiskt livsvärldsperspektiv. Sammanlagt 29 
personer med alkoholberoende, fjorton kvinnor och femton män, deltog i 
öppna tematiska djupintervjuer (Kvale, 1997). Datamaterial har analyserats 
med hjälp av fenomenologisk-hermeneutisk metod (Lindseth & Norberg, 
2004). 

Urval och rekrytering av informanter  
Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna i) uppfyllde 
kriterierna för alkoholberoende enligt DSM IV (APA, 2000), ii) inte led av 
någon allvarlig psykisk störning, och iii) hade alkohol som primär drog. 
Inledningsvis tillfrågades de alkoholberoende kvinnorna och männen av sin 
behandlande psykiater eller sjuksköterska om intresse fanns för deltagande i 
en forskningsintervju. Vid det tillfället gavs både skriftlig (bilaga 1) och 
muntlig information om studiens upplägg. Om personerna var villiga att delta, 
kontaktade intervjuaren enskilt varje person per telefon och bokade tid och 
plats för intervju. De kvinnor och män som deltog i de olika studierna 
rekryterades via beroendemottagningar i Stockholms län. Vid urval av 
deltagare användes såväl ändamålsenliga som strategiska urvalsprinciper 
(Polit & Beck, 2008). Det innebar att samtliga deltagare hade erfarenheter av 
att leva med och att vårdas för alkoholberoende, att de kom från olika 
öppenvårdsmottagningar, (både city och förort) och att det fanns en variation 
gällande ålder, och antal år av alkoholberoende och behandling. Samtliga 
deltagare var vid tiden för genomförandet av intervjuerna i behandling för sitt 
alkoholberoende. För att säkerställa att informanter uppfyllde inklusions-
kriterierna gjorde respektive ansvarig läkare en bedömning. Initialt valdes 10 
kvinnor och 10 män ut för intervju. Trots att dessa intervjuer täckte de båda 
fenomenen, att leva med och vårdas för alkoholberoende; gav insamlat 
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material i samband med planering inför delstudie 1 och 2 en känsla av att 
fenomenet att leva med alkoholberoende, med all sin variation, inte tillräckligt 
fångats på djupet under dessa intervjuer. Av den anledningen intervjuades 
ytterligare fyra kvinnor och fem män. Samtliga deltagare föredrog att bli 
intervjuade i ett enskilt rum på deras respektive öppenvårdsenhet. 

Innan intervjuerna genomfördes informerades de deltagande kvinnorna och 
männen om intervjun och fick lämna såväl muntligt som skriftligt samtycke 
(se bilaga 2). 

Beskrivning av informanterna  
Tabell 2 och 3 ger en översikt av viss bakgrundskaraktäristik av de kvinnor 
som deltog i intervjuerna.  Tabell 3 visar också om och när kvinnorna haft 
återfall under tiden för den aktuella behandlingen samt om de tidigare deltagit 
i någon vård/behandling för sitt alkoholberoende. I delstudie I deltog 14 
kvinnor i åldrarna 38- 65 (medelålder 55). I delstudie III deltog 10 kvinnor i 
åldrarna 38-71 (medelålder 58). I delstudie I var sex av kvinnorna 
yrkesarbetande och två var ålderspensionärer varav en arbetade inom en 
välgörenhetsorganisation. Fem av kvinnorna hade en partner och nio av dem 
hade barn. I delstudie III var sex av kvinnorna yrkesarbetande och fyra var 
ålderspensionärer varav två arbetade inom olika välgörenhetsorganisationer. 
Tio av kvinnorna hade en partner och 13 av dem hade barn. Samtliga kvinnor 
som deltog hade eget boende och ingen av dem erhöll ekonomiskt eller 
materiellt stöd från socialtjänsten. Fyra av kvinnorna som deltog var 
sjukpensionärer på grund av fysiska sjukdomar som inte var relaterade till 
deras aktuella alkoholberoende. Tidigare studier om kvinnor med 
alkoholberoende har visat att kvinnor med alkoholberoende ofta lever under 
instabila socio-ekonomiska förhållanden och är en marginaliserad grupp på 
grund av hemlöshet och beroende av socialbidrag (Armelius & Armelius, 
2010). De deltagande kvinnorna i föreliggande avhandling lever inte under 
sådana omständigheter och kan därför betraktas som socialt och ekonomiskt 
stabila. För ytterligare information se tabell 2 och 3. 
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Tabell 2) Socioekonomiskstatus deltagande kvinnor 
 

 
N 

 
Ålder

 
Civil 
status

 
Barn

 
Arbete 

 
Utbildning 

 
Studie 

 
1 

 
49 

 
Gift 

 
Nej

 
Sjukpension 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
I, II 

 
2 

 
65 

Ensam-
stående

 
Ja 

 
Ålderspension 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
I, II 

 
3 

 
56 

Ensam-
stående

 
Ja 

 
Tjänsteman 

 
Universitet 

 
I, II 

 
4 

 
65 

 
Gift 

 
Ja 

 
Ålderspension 

 
Universitet 

 
I, II 

 
5 

 
56 

 
Gift 

 
Ja 

 
Kulturarbetare 

 
Universitet 

 
I, II 

 
6 

 
38 

 
Partner

 
Ja 

 
Äldrevård 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
I, II 

 
7 

 
63 

Ensam-
stående

 
Ja 

 
Sjukpension 

 
Universitet 

 
I, II 

 
8 

 
60 

Ensam-
stående

 
Ja 

 
Sjukvård 

 
Universitet 

 
I, II 

 
9 

 
39 

Ensam-
stående

 
Ja 

 
Äldrevård 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
I, II 

 
10 

 
62 

 
Gift 

 
Ja 

 
Sjukvård 

 
Universitet 

 
I, II 

 
11 

 
65 

 
Gift 

 
Ja 

 
Ålderspension 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
II 

 
12 

 
64 

 
Partner 

 
Ja 

 
Sjukpension 

Yrkes/ 
gymnasium 

 
II 

 
13 

 
64 

 
Partner

 
Ja 

 
Sjukpension 

 
Grundskola 

 
II 

 
14 

 
71 

 
Sambo

 
Ja 

 
Ålderspension  

 
Universitet 

 
II 
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Tabell 3) Bakgrundskaraktäristik deltagande kvinnorna 
 
 

 
N 

 
Nuvarande
behandling

 
Alk.ber 
antal år  

 
Senaste återfall

 
Tidigare  

Behandling 
1 1 mån 1 x Nej 
2 18 mån 20 2 mån Ja 
3 12 mån 5 x Nej 
4 12 mån 5 3 mån Ja 
5 3 mån 1 x Nej 
6 4 mån 3 x Ja 
7 1 mån 15 x Ja 
8 3 mån 10 x Ja 
9 3 mån 5 x Ja 
10 7 mån 2 3 mån Ja 
11 24 mån 15 8 mån Ja 
12 36 mån           10  Aktiv Ja 
13 24 mån 8  3 mån Nej 
14  6 mån 20  2 mån Ja 
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Tabell 4) Socioekonomiskstatus deltagande män 
 

 
N 

 
Ålder

 
Civil 
status 

 
Barn

 
Arbete 

 
Utbildning 

 
Studie 

1 50 Ensam-
stående 

Ja Hantverkare Yrkesutbildning II, IV 

2 56 Gift Nej Arbetslös Yrkesutbildning II, IV 
3 63 Sambo Ja Pensionär Yrkesutbildning II, IV 
4 40 Sambo Ja Chaufför Yrkesutbildning II, IV 
5 66 Ensam-

stående 
Nej Ålderspensionär Yrkesutbildning II, IV 

6 43 Ensam-
stående 

Nej Arbetslös Yrkesutbildning II, IV 

7 37 Ensam-
stående 

Nej Ingenjör Universitet II, IV 

8 72 Ensam-
stående 

Ja Ålderspensionär 
 

Universitet II, IV 

9 50 Ensam-
stående 

Nej Sjukpensionär Gymnasium II, IV 

10 60 Sambo Ja Arbetslös Yrkesutbildning II, IV 

11 40 Ensam-
stående 

Ja Tjänsteman Universitet IV 

12 47 Ensam-
stående 

Nej Lokalvårdare Yrkesutbildning IV 

13 52 Ensam-
stående 

Nej Arbete genom 
välgörenhets-

rörelse 

Grundskola IV 

14 50 Ensam-
stående 

Ja Egen företagare Yrkesutbildning IV 
 

15 57 Ensam-
stående 

Ja Egen företagare Yrkesutbildning IV 
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Tabell 5) Bakgrundskaraktäristik deltagande män 
 

 
N 

 
Nuvarande
behandling

 
Alk.ber 
antal år  

 
Senaste återfall

 
Tidigare  

Behandling 
1 12 mån 10 x Ja 
2 14 dagar 3 x Ja 
3 10  år 20 1 år Ja 
4 8 mån 3 x Nej 
5 5 år 20 5 år Ja 
6 1 mån 10 8 mån Ja 
7 1 mån 1 x Nej 
8 24 mån 20 Aktiv Ja 
9 12 mån 2 x Nej 
10 36 mån 20 x Ja 
11 12 mån 5 1 dag Ja 
12 12 mån 10 x Ja 
13 6 mån 20 x Ja 
14 8 mån 20 Aktiv Nej 
15 12 mån 20 x Ja 

 
Tabell 4 och 5 ger en översikt av viss bakgrundskaraktäristik av de män som 
deltog i intervjuerna.  Tabell 5 visar också om och när männen haft återfall 
under tiden för den aktuella behandlingen samt om de tidigare deltagit i någon 
vård/behandling för sitt alkoholberoende. I delstudie II deltog 15 män i 
åldrarna 37-72 (medelålder 50). I delstudie IV deltog 10 män i åldrarna 37-72 
(medelålder 54). I delstudie II var tre av männen yrkesarbetande och tre var 
ålderspensionärer varav två arbetade. Fyra av männen hade en partner och fem 
av dem hade barn. I delstudie IV var sju av männen yrkesarbetande och tre var 
ålderspensionärer varav två arbetade. Fem av männen hade en partner och åtta 
hade barn. 14 av de deltagande männen hade eget boende. Vid tiden för 
intervjuerna var samtliga sju män med arbete sjukskrivna för sitt 
alkoholberoende. För ytterligare information se tabell 4 och 5. 

 
Datainsamling 
Intervjun utgick från de två övergripande temana att leva med och vårdas för 
alkoholberoende. Informanterna ombads att så öppet som möjligt berätta dels 
om en vanlig dag i sitt liv, som täckte in perioder av såväl nykterhet som 
perioder av berusning, och dels om de erfarenheter inom vården som de 
upplevt som mest vårdande. Genom att under berättelsen ställa frågor som: 
"Hur menar du?" "Vad kände du?" "Snälla, kan du berätta mer om det?" 
började informanterna reflektera över och vidareutveckla vad som sagt. 
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Intervjuerna varade mellan 30 och 120 minuter och varje deltagare 
intervjuades en gång. Alla intervjuer spelades in digitalt och transkriberades 
ordagrant.  

Förförståelse 
Författaren och hennes handledare har alla en förförståelse kring alkohol, 
alkoholkonsumtion och alkoholberoende utifrån det sammanhang de lever i. 
Nedan följer en kort redovisning av vår förförståelse i utifrån våra erfarenhet 
av att vårda alkoholberoende människor. 

 Ansvarig forskare till föreliggande avhandlingsarbete har sedan drygt 20 
år tillbaka arbetat som behandlingsassistent och sedermera som sjuksköterska 
inom missbruks- och beroendevård, främst inom akut- och heldygnsvården. 
De senaste åtta åren har arbetet varit inriktat på kompetens- och 
vårdutveckling utan patientnära kontakt (Anna Thurang). Huvudhandledare 
har under en tvåårsperiod arbetat som sjuksköterska med personer som fått 
substitutionsbehandling för heroinberoende för övrig har denne erfarenhet av 
arbete och forskning inom psykiatrisk vårdkontext (Anita Bengtsson-Tops). 
Bihandledare till delstudie III har ingen erfarenhet av arbete eller forskning 
inom beroendevård (Ingegerd Fagerberg), bihandledare till delstudie II har 
heller ingen sådan erfarenhet (Jens Rydström) medan bihandledare i delstudie 
I och IV har mångårig erfarenhet som läkare av såväl arbete som forskning 
gällande substansberoende (Tom Palmstierna). 

Dataanalys  
Samtliga delstudier har analyserats med hjälp av fenomenologisk-
hermeneutisk metod utvecklad vid Umeå Universitet och Tromsö Universitet 
(Lindseth & Norberg, 2004). Analysen innefattar tre steg; naiv förståelse, 
strukturanalys och övergripande tolkning. De transkriberade intervjuerna 
utgjorde en ansenlig mängd text med variationer dels mellan de olika 
intervjupersonernas berättelser och dels inom varje intervju. Analysarbetet har 
i samtliga studier inletts med en noggrann och upprepad inläsning av 
datamaterialet. Detta gjordes med avsikt att bli bekant med texten samt för att 
få en känsla för studiens fenomen. En preliminär förståelse av varje intervju 
nedtecknades och sammanställdes och abstraherades sedan till en naiv 
förståelse av helheten. I det andra steget i analysprocessen, den strukturella 
analysen, lästes alla intervjuer igen med fokus på att finna meningsbärande 
enheter. En meningsbärande enhet fångar innehållet i vad som sagts i 
förhållande till fenomenet och kan bestå av en eller fler meningar eller delar 
av en mening. Sedan genomfördes en systematisk och strukturerad 
dekontextualisering av de delar i texten som berörde studiens fenomen, vilket 
rent konkret innebar att alla meningsbärande enheter flyttades till ett eget 
dokument för att sedan kondenseras. Kondenseringen innebar att belysa själva 
kärnan av innehållet i de meningsbärande enheterna. Kondenseringarna 
reflekterades mot och jämfördes med varandra för att finna likheter och 
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skillnader. Därefter indelades de i olika kluster och ett mönster av sub-teman 
och teman började skönjas. Tabell 6 presenterar ett schematiskt exempel på 
hur den strukturella analysen utfördes. 
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Tabell 6) Från meningsbärande enhet till tema 
 
MENINGSBÄRANDE 
ENHET 

KONDENSERING/ 
ABSTRAKTION 

SUB-
TEMA 

TEMA 

För det första var det alldeles 
nytt för mig dom kom hit och 
tog hand om mig eh å gud vad 
jag grina liksom att alla 
liksom du vet dom har burit 
mig  

 

Alldeles nytt 
De tog hand om mig 
De har burit mig 

Att bli 
bekräftad  

Att vara en 
patient 

Så att dagarna då, som du nu 
ville veta, dom är sig ganska 
lika dom är ganska gråa va 
liksom jag gör liksom 
ingenting eller nått sånt där va 
jag liksom jag är inte särskilt 
jag är inte särskilt jag lever 
inget egentligt socialt liv va 
nej utan utan alltihop det där 
har ju krympt till nästan 
ingenting 
 

Dagarna lika och grå, inte 
göra något speciellt. 
Inget socialt liv – allt har 
krympt till nästan inget 

Ett krympt 
liv 

Att vara 
begränsad 

Jag har tagit tag i mig själv, 
jag är inställd på (kampen), 
jag är beredd på allt som 
dyker upp med psyket, 
depressioner, ångest, allt. Jag 
vill alltså gå igenom det 
riktigt ordentligt  

Tagit tag i mig själv. 
Inställd på att kämpa om 
det som dyker upp. Vill gå 
igenom kampen ordentligt  

Vidta 
åtgärder för 
frigörelse 

Utföra en 
kamp 

När jag drack så gick det 
väldigt mycket ut på att 
utnyttja när han spela tennis. 
Aha då hinner jag till 
systemet eller när han åkte för 
och hälsa på nån god vän då 
hinner jag till systemet. Man 
blir nästan hjärntvättad tänker 
inte på nåt annat än hur man 
ska lyckas forsla hem vinet 

När hon drack – la ner 
mycket tid på att utnyttja 
tillfällen när maken var 
borta 
Åker och handlar alkohol 
när maken borta 
Blir hjärntvättad tänker 
inte på annat än att smyga 
hem vin  

Ett liv med 
lögner 

Hantera 
livet genom 
olika 
strategier 
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Strukturanalysen var inte en linjär process utan snarare en rörelse mellan 

texten som helhet och dess delar. De temana/subtemana som framkommit 
reflekterades mot den naiva förståelsen och på så vis validerades 
strukturanalysen mot bakgrund av denna. Om den naiva förståelsen och 
strukturanalysen inte stämde överens började analysen om vid första steget 
igen. Detta upprepades tills den naiva förståelsen och temana/subtemana var 
samstämmiga. För att se om något tema inte överensstämde med texten lästes 
materialet igen i sin helhet men inget i texten påvisades som kunde förkasta 
temana. Nästa steg; den övergripande förståelsen innebar att den naiva 
förståelsen och strukturanalysen summerades och reflekterades i relation till 
forskningsfrågorna och studiens kontext. Syftet med den övergripande 
tolkningen var att ytterligare abstrahera studiernas fenomen för att fördjupa 
resultaten från den naiva förståelsen och strukturanalysen. Hela texten läses 
igen med tanken på den naiva förståelsen och strukturanalysen. För att kunna 
genomföra en kritisk tolkning och distansera sig från resultatet tolkades 
resultatet mot bakgrund av tidigare forskning och teorier som både verifierade 
och falsifierade resultatet. Enligt Ricoeur (1993) är det av vikt att tolkningen 
sker mot bakgrund av det studerade fenomenets kontext. För föreliggande 
avhandlingsstudier innebar det att litteraturen som användes bidrog till en 
fördjupning av förståelsen i relation till delstudiernas fenomen, att leva med 
och vårdas för alkoholberoende. 

Etiska överväganden  
Alla deltagare informerades om syftet med studien, förfarandet för insamling 
och spridning av kommande resultat. De blev också informerade om att det 
var frivilligt att delta och de kunde avsluta deltagande när som helst, även 
efter genomförandet av intervjun. Intervjuaren erhöll muntlig och skriftlig 
informerat samtycke från samtliga deltagare före intervjun ägde rum. Alla 
deltagarna som rekryterades var i behandling för alkoholberoende vilket ur en 
etisk synvinkel var en fördel eftersom vi kunde säkerställa att deltagarna, om 
de behövde, hade möjlighet att tala med någon om intervjun hade väckt 
upplevelser och känslor som behövde bearbetas. Etiskt tillstånd har erhållits av 
den regionala etiska kommittén, Karolinska Institutet (Dnr: 2006/782-31/1-4) 
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RESULTAT 

I följande avsnitt ges först en sammanfattning av resultatet från respektive 
delstudie därefter ges en sammanfattning av resultat från samtliga fyra 
delstudier.  

Delstudie I 
Att försöka upprätthålla normalitet i ett ostabilt vardagsliv - innebörden 
av att, som kvinna, leva med alkoholberoende (Living an unstable everyday 
life while attempting to perform normality– the meaning of living as an 
alcohol-dependent woman). 

 
Syfte  
Syftet med denna studie var att belysa innebörden av att, som kvinna, leva 
med alkoholberoende (The aim of the present study was to illuminate the 
meaning of living with alcohol dependency as a woman). 
 
Resultat  
I den naiva förståelsen av fenomenet att som kvinna leva med 
alkoholberoende framkom att kvinnorna hade en oförmåga att anpassa sig till 
såväl personliga som sociala normer. Det förstods vidare som att de levde ett 
liv i skam beroende av deras alkoholberoende. De var ambivalenta i relation 
till sig själva som kvinnor och upplevde berusade kvinnor som något 
obehagligt och ansåg dem stå lågt i social rang. Att som kvinna leva med alko-
holberoende förstods också som att vara en börda för nära och kära och som 
att leva ett liv med en vilja att kompensera för tidigare och nuvarande brister. 
Det förstods också som en strävan efter att presentera en trovärdig bild av sig 
själv för att inte utestängas från gemenskap med andra.  Vidare förstods det 
som att använda sig av olika handlingsstrategier för att få kontroll och struktur 
i vardagen för att distrahera suget efter alkohol eller för att kunna dricka i 
smyg.  
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I strukturanalysen framkom tre övergripande mönster av fenomenet som 
benämndes enligt följande; Vara i en paradox av hängivelse och 
självbehärskning, Begrunda livet, och Hantera livet genom olika strategier. 
Vara i en paradox av hängivelse och självbehärskning kännetecknades av 
Kontinuerliga svängningar mellan extrema förändringar i personligheten och 
Fastna i utkanten av positioner i livet. Med kontinuerliga svängningar mellan 
extrema förändringar i personligheten menades konstanta förändringar av 
självet men även återgångar till tidigare självbilder vilket upplevdes som en 
paradox som var svår att förstå. Det innebar också skiftade känslor av vitalitet, 
hopp och bekymmerslöshet samt begär efter den tillfredställelse alkoholintag 
ger. Det menades också som att röra sig å ena sidan mellan självkontroll och 
självdisciplin å andra sidan mellan ett hängivet, behagligt och okontrollerat 
alkoholintag. Det innebar att växla mellan egna styrkor och svagheter. Med att 
fastna i gränsen mellan olika positioner i livet menades att vara fast i vanor, 
beteenden och strikta rutiner. Det menades också att vara fångad i känslor av 
ångest, ambivalens och nedvärdering av sig själv, men även att man var 
fångad i situationer och tankar. Att fastna i gränsen mellan olika positioner i 
livet innebar en förlust av harmoni, dysterhet, tristess och känslor av 
utanförskap, vilket medförde upplevelser av rastlöshet och missnöje. Det 
innebar att bli konfronterad med känslor av meningslöshet. Att Begrunda 
livet kännetecknades av att Vara reflekterande och att fastna i ett Ältande av 
självförakt. Att vara reflekterande innebar kontemplation över vad i livet som 
kan ha gjort dem beroende av alkohol. Med det menades ett grubblande över 
sin livshistoria samt en längtan efter tiden innan alkoholberoendet utvecklats. 
Det innebar också att i en inre dialog möta känslor av både hopp och 
förtvivlan i relation till dåtida och nutida sociala relationer samt nyfikenhet i 
relation till den egna identiteten, sociala interaktioner och relationer. Det 
innebar vidare att överväga personliga och sociala för- och nackdelar med att 
ha ett alkoholberoende såsom att vara nykter i umgänget med andra eller att 
vara befriad från kval, ångest och låg självkänsla som uppstår under 
berusning. Med att fastna i ett ältande av självförakt menades att vara fångad i 
mönster av självpennalism och innebar känslor av skuld, värdelöshet, skam 
och ångest. Det menades också att vara lyhörd för vad andra bedömde som ett 
”korrekt” beteende. Ältandet av självföraktet närdes av kvinnornas tankar att 
andra människor uppfattade dem som beroende av alkohol. Det innebar att 
kvinnorna dömde sig själva som oförmögna att leva upp till egna och andras 
förväntningar. Hantera livet genom olika strategier kännetecknandes av Att 
leva ett vanligt liv, Vara medgörlig i sociala relationer och Ett liv med lögner. 
Med att leva ett vanligt liv menades att försöka leva ett liv som kvinnorna 
antog för normalt. Det menades också att inte avvika från normen utan att 
anpassa sig till den. Vidare menades det att upprätthålla och underhålla en 
fasad av normalitet såsom att vara en bra anställd, en perfekt värdinna eller att 
kunna visa upp ett rent hem. Det innebar ett liv i periferin, att inte stå i 
centrum för uppmärksamhet eller skvaller. Det menades att ge upp behagliga 
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begär efter alkoholberusning samtidigt som det fanns en tvekan om att klara 
detta. Att leva ett vanligt liv innebar också att testa beteenden som kan 
användas i sociala sammanhang för att skyla över sitt beroende och slippa bli 
identifierade som alkoholister. Med att vara medgörlig i sociala relationer 
menades att vara vaken inför och vaksam över andras förväntningar samt att 
vara flexibel i sociala sammanhang. Det innebar att vara tillåtande och 
förlåtande samt att undvika konfrontationer. Det menades att vara i en svag 
position och innebar att kompensera för lidande de förorsakat andra på grund 
av sitt alkoholberoende. Med ett liv i lögner menades att manipulera sanningar 
och att placera sig själv i fördelaktig dager. Det innebar att vara kreativ och 
påhittig för att på bästa sätt gömma sitt beroende. Det innebar också att förleda 
uppmärksamhet. Det menades som ett sätt att undvika att bli bedömd som 
anstötlig. Det innebar ett liv med urholkande känslor av att vara en bedragare. 
I den övergripande tolkningen framstod fyra övergripande mönster av 
genusformationer vilka tillsammans tolkades som att konstituera fenomenet att 
som kvinna leva med alkoholberoende. De benämndes: Instabilt själv, 
Ambivalens, Själviakttagande och Försök till att agera normalt. Samtliga 
formationer var kopplade till känslor av välbefinnande och lidande. Ett 
instabilt själv kännetecknades av paradoxer av skiftningar mellan hängivenhet 
och självkontroll och inbegrep en obalans med snabba kast mellan föränd-
ringar i personligheten. Kvinnorna upplevde inte en solid inre kärna utan 
kände sig alienerade. Det instabila självet upplevdes som förvirrande och 
gjorde dem osäkra på sig själva. Ambivalens kännetecknades av att kvinnans 
hängivelse till alkohol gav upphov till ångest då denna hängivelse samtidigt 
utgjorde ett brott mot det egna värdesystemet och omgivningens normer samt 
krav för att bli betraktad som respektabel. Ambivalens minskade kvinnornas 
respektabilitet, självrespekt och tilltro till sig själva att klara av att handskas 
med livet. Trots detta var kvinnorna aktiva agenter då det gällde att konsumera 
alkohol. Genusformationen själviakttagande kännetecknas av ett exkluderande 
av intryck från omgivningen och att de strävade efter avskildhet och en stark 
integritet. Då de reflekterade över sitt liv var de närmast narcissistiskt besatta 
av sig själva. Trots att det kunde upplevas som smärtsamt att möta sig själv 
kunde denna besatthet av sig själv ingjuta hopp och mening i livet. 
Själviakttagandet som kvinnorna aktivt sökte kännetecknas också av själv-
anklagelser och nedvärdering av sig själv vilket förorsakade ångest.  Försök 
att agera normalt kännetecknas av användandet av olika strategier och fasader 
för att leva upp till egna och andras förväntningar på hur man bör bete sig som 
kvinna. Genom att rigoröst strukturera sin vardag och energiskt agera god 
hushållerska och värdinna försökte kvinnorna vara normala. Att vara lyhörd 
för andras behov gjorde att kvinnorna kände sig normala men det placerade 
dem i en underordnad position. Genusformationen försök att agera normalt 
inbegrep också kvinnornas döljande av sig själva och lögner vilket försvagade 
deras känsla av värdighet och förstärkte deras upplevelser av att vara utanför.    
 

39 



Delstudie II 
Erfarenheter i vardagslivet bland män med alkoholberoende. – En 
kvalitativ studie (Experiences of everyday life in men with alcohol 
dependency - A qualitative study). 
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att belysa innebörden av att, som man, leva med 
alkoholberoende (The aim of the present study was to illuminate the meaning 
of living with alcohol dependency as a man).   

 
Resultat  
I den naiva förståelsen av fenomenet att som man leva med alkoholberoende, 
framkom att männens vardagsliv var begränsade vilket hindrade dem att 
uppnå livsmål och drömmar. Det förstods som att livet var kringskuret, vilket 
gjorde det omöjligt att leva ett liv fullt ut. Det förstods också som att leva i 
konflikt med egna och andras värdesystem och krav. Vidare förstods det som 
att männen upplevde sig vara en besvikelse för andra. Att som man leva med 
alkoholberoende förstods också som ett liv fyllt av risktagande och aktivitet. 
Ett aktivt liv höll männen sysselsatta och befriade dem från känslor av 
rastlöshet, tristess och sug efter alkohol. Det förstods vidare som att vara 
under kontroll, det vill säga kontrollerad av sig själv eller andra. Att vara 
under kontroll gjorde livet enklare. I strukturanalysen framkom tre över-
gripande mönster av fenomenet att som man leva med alkoholberoende. De 
benämndes: Att vara begränsad, Ett oförenligt liv och Att hantera livet. 
Benämningen Att vara begränsad kännetecknades av Att vara inkapslad och 
att leva Ett krympt liv. Innebörden av att vara inkapslad var upplevelsen av att 
vara instängd av murar av omättliga begär efter alkohol eller krav på att 
begränsa dessa begär. Det innebar att vara fast inom en form full av 
motsägelser som inbegrep alkoholens förföriska lockelse i form av 
avkoppling, krävande bieffekter och nödvändigheten att praktisera själv-
disciplin. Att vara fast i en livsram involverade känslor av utmattning. Med att 
vara inkapslad menades också att vara segregerad, det vill säga att skilja sig 
från andra, att inte vara delaktig och att bli berövad på positiva förstärkningar. 
Det inbegrep också förluster av frihet och spontanitet. Med ett krympt liv 
menades förlusten av tillfällen för personlig utveckling och ökad social status. 
Det innebar också att ansluta sig till en medioker nivå i livet. Vidare betydde 
det att dra sig in i sitt skal och leva ett socialt isolerat liv, ett liv i tomhet och 
meningslöshet. Ett Oförenligt liv kännetecknades av att vara en Främling 
inför sig själv och av att Vara besvärlig. Med att vara en främling inför sig 
själv menades att leva ett liv som inte var i överensstämmelse med egna 
normer och värderingar. Det betydde motsägelsefulla känslor i relation till 
subjektiva behov (så som behov av alkohol) och konkreta handlingar. Det 
innebar också ett ifrågasättande av hur livet levdes. Med att vara en främling 
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inför sig själv menades också en krackelerad identitet. Med att vara besvärlig 
menades att sätta relationer på spel, utmana risken att bli övergiven, bete sig 
hänsynslöst, egoistiskt och beräknande, samt att utsätta sig själv och andra för 
risker och att följa sina impulser oavsett andras behov och förväntningar. Det 
menades också en social degradering.  Att hantera livet kännetecknades av 
att Vara aktiv och att Vara kontrollerad. Men att vara aktiv menades ett 
rationellt tankearbete med avsikten att undertrycka påfrestande känslor av 
tristess, ångest, rastlöshet och sug efter alkohol. Det innebar känslor av frihet. 
Det betydde stimulans och ett berikande liv samt ett återupptagande av gamla 
intressen eller sökande efter nya. Med att vara kontrollerad menades att ha 
kontroll över sig själv och sina beslut gällande perioder av alkoholintag. Det 
menades också att vara någon att räkna med för någon annan. Att vara 
kontrollerad betydde också att finna balans i livet, att klara av att väga sina 
egna styrkor och svagheter mot varandra och att söka en medelväg i livet. Det 
menades också att ta del av och följa andras direktiv, råd och krav samt att 
våga lita på andra när egenkontrollen fallerade.   

I den övergripande tolkningen framstod två övergripande mönster av 
genusformationer som tillsammans konstituerande fenomenet att som man 
leva med alkoholberoende: En ofullkomlig man och En man med makt och 
kraft. Båda var kopplade till känslor av välbefinnande och lidande. Att vara 
en ofullkomlig man kännetecknades av upplevelsen att inte vara perfekt utan 
istället defekt och av känslan att livet levdes på ett sätt som var otillförlitligt, 
bedrägligt och inte i linje med subjektiva värderingar och normer. Genus-
formationen kännetecknades också av social degradering och anpassning till 
ett mediokert liv och kan tolkas som en form av underordnad maskulinitet. 
Genusformationen en man med makt och kraft kännetecknades av männens 
aktivitet, intensitet, kreativitet och kraftfullhet i sin strävan att hantera livet 
och suget efter alkohol. Den kännetecknades också av grandiositet och 
dominans som kom till uttryck främst i nära relationer. Dessa egenskaper kan 
tolkas som delar av en hegemonisk maskulinitet. Samtidigt visar genus-
formationen att män med alkoholberoende utmanar det hegemoniska idealet 
eftersom deras kraft till viss del bara kan framträda med hjälp av andras 
kontroll och styrning av dem.    
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Delstudie III  
Kvinnors upplevelser av vårdandet under pågående behandling mot 
alkoholberoende (Women’s experiences of caring when in treatment for 
alcohol dependency). 
 
Syftet 
Syftet med studien var att belysa innebörden av vårdandet inom professionell 
vård för kvinnor med alkoholberoende, enligt kvinnorna själva (The aim of the 
study was to illuminate the meaning of caring in formal care for women with 
alcohol dependency, as it was narrated by women themselves). 
 
Resultat  
I den naiva förståelsen av kvinnornas berättelser framkom att det var vårdande 
att erbjudas vård och stöd när det efterfrågades, att kvinnornas behov 
bejakades och att personal tog deras lidande på allvar. Vårdandet förstods 
också som en välkomnande atmosfär där de blev professionellt bemötta med 
vänlighet och värdighet. Vårdandet förstods som en rörelse mellan att 
överlämna ansvaret för återhämtningen till personal och att själv ta ansvar för 
densamma. Vårdandet förstods vidare som en läroprocess där kvinnorna lärde 
sig acceptera sitt alkoholberoende som en sjukdom de delade med andra. I 
strukturanalysen framkom tre övergripande mönster av vad vårdandet innebar. 
De benämndes som följer: Tillgänglighet, Att vara en patient och Att vara en 
som lär sig. Tillgänglighet kännetecknades av en Omedelbar tillgång till vård 
och Att vården var anpassad till kvinnornas behov. Med omedelbar tillgång 
menades att vården erbjöd tid för samtal och att vårdarna fanns till hands 
precis vid den plats och tidpunkt då kvinnorna behövde hjälp. Det menades 
också att kvinnorna inte blev uteslutna av vården. Detta innebar att kvinnorna 
slutade tvivla på om de gjort rätt när de sökte vård. Med att vården var 
anpassad till kvinnornas behov menades att vårdarna på allvar lyssnade på 
kvinnornas berättelser om lidande, att vårdarna var emotionellt närvarande och 
kommunicerade på ett professionellt sätt. När vården var anpassad till 
kvinnornas behov underlättade det för kvinnorna att fatta beslut om att stanna 
kvar i vården eller inte. Det minskade kvinnornas känslor av skam och deras 
självkänsla började växa. Att vara en patient kännetecknandes av att Få 
legitimitet som patient, att Ha möjlighet att vila och Att bli bekräftad. Med att 
få legitimitet som patient menades att få diagnosen alkoholberoende, att bli 
behandlad som en person som har en sjukdom och att få dela erfarenheter med 
andra i samma situation. Kvinnorna upplevde att vårdarna hade kontroll över 
deras fysiska hälsa vilket i sin tur upplevdes som en del av en helande process. 
Att ha möjlighet att vila innebar att kontrollen över kvinnornas livssituation 
överlämnades till vårdare vilket gjorde att delar av deras liv blev strukturerat. 
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Med att bli bekräftad menades att deras lidande möttes med förståelse och att 
de krav som ställdes var anpassade till deras förmågor.  Det innebar också 
känslor av starka bindningar till vårdaren. Vara en som lär sig känne-
tecknades av Att bli styrd och att Delta i en ömsesidig kommunikation. Med att 
bli styrd menades att följa de regler, rutiner och strukturer som vården erbjöd. 
De upplevde att dessa styrningsmedel kunde överföras till deras vardagsliv 
och utgöra verktyg för att upprätthålla egenkontroll. Detta erfors som 
befriande. Med att delta i en ömsesidig kommunikation menades att bli en del 
av sin återhämtningsprocess. Det menades också ett ömsesidigt ansvar för 
relationen patient – vårdare och en gemenskap där kvinnan genom gemensam 
reflektion kunde lära sig mer om sig själv. Att delta i en ömsesidig kommun-
ikation innebar att kvinnorna lärde sig att livet hade något positivt och 
överraskande att erbjuda.  

I den övergripande tolkningen framstod en Ömsesidig mellanmänsklig 
relation som ett övergripande mönster som konstituerade professionellt 
vårdande för kvinnor med alkoholberoende. Den ömsesidiga mellanmänskliga 
relationen kännetecknades av en intersubjektiv rörelse mellan patienten och 
vårdaren bestående av reciprok påverkan på varandra. Det innebar att 
kvinnorna erfor att vårdarna öppnade upp sig inför dem och visade dem 
intresse i relation till de förutsättningar kvinnorna hade. Vårdarnas öppenhet 
gjorde att de alkoholberoende kvinnorna tillät vårdarna att dela vardagliga 
erfarenheter. En ömsesidig mellanmänsklig relation mellan den alkohol-
beroende kvinnan och vårdaren ledde enligt kvinnorna till en förändring hos 
båda. I relationen kunde kvinnorna lämna över kontrollen, gällande sin 
relation till alkohol, till vårdarna. Ett överlämnande som gjorde det möjligt för 
kvinnorna att vila och känna sig omhändertagna. En ömsesidig mellan-
mänsklig relation innebar två aktörer, båda med makt och öppenhet. 
Relationen möjliggjorde vila, lärande och förändring samt gav utrymme för 
lidande. Kvinnorna kände sig dessutom betydelsefulla för någon annan.   I den 
ömsesidiga relationen fanns också en rörelse mellan att vila och att lära sig 
något nytt, vilket var en förändring som upplevdes som vårdande. Det innebar 
att kvinnorna gavs möjlighet att finna frid och bosätta sig i sina tankar. Att 
bosätta sig i sina tankar innebar att kvinnorna fick tid och utrymme att leva 
med sitt lidande. Ett delat ansvarstagande i relationen som patient och vårdare 
och för varandra som människor tolkades också som en av meningarna med 
vårdandet. Det delade ansvaret innebar att kvinnorna kunde tro på sin förmåga 
att ta ansvar för egna val och beslut. Att känna ansvar innebar för kvinnorna 
att erkännas som en person som betydde något för någon annan. Erkännandet 
som en ansvarsfull människa gav kvinnorna energi att fortsätta behandlingen 
även när kampen mot alkoholbegär var svår. 
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Delstudie IV 
Att finna en tillflyktsort och kämpa mot alkoholberoende. Betydelsen av 
vårdandet för manliga patienter inom avancerad beroendevård (Being in 
a safe haven and struggling against alcohol dependency. The meaning of 
caring for male patients in advanced addiction nursing). 
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka och belysa betydelsen av vårdandet 
inom specialiserad omvårdnad för män med alkoholberoende, enligt männen 
själva (The aim of the present study was to explore and illuminate the meaning 
of advanced nursing for men with alcohol dependency, as narrated by the men 
themselves).  
 
Resultat 
I den naiva förståelsen av männens berättelser framkom att vårdandet inom 
specialiserad vård för alkoholberoende inbegrep ett möte med professionella 
vårdare. Professionella vårdare var, enligt männen, personal som var 
engagerade, uppmärksamma och ärliga. I mötet utvecklade männens tillit till 
vårdaren, deras känslor av skam minskade och de öppnade upp för att ta emot 
stöd. Vårdandet förstods också som en förmåga att kunna ha stabila och 
varaktiga relationer med vårdarna, vilket gav upphov till känslor av kontinuitet 
och säkerhet. Vårdandet förstods vidare som två former av kontroll; vårdarnas 
kontroll över männen och männens kontroll över sitt alkoholmissbruk. 
Vårdandet förstods som en kamp där männen själva försökte övervinna sitt 
alkoholberoende. Kampen gav livet mening, känslor av makt samt värdighet. 
Vårdandet innefattade vidare självacceptans och upplevelser av tillhörighet. I 
strukturanalysen framkom tre övergripande mönster som belyser vårdandet av 
män med alkoholberoende. De benämndes som följer; Vara i en trygg hamn, 
Utföra en kamp och Utvidga livssfären. Att vara i en trygg hamn 
kännetecknades av Att vara förbunden med professionella vårdare och att Få 
stabilitet i livet. Att vara förbunden med professionella vårdare innebar att 
känna sig trygg genom att ha ett säkerhetsnät att falla tillbaka i när de inte 
kunde lita på sig själva eller hade sug efter alkohol. Det menades att ha någon 
att lita på, någon att få tröst av och erfors som en fristad. Med att vara 
förbunden med vårdare innebar möjligheten att ge upp manipulerande 
livsstrategier. Det menades också att öppna sig och visa svagheter och 
sårbarhet samt att bli sedd som den man är. Med att få stabilitet i livet 
menades männens villighet att anpassa sig till systemet av rutiner och kontroll 
som vården erbjöd. Att få stabilitet i livet genom regelbundenhet och kontroll 
innebar bättre självkontroll i relation till alkoholkonsumtion samt ett lärande i 
förmågan att överlämna kontrollen till vårdare. Det minskade känslor av stress 
och gav avkoppling samt utgjorde en grund för upplevelser av självkänsla och 
självförtroende. Att Utföra en kamp kännetecknades av Att vidta åtgärder för 

44 



frigörelse och Att bekämpa frestelser till återfall. Med att vidta åtgärder för 
frigörelse menades att vara en offensiv kämpe på frontlinjen i ett personligt 
krig där å ena sidan känslor av sug och lockelser efter alkohol och å andra 
sidan sunt förnuft och övertygelser kämpade mot varandra. Det innebar att 
utmana ingrodda åsikter och beteenden och därigenom ta steget utanför sin 
trygga livszon. Det innebar också att komma över känslor av misslyckande 
som bottnade i deras beroende av såväl alkohol som vård. Med att bekämpa 
frestelser för återfall menades att alltid vara på sin vakt för att kunna stå emot 
och inte ge efter för frestelser. Det inbegrep en rationell förståelse av varför de 
skulle vara återhållsamma med alkohol. Det innebar också att ta risken att 
exponera sig själv för känslor av tomhet, ledsamhet och skuld.  Att motstå 
frestelser innebar att männen kände sig stolta och stärkta i arbetet med att inte 
ge upp för sug efter alkohol. Att Utvidga livssfären kännetecknades av Att 
acceptera sig själv och Att expandera och fördjupa sitt sociala kontaktnät. Att 
acceptera sig själv kännetecknades av att männen lyssnade på sin inre röst och 
bestämde sig för att utmana eller lita på den. Att acceptera sig själv inbegrep 
att stå upp för sig själv och att vara förankrad i sina beslut i relation till 
hälsorelaterade frågor. Det innefattade också att respektera sig själv och att 
vara ödmjuk inför egna och andras fel och brister. Med att fördjupa sitt sociala 
kontaktnät menades känslor av tillhörighet och ömsesidig gemenskap. Det 
innebar att bli accepterad av andra samt att utbyta och dela erfarenheter med 
andra. Det inbegrep en gemenskap där männen kände sig viktiga för andra 
vilket närde känslor av ansvar för sig själv och andra.  

I den övergripande tolkningen av männens egna berättelser framträdde fyra 
övergripande mönster av genusformationer vilka tillsammans tolkades som att 
konstituera fenomenet vårdandet av alkoholberoende. De benämndes Socialt 
beroende, Kontrolleras och att ha kontroll och Aktiv kämpe i kampen för 
frigörelse. Samtliga var relaterade till lidande och välbefinnande och inbegrep 
både passivitet och aktivitet. Genusformationen Socialt beroende framstod 
som mest tydlig när det framkom att männen upplevde vårdandet som en trygg 
hamn. Genusformationen visade männens behov av djup social samhörighet 
och av någon som tog hand om dem samt gav dem en riktning att följa i det 
dagliga livet. Även när männen utvidgade sin livsfär blev genusformationen 
tydlig då den var kopplad till känslor av gemenskap och tillhörighet. I denna 
formation visade sig männen också svaga och sårbara vilket möjliggjorde 
helande. Genusformationen Kontrolleras och att ha kontroll kännetecknades 
av männens behov av att vara i kontroll och att bli kontrollerade för att 
uppleva ett vårdande. Genom att bli kontrollerade anpassade sig männen till 
väldefinierade rutiner och fick genom det stabilitet i livet vilket i sin tur 
utgjorde en grogrund för självkontroll. För männen var det vårdande att vara i 
en passiv och undergiven position. De kunde då sänka garden och ta emot 
vägledning från vårdarna. Genusformationen Aktiv kämpe i kampen för 
frigörelse inbegrep såväl männens kamp att utmana och testa sina 
begränsningar som deras förmåga att ta hand om sig själva och sitt beroende 
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av alkohol. De bröt ny mark och upptäckte sidor hos sig själva som de tidigare 
inte uppmärksammat. Det återskapade en känsla av värdighet. Genus-
formationen inbegrep också männens oberoende och deras egna drivkrafter, de 
var i en aktiv position och kunde bestämma över sig själva. De gav inte efter 
för sin längtan efter alkohol.   

Sammanfattning av delstudiernas resultat  
En sårbar livssituation 
Av resultaten i studie I och II framgår att alkoholberoende ger upphov till ett 
begränsat liv som försvårar möjligheten att nå hälsa och välbefinnande. Ett liv 
som alkoholberoende kännetecknades, av en strävan efter social acceptans och 
av begäret efter alkohol.  Både kvinnorna och männen kände en form av 
utanförskap i relation till andra och ett främlingskap inför sig själva. Detta 
främlingskap och denna stigmatisering grundades i deras egna uppfattningar 
om alkoholberoende personer men utgjorde också ett symtom orsakat av deras 
beroende. Både kvinnor och män försökte skapa en livssituation där de kunde 
hantera sitt vardagliga liv och förhålla sig till främlingskapet. För kvinnorna 
visade sig detta främst genom deras själviakttagande och deras försök att agera 
normalt genom strategier, fasader och hemlighållandet av sitt alkohol-
beroende. Kvinnorna utövade också en extrem självkontroll för att inte ge 
efter för begäret efter alkohol. Männen å sin sida formade sitt liv genom 
anpassning men också genom att med makt och kraft aktivera sig. De tog även 
risker för att kunna hantera sitt vardagliga liv. Även männen utövade 
självkontroll men den togs sig mer uttryck i form av att välja aktiviteter som 
de fann givande. Både kvinnorna och männens genusformationer är skapade 
utifrån deras sårbarhet för såväl utifrån som inifrån kommande faktorer. För 
både männen och kvinnorna gav deras formationer ett visst välbefinnande. 
Detta välbefinnande var dock flyktigt och det visade sig att ett liv som 
alkoholberoende innebar mer lidande än välbefinnande.  

Mot bakgrund av studie I och II beskrivs ett vårdande i studie III och IV 
som kan förstås utifrån kvinnorna och männens sårbara livssituation. De 
feminina respektive maskulina formationer som skapas visar på en 
underordnad position vilket också visar sig i vårdandet. Således kan det tolkas 
som att alkoholberoende kvinnors och mäns önskemål om hur vården ska 
genomföras utgör en fortsättning på deras feminina respektive maskulina 
identiteter. Resultatet visar att de behöver strukturerad vård av professionella 
vårdare som bekräftar dem som människor och ger utrymme för att skapa en 
ömsesidig mellanmänsklig relation. De visade också att de ville ta ansvar för 
och utvecklas tillsammans med vårdaren. För männen innebar relationen 
upplevelsen av att göra en resa tillsammans med vårdaren för att få ett nytt och 
bättre liv. Vårdaren sågs som en som var med på färden och varsamt guidade 
männen. För kvinnorna innebar relationen att möta vårdare som omhuldade 
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dem och möjliggjorde för dem att kunna vila och bosätta sig i sina tankar 
(dwelling). För kvinnorna var upplevelsen av att ha en sjukdom och att få vara 
patient mer framträdande än hos männen. Kvinnornas upplevelse av vara 
patient minskade deras upplevelser av skam. Männen å sin sida upplevde att 
kampen minskade deras upplevelser av skam. Männen behövde dock precis 
som kvinnorna en vårdare de kunde lita på och som kunde ge dem tid och tröst 
om så behövdes. När männen gavs tid var det möjligt för dem att kunna lyssna 
på och ta till sig vårdarnas råd och rekommendationer. För kvinnorna 
möjliggjorde tiden att kunna dela med sig och lära sig nya saker om sig själva.  
Kontinuitet, rutiner och kontroller erfors som vårdande av både kvinnorna och 
männen genom att de kände sig trygga. Det gav dem verktyg att strukturera 
den egna vardagen.  

Sammanfattningsvis visade resultaten från samtliga delstudier att både 
kvinnor och män skapade sina genusformationer i relation till såväl omgiv-
ningens som deras egna krav. Även symtomen orsakade av alkoholberoendet 
inverkade. Männen var aktiva såväl i vardagslivet som i vårdandet och såg 
alkoholberoendet som en kamp de skulle bemästra. Kvinnorna å sin sida 
skapade ett introvert och mer passivt liv vilket också sågs i vårdandet då de 
upplevde det som vårdande att få vila och bli omhändertagna.  
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DISKUSSION  

Det övergripande syftet med föreliggande avhandlingsarbete har varit att 
ge fördjupad förståelse för kvinnors och mäns erfarenheter av att leva med och 
vårdas för alkoholberoende. Diskussionen som följer är indelad i tre delar. 
Först diskuteras avhandlingens resultat i samband med underrubrikerna: 
Strävan efter tillhörighet och acceptans, Ett främmande liv och En vårdande 
relation. Resultatdiskussionen lyfter också fram problemområden som skulle 
kunna ligga till grund för framtida forskning. Sedan följer metoddiskussionen 
och därefter presenteras avslutande reflektioner.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att belysa hur kvinnors och mäns 

erfarenheter av att leva med och vårdas för alkoholberoende kan förstås i 
relation till de vårdvetenskapliga begreppen hälsa, lidande, välbefinnande och 
relationen patient – vårdare (Eriksson, 2006; Todres et al 2007; Travelbee, 
1963, 1964). Dessutom kommer olika genusformationer, som framträdde vid 
analysen av datamaterialet och som var relaterade till hälsa, välbefinnande, 
lidande och patient – vårdare relationen, att diskuteras. Genusforma-
tioner/positioner är något som skapas i samspelet mellan individen och sociala 
och kulturella aspekter i livet (Beauvoir, 2006; Butler, 2007; Connell, 2007). 
Det innebär att en och samma individ kan presentera olika formationer/ 
positioner i olika situationer. Övergripande fynd i samtliga fyra delstudier var 
att såväl kvinnor som män med alkoholberoende befann sig i en sårbar och 
ibland skör livssituation som innebar strävan efter tillhörighet och acceptans. 
Vidare innebar den sårbara livssituationen ett främmande liv i relation till sig 
själv, andra och till livet i stort. Utifrån avhandlingens resultat gällande 
vårdandet av kvinnor (studie III) och män (studie IV) med alkoholberoende 
men också utifrån studierna om att leva med alkoholberoende (studie I och II) 
framträder relationen patient - vårdare som betydelsefull. Resultaten visar att 
strävan efter tillhörighet och acceptans, ett främmande liv och relationen 
patient – vårdare tar sig olika uttryck för kvinnor och män. I resultat-
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diskussionen finns följande underrubriker; Strävan efter tillhörighet och 
acceptans av anda, Ett främmande liv samt En vårdande relation.  

Strävan efter tillhörighet och acceptans  
Avhandlingens resultat visar att innebörden av att leva med och vårdas för 
alkoholberoende innefattar, för såväl kvinnor som män, en strävan efter 
tillhörighet och acceptans. I såväl vardagslivet som i vårdandet strävade 
kvinnorna och männen med alkoholberoende efter samhörighet, delaktighet 
och acceptans. Denna strävan skänkte såväl lidande som välbefinnande. 
Lidandet uppstod i samband med att kvinnorna och männen använde sig av 
olika strategier för att uppnå tillhörighet och acceptans. Dessa strategier 
innebar samtidigt att känslor av tillhörighet och av att vara en del i ett 
sammanhang med andra uppstod. Inom den vårdvetenskapliga diskursen lyfts 
känslor av tillhörighet som en viktig aspekt för att kunna acceptera sig själv 
som person och för att kunna känna ökat välbefinnande (Eriksson, 2006; 
Todres, 2007). Att ingå i ett socialt sammanhang menar Antonovsky (2005) 
bidrar till att livet blir meningsfullt, förståeligt och hanterbart vilket leder till 
upplevelser av hälsa.   

Strävan efter tillhörighet och acceptans kom hos männen främst till uttryck 
i genusformationen ”En man med makt och kraft” (studie II). Männen sökte 
aktivt nya intressen i livet eller återuppväckte gamla för att ha något att dela 
med andra. Det gav männen mening i livet och livet blev mer uthärdligt. 
Viljan att vara som andra, oberoende av alkoholens förföriska makt, gjorde att 
de drev en kamp på barrikaderna. I kampen möttes begäret, suget efter alkohol 
och viljan till egenkontroll. Aktivitet, engagemang, kraftfullhet och en attityd 
av att ”jag kan” är, enligt Levant (2008), en positiv och resursstark 
representation av maskulinitet. Genusformationen ”en man med makt och 
kraft” går att tolka som ett försök till uttryck för en tillhörighet till den 
hegemoniska maskuliniteten som per definition signalerar självkontroll och 
makt (Connell, 2007). Det visade sig i de båda genusformationerna ” Utföra 
en kamp” (studie IV) och ”En man med makt och kraft” (studie II) att 
självkontroll och aktivitet minskade männens upplevelse av utanförskap och 
att livet blev mer hanterbart. Enligt Todres et al. (2007) kan minskade känslor 
av utanförskap innebära att få frid och att livet blir enklare att leva. För 
männen innebar det att de kunde slappna av och visa sig sårbara, ta hjälp av 
och bli guidade av människor i deras närhet. Å andra sidan kan det tolkas som 
ett brott mot det hegemoniska maskulina idealet (Connell, 2007) att visa sin 
sårbarhet och ta emot hjälp. Emellertid gav detta männen en förstärkt känsla 
av tillhörighet och acceptants. Butler (2005) menar att det är just i brottet mot 
det som antas vara normalt/idealt som genusformationer blir som mest tydliga. 
Brottet mot det maskulina idealet tydliggör i detta fall männens sårbarhet och 
behov av tillhörighet.     
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Nåväl, det framkommer också i studiernas resultat att män med 
alkoholberoende strävar efter tillhörighet i relation till det hegemoniska 
idealet. Framförallt visar det sig i genusformationen ”En man med makt och 
kraft” (studie II) där männens beräknande, egoistiska och hänsynslösa 
beteende mot andra framträder. Exempelvis följde de sina impulser oavsett om 
de var i konflikt med andras förväntningar och behov eller inte. De tog också 
risker som ställde till problem för nära och kära och även andra. Det 
hegemoniska maskulina idealet känns igen på dess signaler av dominans och 
makt (Connell, 2007). Mahalik, Burns & Syzdek (2007) menar att riskfyllda 
beteenden är en demonstration av maskulinitet. De alkoholberoende männens 
utövande av dominans och makt gentemot andra kan också tolkas som ett 
uttryck för en vilja att stödja det som Butler (2007), Connell (2007) och 
Mahalik et al. (2007) benämner stereotypa föreställningar9 om manliga ideal.  
Enligt Mahalik et al. (2007) kan strävan efter att tillhöra ett maskulint ideal 
leda till fysisk och psykisk ohälsa och minskat socialt välbefinnande även om 
ett högre maskulint status skulle kunna uppnås. I kommande studier skulle det 
vara intressant att närmare studera hur männens egoism och destruktiva 
impulser är relaterade till dels inifrån kommande faktorer såsom begäret efter 
alkohol och dels utifrån kommande faktorer såsom sociala krav och 
påtryckningar. Att ge sig i kast med ett sådant problemområde torde kunna 
gagna alkoholberoende män och då i relation till känslor av välbefinnande. 
Det skulle också kunna ge värdefull kunskap till professionella vårdgivare 
inom beroendevård genom att lyfta fram aspekter som bör prioriteras i 
vård/stöd/behandling.    

Strävan efter tillhörighet och acceptans kom hos kvinnorna främst till 
uttryck i genusformationen ”Försök till att agera normalt” (studie II) som 
kännetecknades av kvinnans vilja att leva upp till sociala förväntningar och 
inte avvika från normen. För att lyckas med detta använde sig kvinnorna av 
olika strategier såsom att visa upp yttre fasader av en rigoröst strukturerad 
vardag eller att agera god hushållerska och värdinna. De använde sig också av 
lögner, dels för att dölja sitt beroende av alkohol och dels för att framstå i en 
dager som underlättade sociala relationer. De ville med dessa strategier 
kompensera för det lidande deras brister förorsakade andra. De var alerta 
gentemot andras behov och försökte aktivt tillfredsställa dessa. Det kan 
argumenteras för att ett sådant beteende placerade dem i en underordnad och 
undergiven position gentemot andra. Skeggs (2000) menar att kvinnor genom 
att ta hand om andra minskar sin egenkraft men samtidigt förstärker sitt 
sociala värde. För de alkoholberoende kvinnorna i genusformationen ”Försök 
att agera normalt" (studie I) innebar omhändertagande av andra att deras 
känslor av tillhörighet förstärktes. Lindström (1995) å andra sidan menar att 

                                                        
9 Med stereotypa föreställningar menas föreställningar om till exempel manligt och kvinnligt som 
oreflekterat förekommer i vår vardag  (Butler, 2007). Som exempel att nykterhet associeras med 
kvinnlighet och att vara onykter är ett manligt attribut (Schomerus et al.2011).  
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leva ett liv baserat på att agera utifrån andras krav och behov innebär att 
förlora sig själv och sitt egenvärde och leder endast till tillfälliga känslor av 
välbefinnande. I genusformationen ”Försök att agera normalt” (studie I) 
framkom att kvinnorna upplevde sig själva som bedragare men var oförmögna 
att bryta beteendet främst för att de var rädda för att bli uteslutna från den 
sociala gemenskapen. Det kan antas att kvinnornas återkommande användande 
av yttre fasader och lögner kan vara ett utryck för att de anpassade sitt 
beteende utifrån en avsikt att passa in i ramen för vad de uppfattade som 
normalt och icke-avvikande. Det återkommande användandet av fasader och 
lögner kan tillskrivas det Butler (2007) beskriver som performativa akter, det 
vill säga att genus skapas genom repetitiva handlingar som kan betraktas som 
naturliga, universella och självklara. I dessa akter tillskrivs den 
heteronormativa matrisen en maktposition som internaliseras i människans 
dagliga liv och i dennes agerande. Det kan förstås som att kvinnornas 
strategier (studie I) internaliseras i deras vardag för att nå tillhörighet och 
acceptans.  

Med strävan efter tillhörighet och acceptans som ett framträdande behov 
och mål i kvinnorna liv framstod genusformationen ”Själviakttagande” (studie 
I) som en fond till denna strävan. Resultaten pekar på en inåtvändhet hos 
kvinnorna då de ägnade mycket tid till att skärskåda sig själva. De var näst 
intill betagna av sig själva, vilket kan tillskrivas ett drag av narcissism. 
Beauvior (2006) menar att ett narcissistiskt själviakttagande bland kvinnor 
ingjuter känslor av makt och kontroll och minskar upplevelser av att vara 
utanför och underordnad. Emellertid framkom det också att skärskådandet 
blev destruktivt framförallt när kvinnorna fastnade i självanklagande tankar 
om sig själva och sin oförmåga att uppnå acceptans hos andra. Detta tillstånd 
visade sig vara svårt att ta sig ur och isolerade dem från omvärlden. För att 
kunna lämna ett destruktivt själviakttagande, menar Beauvoir (2006), krävs att 
kvinnan på lika villkor blir sedd och bekräftad av andra. Detta resonemang är i 
linje med ett vårdvetenskapligt perspektiv där man menar att bekräftelse av 
andra lindrar lidande (Eriksson, 2006; Lindström, 1995). I kommande studier 
skulle det vara intressant att närmare studera hur vårdare kan stödja kvinnorna 
att bryta det destruktiva själviakttagandet. Ökad förståelse om stöd inom 
vården torde kunna gagna alkoholberoende kvinnor och då i relation till 
känslor av välbefinnande. Det skulle också kunna ge värdefull kunskap till 
professionella vårdgivare inom beroendevård genom att lyfta fram aspekter 
som bör prioriteras i vård/stöd/behandling.    

Strävan efter tillhörighet och acceptans kom också till uttryck i vårdandet 
hos såväl kvinnorna (studie III) som männen (studie IV). Exempelvis var de 
professionella vårdgivarnas bekräftande bemötande av vikt för kvinnorna för 
att kunna uppleva tillhörighet och acceptans. Om kvinnorna fick tid och 
utrymme i ett bekräftande möte kunde deras destruktiva tankar vändas och 
istället fyllas med nyfikenhet av vad livet hade att erbjuda. Även att få bli 
patient erfors av kvinnorna (studie III) som att nå tillhörighet och acceptans. 
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Det minskade deras upplevelser av utanförskap och bidrog till att de kunde 
knyta an till och utveckla en mellanmänsklig relation till vårdaren.  

Strävan efter tillhörighet och acceptans och då i relation till vårdare visade 
sig indirekt hos männen då de var i behov av en trygg hamn (studie IV) att 
återvända till i samband med att de förde sin kamp mot alkoholens effekter 
och konsekvenser. Det visade sig också i vårdandet när de blev bemötta och 
sedda för den de var och kunde utveckla en patient-vårdarrelation vilken erfors 
som att nå tillhörighet och acceptans.  

Ett främmande liv  
Resultatet i avhandlingens fyra olika studier visar att alkoholberoende kvinnor 
och män lever ett främmande liv. Med det menades upplevelser av 
främlingskap både i relation till sig själv och den livssituation de befann sig i. 
Livet som alkoholberoende stod inte i paritet med egna önskningar och 
livsmål. De kände självförakt och erfor en social degradering och isolering. 
Både kvinnorna och männen kände sig främmandegjorda av sig själva och av 
andra. Enligt Eriksson (2006) berör sjukdom och ohälsa hela människans 
livssituation där det självklara i livet rubbas och det blir svårt att förstå sin 
livssituation. I männens genusformation ”En ofullkomlig människa” (studie II) 
tydliggörs ett främmande liv, ett liv som begränsade dem och blev till något 
grått och meningslöst. Deras liv var opålitligt, bedrägligt och även till viss del 
fiktivt eftersom det var ett liv som inte var linje med deras egna normer och 
värderingar. Främlingskapet gjorde männen sårbara och de kände sig 
ofullkomliga. Utifrån Connells (2007) resonemang om det hegemoniska - 
manliga idealet, som bland annat inbegriper framgång, kraftfullhet och 
utmaning av såväl känslomässiga som fysiska begränsningar, kan man 
argumentera för att det i relation till detta ideal innebär en underordnat 
position att som man leva med alkoholberoende.  

För kvinnorna framstod ett främmande liv främst i genusformationerna 
”Instabilt själv” och ”Ambivalens” (båda i studie I) och kom till uttryck 
genom en osäkerhet i relation till upplevelser av vardagen som ett gungfly av 
skiftande känslor. Skeggs (2005) menar att kvinnors upplevelser av osäkerhet 
och skiftande känslor är förknippade med en yttre påverkan av vem som kan 
betraktas som respektabel. Enligt Skeggs (2005) framställs kvinnor ofta 
utifrån vad samhället betraktar som god/dålig moral. Kvinnor som avviker 
genom att bland annat dricka för mycket alkohol framställs som omoraliska 
och motbjudande (Tuchman, 2010). Att betraktas som omoralisk och 
motbjudande gör kvinnorna ambivalenta i relation till sig själva (Skeggs, 
2005). Det framgår också av resultatet (studie I) att kvinnornas ambivalens 
gentemot sig själva som beroende av alkohol var förknippad med deras egna 
normativa attityder och främst då till vad de ansåg utgöra en respektabel 
kvinna. Att vara kvinna och beroende av alkohol överensstämde inte med 
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deras normer, vilket förorsakade känslor av självförakt och främlingskap i 
relation till sig själv.  

”En ofullkomlig människa” (studie II) bland männen och ”Instabilt själv” 
(studie I) samt ”Ambivalens” (studie I) bland kvinnorna var alla genus-
formationer som indikerade på att kvinnor och män med alkoholberoende 
lever ett främmande liv kantat med känslor otydlighet gentemot sig själva och 
andra och ett socialt utanförskap. Utanförskap kan leda till att inte känna igen 
sig själv, att känna hemlöshet i sig själv (Sveneaus, 2000) och försämra 
upplevelser av välbefinnande (Todres, et al., 2007). Känslor av utanförskap, 
underordning, av att inte vara lika mycket värd och respekterad som andra är 
alla ingredienser i en stigmatiseringsprocess (Link & Phelan, 2001) och 
kanske till och med dess förutsättningar. I kommande studier skulle det vara 
av intresse att studera hur inre upplevelser av ett främmande liv och konkreta 
yttre sociala faktorer samverkar och bidrar till stigmatisering bland personer 
med alkoholberoende.  

Av resultaten framkommer att vårdandet (studie III; IV) till viss del kunde 
tona ut och ersätta upplevelser av ett främmande liv (studie I, II) och få 
alkoholberoende kvinnor och män att känna igen sig själva. Genom 
kontinuitet, det vill säga genom att få träffa samma vårdare under bestämda 
tider en längre period, uppkom detta tillstånd. Kontinuitet som ett vårdande 
inslag gav både männen (studie IV) och kvinnorna (studie III) möjligheter att 
återkomma till och utveckla sig själva i relation till någon annan.  Upplevelser 
av ett främmande liv kunde också mildras genom det lärande som vårdandet 
inbegrep. I lärandet utvecklade kvinnorna (studie III) och männen (studie IV) 
kunskaper om sig själva i relation till sitt alkoholberoende. Lärande, menar 
Eriksson (2000), främjar patientens utveckling mot självkännedom, 
självständighet och självförverkligande. Detta är ett resonemang som stöds av 
fynden i föreliggande avhandlingsarbete. Exempelvis innebar lärandet för 
kvinnorna (studie III) att de insåg att de inte var ensamma med sina problem, 
vilket minskade känslor av främlingskap. För männen (studie IV) innebar 
lärandet att de aktivt och ibland tillsammans med vårdaren utvidgade sin 
livssfär. Det innebar att de började acceptera sig själva.  

Den vårdande relationen 
Patient – vårdarrelationen betonas som betydelsefull av såväl kvinnorna 
(studie III) som männen (studie IV). Den visade sig öka välbefinnandet, lindra 
lidandet och befrämja hälsoprocessen. Fredriksson & Lindström (2002) 
definierar en vårdande relation som en relation som lindrar lidande och ökar 
välbefinnande för patienten. Resultaten ger anledning att argumentera för att 
alkoholberoende män och kvinnor tycks erfara relationen som om den har en 
självständig betydelse för hälsa och välbefinnande, det vill säga att den är 
verksam oavsett om patienten erhåller annan form av stöd och/eller 
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behandling. Naturligtvis har patient – vårdarrelationens kvalitet betydelse och 
det framkom att såväl kvinnorna (studie III) som männen (studie IV) upplevde 
det som vårdande om vårdaren hade förmåga att lyssna och var villig att göra 
patienten delaktig och om relationen innehöll kvaliteter såsom ett värdigt 
bemötande, bekräftelse och professionalism. I en sådan relation utvecklades 
och underhölls upplevelsen att vara en del av den egna hälsoprocessen. Även 
tidigare studier gjorda inom beroendevård (Jenner 1992, Miller et al 1993) har 
visat att patientens tilltro till sig själv ökar i en patient - vårdarrelation där 
vårdaren förmedlar tilltro till patienten. Dessutom påverkas patientens 
motivation till förändring. Utöver detta visar resultaten i föreliggande arbete 
att relationen bidrog till att patienten blev mer ansvarstagande i relation till sig 
själv men också till vårdarna. Delaktigheten och ansvarstagandet innebar att 
kvinnorna (studie III) och männen (studie IV) kunde motstå sug efter alkohol 
och kämpa för sin hälsa och sitt välbefinnande även när kampen mot 
alkoholberoendet var svår.  

Den vårdande relationen för kvinnorna framkommer som ”En ömsesidig 
mellanmänsklig relation” (studie III) och kännetecknades av en intersubjektiv 
rörelse mellan patienten och vårdaren där patienten och vårdaren påverkade 
varandra. En relation som bygger på en sådan intersubjektiv rörelse mellan 
människor kännetecknas enligt Bengtsson (2001) av öppenhet, vilja till 
förståelse och utbyte av tankar. I den intersubjektiva rörelse som visar sig i 
avhandlingens resultat (studie III) sker ett utbyte av vardagliga erfarenheter 
och reflektioner som innebär att ett delande av varandras livsvärldar leder 
fram till en vidgad förståelse av varandra. Macrill (2011) menar att om vården/ 
vårdarna intresserar sig för patientens vardagliga och ofta problematiska liv 
kan en strukturerad och manualbaserad behandling bättre anpassas till 
patientens livssituation och därmed bättre bidra till att öka patientens 
välbefinnande. I kvinnornas ömsesidiga mellanmänskliga relationer med 
vårdaren fanns också en rörelse mellan vila och att lära sig något nytt. 
Relationen gav också möjlighet att finna frid, utrymme och tid att vara kvar i 
tankar relaterade till upplevelser av lidande. Att få tid och utrymme för sitt 
lidande, menar Eriksson (2006), ger en möjlighet att läka och finna sig själv.  

Patient – vårdarrelationen var viktig och vårdande även för männen (studie 
IV) och kom till uttryck inte minst då männen ville föra sin egen kamp mot 
alkoholen men samtidigt vara förvissade om att det fanns en trygg hamn att 
återvända till för att samla krafter. Den vårdande relationen var som mest 
framträdande i genusformationen ”Socialt beroende” (studie IV). Genom 
relationen med vårdarna fick männen ett skyddsnät att falla tillbaka till vid 
tillfällen då de inte kunde lita på sin egen förmåga till kontroll. Vårdaren blev 
en person som männen kunde lämna över tyglarna till och någon som de tillät 
sig styras av. I patient – vårdarrelationen som männen upplevde vårdande 
kunde de ge upp sina tidigare manipulativa livsstrategier, de kunde sänka 
garden och visa svagheter och sårbarhet. Svaghet, sårbarhet och att ge efter på 
kontrollen står i bjärt kontrast till ett hegemoniskt manligt ideal (Connell & 
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Messerschmidt, 2005). Emellertid tyder resultatet på att just dessa aspekter 
gjorde att männen kunde finna ny riktning i livet i relation till alkoholintaget. 
Genom att bli kontrollerade erhöll de stabilitet i livet vilket i sin tur utgjorde 
en grogrund för självkontroll.  

Resultatet visar på att det är av vikt för de alkoholberoende kvinnorna och 
männen att etablera en vårdande relation. Det torde därför kunna vara av 
betydelse att i framtida forskning studera hur vårdares förställningar om och 
attityder mot alkoholberoende patienter påverkar alkoholberoende kvinnors 
och mäns upplevelser av att utveckla, etablera och kvarstanna i patient - 
vårdarrelationen.  

Metoddiskussion 
Trovärdighet i kvalitativa studier bedöms utifrån kriterier som intern validitet 
(eng. credibility), överförbarhet/tillämpning/extern validitet (eng. 
transferability), pålitlighet/rimlighet (eng. dependability) och bekräftelse-
barhet (eng. conformability) (Lincoln & Guba, 1985). Inre validitet handlar 
om hur själva forskningsprocessen påverkat resultatens-/fyndens sanningshalt 
eller giltighet. Den kopplas till forskarens förförståelse samt till hur urval, 
datainsamling och analys av data har gjorts. Forskarens förförståelse är 
redovisat i metodavsnittet och har till viss del diskuterats kopplat till den 
vetenskapliga ansats som använts. Ricoeur (1993) menar att vi aldrig kan bli 
fria från vår förförståelse och därför ska man som forskare förhålla sig kritisk 
till sin egen förförståelse. I enlighet med detta resonemang har forskarens 
förförståelse funnits med i föreliggande avhandlingsarbete vid såväl data-
insamling som analys av data. Ett kritiskt förhållningssätt i relation till 
forskarens förförståelse visade sig exempelvis i intervjuerna genom att utsagor 
som upplevdes som såväl självklara som främmande följdes upp med frågor 
som "Hur menar du?" "Vad kände du?" "Snälla, kan du berätta mer om det?" 
Dessa frågor bringade klarhet i innebörder som uttalades och garanterade 
samtidigt ett djup i informanternas utsagor då de föranledde informanternas 
reflekterade erfarenheter. Vid analys av data har enskilda innebörder och 
mönster av innebörder kontinuerligt ställts mot bakgrunden av det sagda i 
enskilda intervjuer och intervjumaterialet i sin helhet. Vidare och enligt 
analysmetoden för fenomenologisk – hermeneutisk dataanalys rörde sig 
forskaren mellan närhet till textmaterial med vilket menas att förförståelsen 
togs med i analysen för att förstå helheten av texten (naiv förståelse) och 
distans i samband med strukturanalysen. I strukturanalysen dekontextual-
iserades innebörder från textmassan och sammanfördes till nya mönster av 
innebörder som visade på strukturen av innebörder i fenomenet som 
studerades. I samband med den övergripande förståelsen användes teorier och 
vetenskaplig litteratur som ett medel för att ytterligare distansera sig från 
förförståelsen. Samtidig bör sägas att denna litteratur valdes utifrån antagandet 
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att den kunde bidra till fördjupad förståelse. Deltagarna i studien valdes ut 
med hjälp av ändamålsenliga och strategiska urvalsprinciper (Polit & Beck, 
2008). Samtliga deltagare uppfyllde studiens inklusionskriterier; alkohol-
beroende enligt DSM IV (APA, 2000), avsaknad av samsjuklighet i form av 
någon allvarlig psykisk störning och alkohol som primär drog. Deltagarna 
varierade med avseende på ålder, öppenvårdsmottagning, tid i behandling för 
alkoholberoende samt hur länge personerna varit alkoholberoende. Ett varierat 
informant underlag (sample) ger viss garanti för en bred variation i relation till 
det studerade fenomenet (Dahlberg et al., 2008). 

 Överförbarhet/tillämpning/extern validitet har att göra med hur fynden i de 
olika studierna kan generaliseras till annan en kontext än just den studerade, 
det vill säga om fynden generellt kan appliceras på andra verksamheter och 
individer med alkoholberoende än de som ingick i studien. I detta 
sammanhang kan sägas att samtliga resultat har presenterats för och känts igen 
(validerats) av såväl andra personer med alkoholberoende än de som ingick i 
studien som personal inom beroendevård. Urvalet varierande således i många 
aspekter och datamaterialet innehöll ett brett spektra av innebörder. Emellertid 
ingick inte kvinnor eller män som vårdades inom slutenvård. Ingen av 
informanterna vårdades med tvång. Det kan antas att kvinnors och mäns 
erfarenheter av att leva med och vårdas för alkoholberoende inom sluten 
och/eller tvångsvård kan visa på ytterligare innebörder. Dessa aspekter kan 
kopplas till frågor om representativitet och gör att fynden inte självklart kan 
föras över till sådana vårdkontexter Pålitlighet/rimlighet har att göra med 
kvalitén på teknisk utrustning som använts vid intervjuer och forskarens 
förmåga att genomföra intervjuer. Vid insamling av data användes samma 
digitala diktafon vilken forskaren var väl förtrogen med. Inspelat material var 
av sådan kvalitet att det inte försvårade transkribering av intervjuer. Samma 
person som utförde intervjuerna transkriberade 22 intervjuer medan 7 
intervjuer transkriberades av annan person med vana att skriva ut datainspelat 
material. Material som transkriberades av annan person genomlyssnades vid 
upprepade tillfällen och jämfördes med utskrift. Samtliga intervjuer gjordes av 
en och samma person (Anna Thurang) som har vana av att samtala med 
personer med beroendeproblematik och som genom sin doktorandutbildning 
fått utbildning i hur man kan förhålla sig följsam och öppen till vad en 
informant berättar under en intervju. Samtliga analyser av datamaterial 
inleddes med att författaren till föreliggande avhandling och dennes 
huvudhandledare oberoende av varandra gjorde en initial naiv förståelse och 
en strukturanalys av datamaterialet. När detta var gjort jämfördes de båda 
analyserna. Vid tillfällen då det uppstod oenighet mellan analysänderna 
diskuterades den naiva förståelsen och strukturanalysen i relation till de 
enskilda analysändernas respektive förförståelse. Detta var ett arbete som 
kunde ta tid men som samtidigt ledde till konsensus. När detta var gjort sändes 
en preliminär analys till medförfattarna av artikeln för att på så sätt testa 
analysens rimlighet. Bekräftelsebarhet har att göra med hur forskare förhållit 
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sig neutrala (Lincoln & Guba, 1985) eller objektiv (Dahlberg et al., 2008) i 
samband med datainsamling och analys av datamaterial. Initialt i intervjuerna 
klargjordes att intervjuaren hade yrkeserfarenhet av att jobba med personer 
med beroendeproblematik men att forskningsstudiens avsikt var att belysa 
alkoholberoende utifrån den beroende personens perspektiv. En viss del av 
den information som framkom under intervjuerna upplevdes inte som något 
”nytt” för intervjuaren medan annat som sades kunde leda till ”aha” 
upplevelser. Vid sådana tillfällen, som också beskrivits ovan, använde sig 
intervjuaren av fördjupande frågor. Under analysförfarandet samarbetade 
doktorand, huvudhandledare och medförfattare såsom beskrivits ovan. Lind-
seth & Norbergs (2004) analysmetod utgjorde en ram och en struktur för 
genomförandet av analyserna. En rörelse mellan helhet delar helhet genom-
syrade analysarbetet. Analysförfarandet har presenterats schematiskt i tabell 
och citat ur intervjuer har lyfts in i samband med redovisningen av resultat 
vilket ger möjlighet för läsare att bedöma respektive studies bekräftelsebarhet.                         

Avslutande reflektioner 
Föreliggande resultat kan ge vårdare och beslutsfattare mer förståelse för och 
kunskap om vad det innebär att leva med och vårdas för alkoholberoende. 
Denna förståelse och kunskap kan användas för att planera, organisera och 
utföra olika åtgärder som berör människor som vårdas för alkoholberoende.  
Resultaten kan även användas för diskussion och reflektion i handledning och 
undervisning.  

Ett exempel på hur föreliggande resultat kan användas kliniskt är i mötet 
med den enskilde patienten. Resultatet visar till exempel att det är vårdande 
för alkoholberoende kvinnor och män att utveckla en ömsesidig 
mellanmänsklig relation med sin vårdare. Resultatet visar också att de genom 
relationen känner tillhörighet till och acceptans av vårdarna. Vidare lindrar 
relationen deras upplevelse av ett främmande liv. Den ömsesidiga 
mellanmänskliga relationen uppstod när kvinnorna och männen mötte en 
vårdare som bekräftade dem, var tillgänglig och kunnig. För kvinnorna 
innebar relationen möjlighet till vila och lämna över till vårdaren men också 
att få tid att reflektera över sitt liv och dela sina tankar med någon annan. För 
männen innebar relationen med vårdaren att de fick ett skyddsnät att falla 
tillbaka till vid tillfällen då de inte kunde lita på sin egen förmåga till kontroll. 
Vårdaren blev en person som männen kunde lämna över tyglarna till och 
någon som de tillät sig styras av. Resultatet visar också att kvinnorna och 
männen utvecklade ett ansvar både gentemot sig själva och vårdaren. Detta 
ansvar förhindrade återfall och bidrog till att de fortsatte i vården. Utifrån 
föreliggande resultat kan det föreslås att vårdarna bör sträva efter att etablera 
en ömsesidig mellanmänsklig relation då denna relation lindrar lidande, ökar 
välbefinnande och torde således bidra till ökad hälsa. Utifrån föreliggande 
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resultat kan det också föreslås att vårdorganisationen och enskilda vårdare bör 
ta hänsyn till genusspecifikt behov av stöd och vägledning. Genom att ha 
kunskap i genus, så som det beskriv i föreliggande avhandling, kan vårdaren 
beakta patienters individuella behov.  

Dessutom, för att lindra lidande, bör vården organiseras så att kvinnorna 
och männen kontinuerligt får möta samma professionella vårdare som är 
tillgänglig, stödjande och riktad mot den alkoholberoende kvinnan eller 
mannens vardag. Resultatet visar att när de alkoholberoende kvinnorna och 
männen möter vårdare som de erfar som professionella kan den kontroll och 
struktur som finns i vården överföras till deras eget vardagsliv, vilket ökar 
deras välbefinnande.  

Användandet av en forskningsmetod som lyfter fram ett förståelse-
perspektiv för brukaren/patientens erfarenheter av vad som är vårdande kan 
bidra till att bättre anpassa vården till den alkoholberoende individens behov. 
Vidare kan ett förståelseperspektiv bidra till att synliggöra till exempel varför 
vissa patienter har bättre efterlevnad i vissa behandlingsformer än andra.  

Föreliggande resultat visar att som kvinna eller man leva med ett alkohol-
beroende och vårdas för detsamma är komplext till sin natur och påverkat av 
stereotypa antaganden om alkoholkonsumtion och alkoholberoende. Det visar 
också att innebörderna tar sig i uttryck olika för kvinnor och män. Vilket kan 
innebära att ett alltför ensidigt perspektiv riskerar att skymma patienternas 
deras egna erfarenheter av att leva med och vårdas för alkoholberoende. Det 
genusvetenskapliga perspektiv som använts vid analysen av föreliggande 
resultat har bidragit till att bredda och fördjupa resultaten genom att erbjuda en 
problematiserande belysning av de alkoholberoende kvinnorna och männens 
egna erfarenheter av att leva med och vårdas för sitt alkoholberoende.   
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Bilaga 1 
 Till dig som vårdas på Beroendecentrum Stockholm 

Mitt namn är Anna Thurang och jag är forskarstuderande vid Växjö 
Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Jag bedriver ett 
forskningsprojekt som handlar om hur det är att vara alkoholberoende och att 
bli vårdad för det. Huvudman för forskningen är Beroendecentrum Stockholm. 

 
Då du vårdas på Beroendecentrum Stockholm för alkoholberoende vänder jag 
mig härmed till dig med en förfrågan om du är intresserad av att deltaga i detta 
projekt. Din medverkan är frivillig och samtycker du till att medverka kan du 
när som helst avbryta ditt deltagande, utan att ange någon orsak. Att deltaga i 
studien skulle för Din del innebära att vi träffas för intervju. Intervjun tar cirka 
en timme och under den ställer jag frågor till dig angående dina erfarenheter 
av vara alkoholberoende och vården du får för ditt alkoholberoende. Tid och 
plats för intervjun bestämmer du själv. Intervjun kommer att spelas in digitalt 
och sedan skrivas ut i text. Utskriften sker av mig och enbart jag och mina 
handledare har tillgång till materialet. Min resultatredovisning sker sedan i 
skriftlig form i internationella vetenskapliga tidskrifter och en 
sammanställning av studierna kommer att presenteras i form av en avhandling 
samt i muntlig form vid konferenser och seminarier.  

 
Dina personuppgifter, namn och personnummer kommer att avidentifieras från 
intervjumaterialet. Istället identifieras uppgifterna rörande dig med en kod, där 
endast jag har kodnyckeln. I enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, har du 
rätt att kostnadsfritt en gång per år att få ett utdrag om vilka uppgifter som 
finns registrerade om dig. Detta utdrag kan du få genom att kontakta 
landstingets personuppgiftsombud, Agneta Lidström på telefonnummer: 08-
737 48 51 
 
Om en vecka kontaktar jag Dig per telefon eller din öppenvårdsmottagning för 
att fråga om Du är intresserad av att deltaga i forskningsprojektet. Har Du 
frågor beträffande studien är Du välkommen att kontakta mig på nedan 
angivna telefonnummer. 
 
Anna Thurang    
Beroendecentrum Stockholm                   
Box 17914                                                 
118 95 Stockholm                                                                                                      
Telefonnummer 08-12347007                 
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Bilaga 2 
Information och samtycke 
 
Mitt namn är Anna Thurang och forskarstuderande vid Växjö Universitet, 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Jag bedriver ett 
forskningsprojekt som handlar om hur det är att vara alkoholberoende och att 
bli vårdad för det. Huvudman för forskningen är Beroendecentrum Stockholm. 
Din medverkan är frivillig och samtycker du till att medverka kan du när som 
helst avbryta ditt deltagande, utan att ange någon orsak. Att deltaga i studien 
skulle för Din del innebära att vi träffas för intervju. Intervjun tar cirka en 
timme och under den ställer jag frågor till dig angående dina erfarenheter av 
vården. Det finns risk att du kan uppleva obehag av att berätta om dina 
erfarenheter och om behov finns får du gärna kontakta mig eller din 
behandlare vid Beroendecentrum Stockholm. Intervjun kommer att spelas in 
digitalt och sedan skrivas ut i text. Texten är avidentifierad. Utskriften sker av 
mig och enbart jag och mina handledare har tillgång till materialet. Min 
resultatredovisning sker sedan i skriftlig form i internationella vetenskapliga 
tidskrifter och muntligt på konferenser och seminarier. 
 
Jag har tagit del av och haft möjlighet att ställa frågor så jag förstått 
innebörden med studien av ovanstående information och ger mitt samtycke till 
att delta i studien: 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Ort datum  namnunderskrift 
 
 
Underskrift av informationsgivaren 
_______________________________________________ 
Ort  datum  namnunderskrift
 telefonnummer 
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ENGLISH SUMMARY 

Everyday life and caring for women and men with alcohol dependency - a 

study of alcohol dependent women’s and men's lived experiences of living 

with and receiving care for alcohol dependency. 

Background 
In many cultures and communities, alcohol is a socially accepted drug that is 
used to relax and feel comfortable (Plant & Plant, 2006). Alcohol affects the 
brain’s reward system and provides a sense of well-being which in turn often 
leads to repeated alcohol intake (Di Chiara & Basseo, 2007). Alcohol 
consumption can also be an important part of social interactions and binge 
drinking may even be socially acceptable, for example at traditional 
ceremonies (Raine, 2001). However, alcohol dependency (from now on AD), 
both nationally (Ramstedt, 2010; SOU 2011:35, 2011) and internationally has 
increased (Rehm, et al., 2009; WHO, 2004) and the number of alcohol 
dependent individuals in Sweden is assumed today to be about 300 000 people 
(SOU, 2011). Studies have shown that men drink more often and consume 
more alcohol than women (Wilsnack, et al., 2009) but that women's alcohol 
consumption and drinking patterns have gradually evolved and are coming 
closer to men’s consumption (Ahlstrom, et al., 2001; Rahav, et al., 2005; 
Wilsnack et al, 2009). It has also been shown that women who consume 
alcohol quickly and frequently develop alcohol dependency faster than men 
who consumed the same amount (Isralowitz, et al., 2009, Tadic, et al., 2009).  

In April 2008 the Swedish government appointed a committee to give 
proposals for policy changes in treatment, care and support for individuals 
suffering from alcohol and/or substance dependency. The committee recently 
presented proposals of how to give effective care to individuals suffering from 
problems of this kind. One of the main points 
was that substance dependency care should be more user friendly and gender 
sensitive (SOU, 2011). Being user friendly and gender sensitive requires 
patient voices to be heard (Miers, 2002). With regard to professional nursing 
the primary goals are to meet the patients’ general and specific needs, 
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encourage their senses of well-being and relieve suffering (Eriksson, 2006; 
Healey-Ogden & Austin, 2010; Morse, 2001). The listening and understanding 
of the patients' own experiences of everyday life is therefore of importance 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Todres, Galvin & Dahlberg, 2007; 
Morse, Bottorff, Anderson, O´Brien & Solberg, 1992). In the research area of 
alcohol and substance abuse the importance of focusing on the patients´ lived 
experiences of suffering from a diagnosis of dependency disorder (Jacobsson, 
Hensing & Spak, 2008; Smith, 1998) as well as gender aspects of these 
experiences (Hensing & Spak 2009; Rolfe, Orford & Dalton, 2009; Tuchman, 
2010) have been stressed. Today there are shortcomings in knowledge about 
alcohol dependent women’s and men's lived experiences of living with and 
being cared for alcohol dependency ; knowledge which might be of 
importance for meeting these individual’s specific care needs. 
 
Aim 
The overall aim of the study was to obtain a deeper understanding of women’s 
and men's experience of living with AD and being professionally cared for. A 
further aim was to illuminate and understand the meaning of living with 
alcohol dependency as told by men and women with alcohol dependency. 
Another aim was to illuminate and understand what caring means for alcohol-
dependent men and women. The thesis builds on four studies for which the 
following specific purposes have been formulated 

- Study I: The aim of the present study was to illuminate the meaning 
of living with AD as a woman. 

- Study II. The aim of the present study was to illuminate the meaning 
of living with AD as a man. 

- Study III. The aim of the study was to illuminate the meaning of 
caring in formal care for women with AD, as it was narrated by 
women themselves. 

- Study IV. The aim of the present study was to explore and illuminate 
the meaning of caring in advanced nursing for men with AD, as 
narrated by men themselves. 

 
Design and Method 
The study has a qualitative design and is exploratory in nature being founded 
in a life world perspective (Ricoeur, 1976). Fourteen women and fifteen men 
with AD participated in the study. Data from open in-depth face to face 
interviews were subjected to a phenomenological-hermeneutic analysis 
(Lindseth & Norberg, 2004).  

According to a phenomenological-hermeneutic analysis method, the 
meanings inherent in the individual’s narrated lived experiences are 
interpreted through a dialectical process. The process involves moving first 
from understanding to explanation and then from explanation to compre-
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hensive understanding, and comprises of the three stages naive understanding, 
structural analysis and comprehensive under-standing.  

The participants in the study were selected according to the inclusion 
criteria of being diagnosed with AD according to DSM IV (APA, 2000) and 
without any comorbidity with regard to severe mental illness and/or other 
substance use disorders. All participants were in treatment for AD and 
checked by their respective psychiatrist to ensure that the inclusion criteria 
were met. Participants were thus purposefully selected (Polit & Beck, 2008) 
but also strategically selected since they came from eight  out-patient units in a  
metropolitan area of Sweden. Out-patient units located in suburbs and the 
inner-city are represented. 
 
Ethical considerations 
All participants were informed that participation was voluntary and verbal and 
written informed consent from all participants was obtained before interviews 
took place. The study was approved by the regional ethics committee (Dnr: 
2006/782-31/1-4). 
  
A vulnerable situation - Summary of the studies’ results  
The results in study I and II show that alcohol gives rise to a limited life which 
makes it difficult to achieve health and wellness. A life of alcohol dependence 
was characterized by a desire for social acceptance and the desire for alcohol. 
Both women and men felt a form of alienation in relation to others and 
themselves. This alienation and stigmatization was founded on their own 
perceptions of alcohol-dependent individuals, but also constituted a symptom 
of their addiction. Both men and women tried to create a situation where they 
could manage their daily life and relate to their sense of alienation. For 
women, this was found primarily through their self-respect and their attempts 
to act normally through strategies, facades and maintaining the confidentiality 
of their alcohol addiction. 

The women also exerted an extreme self-control to not give in to the 
craving for alcohol. The men in their turn shaped their lives through 
adaptation, but also by using power and force to be active. They also took 
risks in order to manage their everyday lives. Men also exercised self-control 
but it was more explicit in terms of choosing activities that they found 
rewarding. Both women’s and men's gender formations are created based on 
their vulnerability both to external and internal factors. Both men and women 
gave their formations a certain well-being. This well-being, however, was 
volatile and it turned out that a life of alcohol dependence was more concerned 
with suffering than well-being. 

In light of studies I and II, caring in study III and IV can be understood 
from the vulnerable situation of women and men. The feminine and masculine 
formations created showed a subordinate position, which was also reflected in 
their care. Thus it can be interpreted that alcohol dependent women’s and 
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men's wishes about how care should be exercised is a continuation of their 
feminine and masculine identities. The result indicates the need for structured 
care by professional caregivers who acknowledge them as people and allow 
space to create a mutual interpersonal relationship. They also showed that they 
wanted to take responsibility and develop together with the caregiver. For men 
the relationship consisted of the experience of taking a journey together with 
the nurse in order to have a new and better life. Caregivers were seen as 
someone who was on the trip and who gently guided the men. For women, the 
relationship was about caregivers who cherished them and enabled them to 
rest and settle in their thoughts (dwelling). The experience was of having a 
disease and of being a patient. This was more prominent than in men. 
Women's experience of being a patient diminished their experience of shame. 
For their part, the men felt that the struggle diminshed their experience of 
shame. Just like the women, the men needed a caregiver they could trust and 
who could give them time and comfort if needed. When the men were given 
the time, it was possible for them to listen to and absorb caregivers’ advice 
and recommendations. For the women, time allowed them to share and learn 
new things about themselves. 

Continuity, procedures and controls were experienced as caring by both 
women and men in that they felt safe. It gave them the tools to structure their 
everyday life. 

In summary, the results from all sub-studies show that both men and 
women created their gender formations in relation to both the environment and 
their own demands. Even the symptoms caused by alcohol dependency were 
affected. The men were active both in everyday life and in caring and saw 
alcohol dependency as a struggle they could win. The women created an 
introverted and more passive life which is also seen in the care when they 
experienced it as nourishing to rest and be cared for. 
 
Conclusions and implications 
It was found that living with alcohol dependency encompasses a complex but 
limited life situation in which both women and men strive for social 
acceptance and adjustment. Both women and men felt a form of alienation in 
relation to others and an alienation from themselves. This alienation and 
stigmatization was founded on their own perceptions of alcohol-dependent 
individuals, but also constituted by the symptoms caused by their dependency. 
Both men and women tried to create a situation where they could manage their 
daily life and relate to their sense of alienation. Women turned out to live a 
more introverted life than men and presented false facades. Men turned out to 
live a life in action, risk taking and control.   

Professional caring was shown to mean availability and confirmation of 
needs. For men with alcohol dependency professional caring meant support 
and gentle guidance in their active struggle against their AD. For women, 
professional caring meant having an active caregiver who cherished them and 
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enabled them to rest. Professional caring reduced senses of shame in both 
women and men. Continual meetings with a professional caregiver allowed 
the women and the men to develop a mutual relationship with the caregiver, 
which both relieved the suffering of the men and women and increased their 
experience of being. 

Taken together it may be suggested that caregivers need to cooperate with 
alcohol dependent patients to help them to find balance in life by weighing 
their perceived weaknesses against their strengths. By encouraging them to 
explore the sources of their ”unhomelikness” caregivers may help  alcohol 
dependent patients to  better understand themselves. It may also be proposed 
to work in cooperation with the women and men thus finding out ways of best 
living a life adjusted to their abilities and wishes. 

It may be concluded that in order to offer care for men and women with 
alcohol dependency professional carers have to consider gender specific needs 
of support and guidance. In addition, in order to alleviate suffering, 
professional caregivers have to be accessible, supportive and directed toward 
the everyday world of alcohol dependent women and men. 
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