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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Alkohol är en stor riskfaktor för uppkomst av många sjukdomar. Det påverkar 

också det sociala livet. Ekonomi, psykisk ohälsa, uppväxt med missbrukande föräldrar och 

kulturen är faktorer som påverkar utvecklingen av alkoholberoendet. Alkoholen skapar både 

välbefinnande och lidande.    

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med ett aktivt alkoholberoende. 

Metod: Litteraturstudien utgick från en kvalitativ ansats. Data samlades in från sju 

självbiografier skrivna av personer med alkoholberoende. Analysen gjordes utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: I studiens resultat framkom att alkoholen påverkade hela den alkoholberoendes 

livsvärld. Både med välbefinnande, lidande samt att omgivning, arbete och ekonomi tog 

skada. Olika strategier byggdes upp för att dölja beroendet. Anledningarna till att dricka var 

många, det fanns alltid ett skäl till att dricka. 

Slutsats: En alkoholberoendes livsvärld innehöll både ett välbefinnande och ett lidande. 

Alkoholen skapade en ond cirkel där den alkoholberoende drack för att dämpa lidande och 

uppnå välbefinnande. Ju mer alkohol desto mer lidande, vilket krävde mer alkohol och så 

vidare. Genom ökad förståelse och mer kunskap om alkoholism kan det skapas en större 

möjlighet att på bästa sätt kunna möta och hjälpa människor med ett alkoholberoende. 
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INLEDNING 
 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen i England väcktes intresset för alkoholfrågor då 

synen på alkohol och alkoholism skilde sig mycket mellan Sverige och England. Vad som 

ansågs normalt eller acceptabel mängd alkohol i England skulle här i Sverige klassas som ett 

alkoholmissbruk. 

 

I Sverige upplever författarna att frågor om alkoholmissbruk och alkoholberoende är känsliga 

ämnen. Antalet som är beroende av alkohol är troligen större än vad vi tror. Genom ökad 

kunskap om hur det är att leva med ett alkoholberoende skapas en större förståelse för dessa 

människor. Förhoppningsvis bidrar detta till att fånga upp och hjälpa dem i ett tidigare skede. 

 

BAKGRUND 
 

Varje år dör 2,5 miljoner människor till följd av en skadlig mängd alkohol 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2011). I världen är alkoholkonsumtionen den tredje 

största riskfaktorn till andra sjukdomar medan i Europa är det den näst största. Det kan leda 

till sjukdomar så som kardiovaskulära sjukdomar, levercirros, cancer och epilepsi. En 

alkoholpåverkad människa kan även vara en risk för andra människor då ett samband har setts 

mellan alkohol och trafikolyckor samt ett våldsamt beteende (a.a.). Alkoholkonsumtionen kan 

resultera i många negativa konsekvenser (Graham et al., 2011). Allt från hälsokonsekvenser 

till sociala konsekvenser så som konflikter med vänner, familj och arbete. Studier visar på att 

kvinnor löper större risk att utveckla alkoholrelaterade sjukdomar jämfört med män samt att 

risken för infertilitet och sexuella dysfunktioner ökar (Thurang & Bengtsson Tops, 2012; 

Thurang, Fagerberg, Palmstierna & Bengtsson Tops, 2010). 

 

Alkoholberoende är en sjukdom som utvecklas under lång tid. Sjukdomsfysiologin är 

komplicerad och hur den ter sig varierar från person till person. Alkoholen påverkar stora 

delar av hjärnan, stör signalöverföringen i nervcellerna och stimulerar även 

belöningssystemet. När alkoholen aktiverar belöningssystemet får personen en känsla av 

belöning eller tillfredställelse och detta lämnar kvar ett minne som väcker en längtan efter 

fortsatt aktivering. Alltså ett begär efter mer alkohol. Belöningssystemet har även stor 

betydelse för uppkomsten av abstinenssymtom. Abstinenssymtomen uppkommer om 

alkoholtillförseln plötsligt upphör. Det kan visas som ångest och oro, svettningar, darrningar, 

illamående, hjärtklappning och sömnproblem (Oreland, 2011). 

 

Definitionen av missbruk och beroende vid alkoholkonsumtion 

Alkoholkonsumtion kan leda till både missbruk och beroende. Att vara missbrukare innebär 

inte nödvändigtvis att det finns ett beroende (Allgulander, 2008). Skillnaden mellan ett 

missbruk och ett beroende är att ett beroende innehåller både medicinska, psykologiska och 

sociala faktorer, medan ett missbruk bara leder till sociala konsekvenser (Heilig, 2011). DSM 

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är en manual som används vid 

diagnostik inom psykiatrin. Enligt DSM IV definition av missbruk ska ett eller flera av 

följande kriterier uppfyllas flera gånger under en 12-månaders period (a.a.): 

 Upprepad alkoholanvändning som ger negativa konsekvenser för individen på arbete, 

skola eller hem.  

 Individen har använt alkoholen i situationer som medför risk för fysisk skada.  

 Att bryta mot lagen, så som rattfylleri och störande beteende.  

 Individen fortsätter att använda alkoholen trots att det skapats sociala problem.  
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Beroende innebär enligt DSM IV att tre eller flera av nedanstående punkter har varit 

uppfyllda under senaste 12-månaders perioden. Ju fler uppfyllda kriterier desto svårare är 

beroendet (a.a.). 

 Toleransutveckling, en större mängd alkohol (mer än 50 % ökning) måste tas för att få 

samma effekt.  

 Abstinens, specifika symtom som kommer till uttryck vid avbruten tillförsel av 

alkohol. Vid alkoholabstinens är vanliga symtom en ökad oro och stegrande 

pulsfrekvens.   

 Kontrollförlust, alkoholintaget har pågått under en längre tid eller varit av större 

mängd än vad som avsågs. 

 Individen är medveten om att alkoholkonsumtionen är på väg att spåra ut och försöker 

då återfå kontrollen eller minska intaget, men misslyckas. 

 En betydande tid av individens liv går åt till att köpa, förbruka och återhämta sig från 

alkoholen. 

 På grund av alkoholanvändningen minskar eller ger individen upp viktiga aktiviteter 

som socialt, yrkesmässigt och fritidsintressen. 

 Individen fortsätter att missbruka alkohol trotts att den vet om dess negativa 

konsekvenser och har orsakat eller förvärrat fysiska eller psykiska besvär.  

 

Faktorer som påverkar utvecklandet av ett alkoholberoende 

Det finns flera faktorer som påverkar utvecklingen av ett alkoholberoende. Den ärftliga risken 

uppskattas vara omkring 50-60 procent (Oreland, 2011).  Ett samband har även setts hos 

människor som har vuxit upp med föräldrar som missbrukar. Deras förväntningar på 

alkoholen och dess effekter är positiva vilket leder till tidig alkoholdebut (Owen-Pugh & 

Allen, 2012; Scheffel Birath, DeMarinis & af Klinteberg, 2009). Alkoholdebuten klättrar sig 

längre ner i åldrarna. En anledning till varför ungdomar börjar är för att passa in i gänget. 

Detta gäller även i vuxen ålder då en påverkande faktor är just att känna sig som en i 

sällskapet (Owen-Pugh & Allen, 2012). Många fortsätter därför att dricka alkohol för att de 

har fått en ny identitet i umgängeskretsen som den coola, kaxiga och roliga personen 

(Jakobsson, Hensing & Spak, 2008). 

 

Studier visar att tidigare bakgrund med psykisk ohälsa som depression, självmordsförsök eller 

psykiatrisk behandling ökar risken för alkoholberoende (Scheffel Birath et al., 2009; Thurang 

& Bengtsson Tops, 2012; Thurang et al., 2010). För att hanterar ångest, depression eller 

negativa känslor användes alkoholen för att dämpa detta (Scheffel Birath et al., 2009). 

Alkoholen användes även för självmedicinering, för att sova, slappna av, dämpa smärta, 

tillfälligt fly från andra problem samt ibland som en belöning (Jakobsson et al., 2005). 

 

Ekonomin är också en påverkande faktor på alkoholkonsumtionen. Människor som har det 

ekonomiskt och socialt bra ställt visar sig ha en ökad risk för att utveckla ett alkoholberoende 

(Graham et al., 2011; Thurang & Bengtsson Tops, 2012; Thurang et al., 2010). En annan 

faktor som har en stor betydande roll är kulturen. Mellan kulturer kan det finnas olika sociala 

toleransnivåer för vad som är acceptabelt att dricka. Det skiljer sig också mellan man och 

kvinna då det i vissa kulturer anses vara mer acceptabelt för män att dricka, då det är en del i 

den manliga identiteten och anses vara charmigt (Graham et al., 2011; Jakobsson et al., 2008; 

Scheffel et al., 2009). 
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En alkoholberoendes livsvärld 

Att vara alkoholberoende kan innebära ett liv av lögner. Med ett liv av lögner menas att leva 

med gnagande känslor av att vara en bluff eller bedragare. Upplevelsen av att vara värdelös 

och rädd för att bli upptäckt skapar ett ensamt sätt att leva. För att undvika att bli påkommen 

med sitt beroende skapas strategier och strikta dagliga rutiner. Detta för att bygga upp en 

fasad som visar på ”normalitet” så att de inte blir identifierade som alkoholister (Owen-Pugh 

& Allen, 2012; Thurang & Bengtsson Tops, 2012). Om alkoholberoendet upptäcks och 

konfronteras förnekas detta starkt (Owen-Pugh & Allen, 2012). Förnekelse är även en av 

anledningarna till varför behandling ej söks. Detta beror på känslor av skuld och skam för att 

kontrollen över alkoholen förlorats (Jakobsson et al., 2005; Jakobsson, et al., 2008). Andra 

hindrande faktorer till att söka hjälp kan bland annat vara oro över att förlora den identitet 

alkoholen har skapat, skammen över att behöva berätta om sitt beroende och känslan av att tro 

sig ha alkoholen under kontroll. Ytterligare en hindrande faktor till att söka hjälp är att ett liv 

utan alkohol är som att förlora en gammal vän (Jakobsson et al., 2008). Många upplever att 

den enda vägen ut ur alkoholberoendet är att sluta dricka eller att dö, det finns ingen annan 

väg ut (Owen-Pugh & Allen, 2012). Främjande faktorer till att söka hjälp och behandling är 

att någon betydelsefull person i ens närhet skapar en press på den alkoholberoende genom att 

till exempel poängtera alkoholens negativa effekt på hälsan eller risken att förlora arbetet 

(Jakobsson et al., 2005; Jakobsson et al., 2008). Hos alkoholister kan positiva planer eller 

händelser i framtiden bidra till att söka hjälp så som att bli pappa eller behålla körkortet (a.a.). 

 

Känslor som upplevs innan alkoholintaget är en förhoppning på att alkoholen ska ge en 

”kick”, skapa välbefinnande, motverka nervositet och minska spänningen (Jakobsson et al., 

2005; Owen-Pugh & Allen, 2012; Scheffel Birath et al., 2009). Följderna av drickandet skapar 

både fysiska och psykiska konsekvenser så som huvudvärk, illamående, skuld, ångest och 

panikattacker (Graham et al., 2011; Jakobsson et al., 2005). Minnesluckor är också en vanligt 

förekommande konsekvens av drickandet. Att inte komma ihåg vad som hänt eller vad de 

gjorde under den onyktra perioden ger känslor av skuld, skam och ånger (Graham et al., 2011; 

Jakobsson et al., 2005; Jakobsson, et al., 2008). För att komma över de negativa 

konsekvenserna som gårdagens drickande gav börjar intaget av alkoholen redan igen på 

morgonen (Graham et al., 2011). Alkoholen behövs för att ta sig igenom vardagen och känna 

välbefinnande, vilket leder till ett beroende (Owen-Pugh & Allen, 2012; Thurang & 

Bengtsson Tops, 2012).  

 

Att leva med ett alkoholberoende är underförstått att vara en börda för sina kära och leva ett 

liv att försöka kompensera för det förflutna och sina misstag (Thurang & Bengtsson Tops, 

2012). Kunskap om den alkoholberoendes livsvärld är viktig att känna till som 

allmänsjuksköterska. Detta för att kunna möta den alkoholberoendes generella och specifika 

behov av vård och stöd. Att kunna förstå och ta hänsyn till deras behov och den kontext de 

lever i (Thurang & Bengtsson Tops, 2012). Att söka behandling eller prata om sitt beroende är 

ett stort steg för personer med alkoholproblem vilket sjuksköterskan bör ha i åtanke. Även 

kunna möta dem med vänlighet, värdighet, respekt och på ett professionellt sätt i en 

välkomnande atmosfär på mottagningen, ger en känsla av bekräftelse och att deras behov och 

lidande tas på allvar (Jakobsson et al., 2008; Thurang et al., 2010). 

 

Forskning 

Nuvarande forskning angående alkoholberoende inriktar sig en hel del på behandling, dess 

olika metoder samt anledningen till varför människor söker och inte söker hjälp (Jakobsson et 

al., 2005; Jakobsson, et al., 2008; Thurang et al., 2010). Det finns även många studier om 

faktorer som påverkar utvecklingen av ett alkoholberoende (Graham et al., 2011; Jakobsson et 
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al., 2005; Jakobsson et al., 2008; Owen-Pugh & Allen, 2012; Scheffel Birath et al., 2009; 

Thurang & Bengtsson Tops, 2012). Dock finns alltför lite forskning om upplevelsen av att ha 

och leva med ett alkoholberoende.   

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna litteraturstudie utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskap kan beskrivas 

som en disciplin där patienten är i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Patient, hälsa, miljö 

och vårdande är de fyra konsensusbegreppen som utgör vårdvetenskapen och ligger till grund 

för den forskning som utövas inom den (a.a.). Målet med vården är att främja hälsa och 

välbefinnande samt lindra eller förhindra lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Det är genom patientens livsvärld som hälsa, välbefinnande, lidande och 

sjukdom visas. Studien inriktas därför på ett livsvärldsperspektiv där individens upplevelser 

kan beskrivas och förstås (Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begrepp som 

kommer att användas i litteraturstudien är livsvärld, välbefinnande och lidande. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden kännetecknar hur vi förstår och ser oss själva, andra och allt annat runt omkring 

oss och kan därmed förstås som världen så som den erfars (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Detta innebär att varje individ har sin egen unika livsvärld som ständigt präglas av 

upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter. Genom att se till en alkoholberoendes livsvärld 

kan upplevelsen av välbefinnande och lidande visas. Med ett livsvärldsperspektiv går det då 

att få en förståelse för hur ett alkoholberoende påverkar en människas liv och leverne (a.a.). 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse vilket innebär att den är personlig och unik för alla 

människor. Välbefinnande är ett begrepp och en känsla som är av betydelse för upplevelsen 

av hälsa. Trots sjukdom eller annan ohälsa, i detta fall alkoholberoende, finns det möjlighet att 

känna välbefinnande men då måste tillvaron kännas meningsfull (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa och välbefinnande handlar om att ”vara 

i stånd till”, att kunna genomföra små och stora livsprojekt. 

 

Lidande 

Lidande kan ses som ett naturligt fenomen och därmed något som tillhör livet. Lidandet har 

betydelse för upplevelsen av hälsa och välbefinnande (Willman, 2009). Det kan beskrivas 

som något oundvikligt och utan att acceptera lidandet kan välbefinnande inte uppnås. Ett 

lidande för en alkoholberoende uppstår när en upplevelse av att livets helhet hotas eller på 

något sätt håller på att gå under (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Alkoholkonsumtionen är ett stort samhällsproblem och varje år dör 2,5 miljoner människor i 

världen till följd av alkoholens skadliga effekter. Det finns idag mycket forskning om alkohol 

och alkoholberoende med dess konsekvenser, riskfaktorer och behandling. Dock finns alltför 

lite forskning som inriktas på upplevelsen av hur det är att leva med ett alkoholberoende. 

Kunskap om detta är nödvändigt för att en allmänsjuksköterska på bästa sätt ska kunna 

bemöta och ha förståelse för en människa med ett alkoholberoende. Genom att i denna studie 

få ta del av flera alkoholberoendes livsvärld hoppas författarna att sjuksköterskor i framtiden 

uppmärksammar dessa patienter och vågar föra alkoholfrågor på tal. Detta för att så tidigt som 

möjligt erbjuda hjälp och utveckla en så god vård som möjligt. Hänsyn ska tas till den 
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enskilde individens behov och stöd med utgångspunkt från dennes livsvärld så att hälsa och 

välbefinnande främjas och lidandet lindras. Följande frågeställningar kommer ligga till grund 

för denna studie: Hur är det att leva med ett aktivt alkoholberoende? Vilka känslor upplevs i 

form av välbefinnande och lidande? Hur hanteras och påverkas vardagen? 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med ett aktivt alkoholberoende. 

 

METOD 
 

Litteraturstudien utgick ifrån en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2012) 

rekommenderas kvalitativ ansats när syftet är att få en ökad förståelse för människors 

upplevelser. Resultatet grundades på självbiografier, där relevanta delar togs ut som beskrev 

upplevelsen av att leva med ett aktivt alkoholberoende. Självbiografier utgår från upplevelser 

och erfarenheter som författaren omformat utifrån sig själv (Segesten, 2006). Ett 

livsvärldsperspektiv användes för att kunna tolka och få fram informanternas egna berättelser 

om alkoholberoendet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes utifrån självbiografier skrivna av personer med ett alkoholberoende. 

Berättelser kan vara lämpligt att använda sig av då syftet var att studera upplevelser. I 

självbiografier berättas en människas livshistoria, skriven av personen själv eller med hjälp av 

någon annan (Segesten, 2006). 

 

Självbiografierna söktes i databasen Libris, som är ett nationellt bibliotek i Sverige och ger en 

bra översikt om vilka böcker som finns. Inför detta togs sökord ut som var relevanta i 

förhållande till syftet. Dessa sökord var biografi, självbiografi, alkoholism, alkoholist, 

alkoholberoende, alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare (Bilaga 1). Av de böcker som 

framkom lästes samtliga sammanfattningar och sedan valdes böcker ut som uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. Resultatet blev sex självbiografier som stämde överrens 

med studiens syfte. En bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek rekommenderade ytterligare en 

bok som togs med och låg till grund för resultatet. Bibliotekarier är utbildade till att stötta vid 

informationssökning och är därför en bra hjälp att använda sig av vid uppsatsskrivning 

(Östlundh, 2006). Sammanlagt valdes sju böcker ut. För närmare beskrivning av 

självbiografierna se bilaga 2. 

 

Urval 

Sju självbiografier valdes ut och låg till grund för studiens resultat. Dessa valdes ut utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna 

på svenska och beskriva upplevelsen av att leva med ett alkoholberoende. Även att den 

alkoholberoende skulle ha skrivit boken själv eller med hjälp av en annan författare. 

Exklusionskriterierna var att självbiografierna inte fick vara skrivna ur anhörigas perspektiv 

och upplevelser. Böcker som inte var skrivna på svenska eller var översatta från ett annat 

språk exkluderades. Även böcker som var äldre än 15 år exkluderades.  

 

Analys 

Självbiografierna analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Den fokuserar på tolkning av texter och används framförallt inom 

vårdvetenskapen. Se bilaga 3 för analysens tillvägagångssätt. En kvalitativ innehållsanalys 
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kan genomföras på manifest eller latent nivå. Analysen gjordes utifrån ett manifest perspektiv, 

vilket innebar att den utgick ifrån det synliga och tydliga i texten. I en latent analys däremot 

studeras den underliggande meningen i texten (a.a.). 

 

Analysprocessen inleddes med att båda författarna läste samtliga självbiografier var och en 

för sig för att få en helhetsbild. Därefter reflekterades och diskuterades detta tillsammans. 

Meningsbärandet enheter som ansågs vara relevanta i förhållande till syftet togs enskilt ut för 

att sedan jämföras med varandra. De flesta meningsbärande enheter visade sig vara 

likvärdiga. Dessa kondenserades sedan till koder som gav en kortfattad beskrivning av de 

meningsbärande enheterna. Slutligen bildades underkategorier och kategorier som speglade 

helheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Se bilaga 4 för exempel på 

analysförfarandet. 

 

Författarnas förförståelse 

Vår förförståelse påverkar hur vi tolkar världen på gott och ont. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver begreppet förförståelse som hur vi genom tidigare erfarenheter och upplevelser 

uppfattar det vi ser och hör i världen. Förförståelse innebär ”att redan veta”, vilket kan vara 

bra men också ett hinder för förståelse. Det var därför viktigt att vara öppen och följsam vid 

läsning och tolkning av självbiografierna. Detta för att öka möjligheten att fånga det 

överraskande och oförutsägbara så att berättelsen inte skulle anpassas till författarnas 

förförståelse och på så vis påverka så att resultatet inte blev något ”nytt” (a.a.). Samtliga 

böcker lästes av båda författarna för att undvika att resultatet präglats av den egna 

förförståelsen. 

 

Etiska övervägande 

Etiska aspekter togs i beaktning vid tolkning av texterna. Helsingforsdeklarationen (2008) 

beskriver de etiska aspekterna för medicinsk forskning på människor. Den bygger på att 

skydda berörda personers liv, hälsa, värdighet och rättigheter så att inte vetenskapens och 

samhällets intresse prioriteras. Deltagandet ska vara frivilligt samt att tillräckligt med 

information om studiens syfte ska ha getts innan de ger sitt samtycke (a.a.). Författarna till 

självbiografierna har i och med publiceringen av sina böcker gett sitt samtycke när de valt att 

ge ut information om sitt liv och sina upplevelser. Därmed behövs inga ytterligare etiska 

tillstånd för att genomföra denna studie.  

 

RESULTAT 
 

”Den som inte är alkoholist kan aldrig förstå njutningen, inte heller helvetet” (Berggren 

Ericsson, 2007, s. 60). 

 

Alkoholen påverkade hela informantens livsvärld, både i form av välbefinnande och lidande. 

Även omgivning, arbete och ekonomi tog skada. Det fanns alltid skäl till att dricka. Olika 

strategier byggdes upp för att dölja alkoholberoendet. Förnekelsen var en stor del i 

informanternas liv, både förnekelse för sig själva men också för omgivningen. Resultatet 

presenteras i fem kategorier med tillhörande underkategorier. I tabellen nedan redovisas 

kategorierna överskådligt (Tabell 1). 
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Tabell 1. Resultatets kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Dölja alkoholberoendet - Strategier för att dölja 

- Förnekelse 

Alkoholens påverkan på vardagslivet - Såra omgivningen 

- Arbete och ekonomi 

Alkoholens effekter - Negativa fysiska följder 

- Välbefinnande 

- Lidande 

Anledningar till att dricka -Många tillfällen 

- Välbefinnande 

- Bedöva känslor 

- Ger mod 

- Suget efter alkohol 

Bli medveten om alkoholberoendet  

 

Dölja alkoholberoendet 

 

Att leva med ett alkoholberoende innebar att leva ett dubbelt liv, att vara en mycket god 

skådespelare. Informanterna beskrev olika strategier för att dölja sitt alkoholberoende och hur 

det förnekades när de blev påkomna med sitt drickande. 

 

Strategier för att dölja 

Samtliga biografier skrev om hur informanterna försökte dölja sitt beroende genom att bygga 

upp sin vardag med olika strategier. I hemmet gömdes sprit och alkohol på alla möjliga ställen 

för att inte bli påkommen av familjen. Några gömde spriten i barskåpet och andra i 

garderoben eller förrådet. Ett annat sätt för att dölja var att alkoholen hälldes över i 

plastflaskor. En informant berättade om sin strategi för att få in alkohol i hemmet. Innan 

kassen från systembolaget presenterades för familjen smögs en egen flaska in i förrådet. En 

annan informants strategi för att dölja drickandet var att fylla den urdruckna whiskyflaskan 

med te i lagom färg och ställa tillbaka den i barskåpet. 

 

Det blev många besök på systembolaget och fanns det endast ett fåtal systembolag i staden 

var det lätt att bli igenkänd. En skillnad mellan informanterna som bodde i en stor respektive 

liten stad var att de från en mindre stad inte försökte dölja sina alkoholinköp på samma sätt 

som informanterna från en större stad. Mer än hälften av informanterna var från en större stad 

och de använde sig av en ursäkt som strategi för att köpa alkohol. En ursäkt som att det var en 

present eller att de skulle få gäster hemma. 

 

Toleransnivån för alkoholintag steg vid ett alkoholberoende, vilket gjorde att mängden 

alkohol måste ökas för att få samma berusningseffekt som ”icke alkoholberoende” människor. 

Flera informanter grundade därför med egen alkohol före festen eller tillställningen, men en 

del hade även med sig en flaska i jackan eller väskan för att fylla på med. Två informanter tog 

även till en strategi under tillställningen för att få mer alkohol utan att omgivningen skulle 

märka drickandet. Exempel på det var att hjälpa till vid matbordet och göra ärenden till köket. 

I köket kunde det finnas öppnade flaskor med alkohol som lätt kunde tas några klunkar av 

eller att slinka förbi jackan i hallen och halsa lite medhavd sprit. En informant tog istället upp 

hur lättölen byttes ut mot en starköl under tillställningen för att höja berusningen. 
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Majoriteten berättade att de försökte dricka i ensamhet för att dölja sitt beroende. En 

informant stängde in sig i lägenheten och drog ner persiennerna, drog ut telefonen och 

blockerade ytterdörren för att, som informanten uttryckte det, kunna gå in i ”dimmornas 

värld”. Flera informanter åkte iväg på resor själva för att dölja och få tid till att dricka. En 

strategi som en informant använde sig av var att om informanten var borta onsdag till lördag, 

kunde denne dricka onsdag och torsdag för att vara nykter och bakfull på fredag och sedan 

åka hem på lördag i ett anständigt tillstånd. En annan informant reste en hel del ensam inom 

jobbet, vilket enligt informanten gav tid till att ”dricka loss” ordentligt. Även den här 

informanten hade utvecklat en strategi för att dölja sitt drickande genom att hotellkostnaderna 

drogs på bolagets kreditkort medan all alkohol köptes med det privata kortet. Fler strategier 

som gick ut på att dölja drickandet för jobbet var att sjukanmäla sig med en påhittad ohälsa 

eller att markera närvaro på jobbet och sedan smyga hem igen. En informant uttryckte 

följande ”Det finns ingen som lär sig att ljuga som en missbrukare. Nödvändigheten att dölja 

att alkoholen tagit överhand i livet gör att vi blir fullständigt oslagbara i att hitta på. Lögnen 

blir en del av tillvaron” (Österdahl, 2004, s. 37). 

  

Förnekelse 

Att förneka och använda olika bortförklaringar var vanligt förekommande när informanterna 

blev avslöjade eller påkomna med sitt drickande. Majoriteten berättade om när de blev 

påkomna av anhöriga, antingen när de drack eller hade druckit. De förnekade anklagelserna. 

Två av informanterna spelade helt oförstående och en annan informant sa till den anhöriga att 

denne var fullständigt paranoid.  

 

När jag går in för att, för kanske åttonde gången, halsa ur whiskyflaskan, står Totte 

plötsligt bakom mig och säger: 

”Va f-n håller du på med? Står du och halsar ur en whiskyflaska?” 

Jag blir alldeles stel, men innan jag stelnar till och känner den bekanta iskylan sprida 

sig i mitt inre slänger jag tillbaka flaskan i kylskåpet och stänger dörren.  

”Nej det gjorde jag inte alls”, säger jag direkt. ”Jag letade efter en sak bara.” 

”Men va f-n; jag såg ju med egna ögon att du stod och halsade ur en whiskyflaska. 

Tror du inte att jag såg, va?” 

”Du såg fel”, svarade jag. (Berggren Ericsson, 2007, s. 29-30) 

 

Hälften av informanterna skrev om hur de skyllde på annat när någon genomskådat dem. Det 

kunde vara att skylla på trötthet och halsont då informanten i onyktert tillstånd pratade i 

telefon med en anhörig. Ett annat exempel framkom då en informant stod och drack vid 

barskåpet och blev påkommen. Det förnekades och bortförklarades med att säga ”Neej, jag 

håller på att städa barskåpet” (Haag, 2008, s.173). En skillnad fanns dock bland 

informanterna då en informant nämnde att det inte fanns något försvar då denne blev avslöjad 

eller påkommen.  

 

De flesta av informanterna tog upp att de inte bara förnekade sitt beroende för omgivningen, 

utan även för sig själva. De trodde att de hade kontroll över sitt drickande och ansåg sig vara 

tillfreds och i balans med livet. En informant uttryckte ”Dricker jag verkligen för mycket? Jag 

kan ju medge att jag dricker ganska mycket, men därifrån till för mycket och i synnerhet från 

för mycket till alkoholist” (Berggren Ericsson, 2007, s. 77). 

  



  

9 
 

Alkoholens påverkan på vardagslivet 

 

”Alkoholen in, omdömet ut” (Österdahl, 2004, s. 29). Alkoholen påverkade vardagen på så vis 

att vänner och arbete kom i kläm samt att rattfylleri och båtfylleri förekom. Alkoholen kom 

alltid först, vilket innebar att allt annat i livet riskerade att offras. 

 

Såra omgivningen 

Samtliga informanter berättade om hur deras liv med alkoholen påverkade och sårade 

omgivningen. Medvetenheten om att familj och vänner sårades fanns, men ändå sårades de 

om och om igen. Det kunde handla om misshandel med ord, bråk, otrohet, lögner och 

misslyckat föräldraskap. Vänner tog avstånd och tröttnade på att informanterna alltid drack 

för mycket så att de både skämde ut sig själva och omgivningen.  

 

Att göra mig själv riktigt illa var jag van vid och kunde stå ut med eftersom jag helt 

saknade självkänsla. Men att så brutalt och på så många sätt såra en av mina bästa 

vänner och hennes familj – den skammen kunde jag bara inte hantera. (Kuylenstierna, 

2012, s. 125) 

 

Familjen påverkades mycket av alkoholismen. Flera av informanterna hade barn som for illa 

på grund av detta. Rollen som förälder sviktade och när de insåg hur dåligt de behandlat sina 

barn uppstod känslor av skuld, skam och ångest. En informant beskrev hur det skar ända in i 

själen när barnet grät hejdlöst för något som alkoholen orsakat. En annan informant berättade 

om hur en släkting fick hämta barnen medan denne sov ruset av sig. Att lova familjen och 

barnen saker, skrev de flesta informanter om. Det kunde vara löften om att sluta dricka eller 

att gå på utflykt, men resulterade oftast i att löftet bröts. Detta på grund av bakfylla eller att de 

glömt vad de lovat. Flera familjer splittrades som följd av alkoholen. 

 

Arbete och ekonomi 

Majoriteten skrev om alkoholens påverkan på arbetet och ekonomin. Flera informanter hade 

kommit bakfulla till arbetet, koncentrationsförmågan minskade och misstag gjordes. De 

började slarva, missa möten och sammanträden samt avtalade telefonkontakter. Vid vissa 

tillfällen gav chefen eller någon på arbetet en varning att de måste dra ner eller sluta dricka 

om de ville behålla arbetet. Inget arbete, inga pengar till alkohol medförde att skulderna på 

kreditkorten ökade. ”Alkoholismen totalförstör ekonomin och gör det med rasande fart” 

(Österdahl, 2004, s. 47).  

 

Alkoholens effekter 

 

”Jag blir sjuk fysisk, psykisk, känslomässig, andlig och social bemärkelse. Jag tappar mina 

värderingar, min ekonomi eller kort sagt: jag blir sjuk rakt igenom och fungerar inte som 

människa” (Paulsson, 2003, s. 51). 

 

Negativa fysiska följder 

Majoriteten av informanterna tog upp fysiska följder som alkoholen gav. De vanligaste 

effekterna var huvudvärk, illamående, svettningar och skakningar. Illamående och huvudvärk 

kunde uppkomma både vid alkoholintaget men också dagen efter. Två informanter berättade 

hur skakningar och darrningar blev påtagliga besvär som följd av drickandet. Detta påverkade 

deras vardag på så sätt att det blev svårt att föra en kopp eller bestick till munnen. 

Skakningarna i sin tur dämpades av alkohol. Med alkohol kom också balansproblem, 

oförmåga att kontrollera motorik och muskler som ledde till snubblande, ramlande, svullnader 
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och blåmärken. En skillnad var att en av informanterna även blev mager som följd av sitt 

missbruk. 

 

Välbefinnande 

Samtliga informanter upplevde en känsla av välbefinnande som en effekt av alkoholen. ”det 

går inte att beskriva hur det känns när perfekt tempererad livsglädje rinner genom halsen, ner 

i magen och sprider kärlek i hela tarmsystemet, och upp i hjärnan och ut i hela kroppen” 

(Haag, 2008, s. 101). Andra informanter beskrev det som en ”skitskön” bubbla av gemenskap, 

en värme och vällustkänsla som spred sig i kroppen eller att de kände sig som en rockstjärna. 

En informant skrev ”att en person som dricker normalt aldrig får samma känsla av njutning 

av den första klunken som en alkoholist får. Den där totala njutningen” (Berggren Ericsson, 

2007, s. 81). 

 

Lidande 

Att dricka alkohol skapade också ett stort lidande. Lidande var en central del i samtliga 

självbiografier. Några informanter beskrev att det var som att leva i en ständigt grå dimma, 

hoppet hade upphört och bara mörker omgav dem. ”Jävla sprit, vad jag är trött på det här. 

Gode Gud, jag vill inte ha det så här längre” (Berggren Ericsson, 2007, s. 55). De blev 

deprimerade och två av informanterna försökte även begå självmord som följd av detta.  

 

Samtliga informanter upplevde ånger och ångest som följd av alkoholen. ”Det är mycket jag 

ångrar, oj oj oj, alla lögner, alla löften” (Haag, 2008, s. 100).  Flera uttryckte att de ångrade 

att de hade druckit och lovade att det aldrig skulle ske igen, men ändå hände det om och om 

igen. Skuldkänslorna var starka när de inte höll vad de lovat. Ångesten var stor dagen efter, 

minnesluckor som gjorde det svårt att komma ihåg vad som hänt. Rädsla och oro över vad 

andra sett och märkt. En informant uttryckte istället det så här: ”Om du minns hur du kom 

hem så har du inte haft roligt eller Det du inte kommer ihåg har inte hänt. // Det är väl inget 

att ha ångest för, det hände ju igår” (Kuylenstierna, 2012, s. 114). En annan skillnad bland 

informanterna var att en informant tog upp lidande i form av panik, där bakfyllan gav denne 

panikattacker. 

 

Anledningar till att dricka 

 

”Alla motiv till drickande tas tillvara. Det handlar både om belöning när något gått bra och 

det handlar om att dränka olusten när något gått snett” (Österdahl, 2004, s. 21). 

 

”Jag började planera och konstruera olika anledningar till att dricka. Jag fann dem i 

privatlivet, i trycket från media och i arbetslivet. Som avslappning, som belöning eller som 

bedövning mot svårhanterliga känslor” (Schyman, 1998, s.115). 

 

Många tillfällen 

Ofta ansågs det vara socialt acceptabelt att dricka vid nationella högtider, begravningar, 

fotbollsmatcher eller vid olika bjudningar. Enligt en informant fanns det alltid skäl till att 

dricka. De flesta såg alkoholen som något som skulle finnas med vid sociala tillställningar. 

Alkoholen fungerade som en stämningshöjare vid fester och gav en glad samvaro. Det fanns 

också några informanter som drack för att ”höra till gänget” och inte känna sig utestängda 

från gemenskapen.  
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Välbefinnande 

Samtliga informanter valde att dricka alkohol för att få en känsla av välbefinnande. Det kunde 

vara i form av avkoppling, belöning eller något som satte guldkant på tillvaron. En informant 

uttryckte att ett glas vin gjorde att denne kände sig lättare till sinnes och det blev roligare att 

komma hem och laga mat. Majoriteten drack alkohol för att slappna av. En informant skrev 

att berusningen var avkopplande. Två informanter förklarade att de drack för att få en känsla 

av frihet, alkoholen befriade dem. Alkoholen var även ett sätt att snabbt få avkoppling på, 

vilket en informant berättade om då den lediga tiden var knaper.  

 

En annan anledning till att dricka var att känna sig värd alkoholen eller att det sågs som en 

belöning som skapade välbefinnande. De flesta av informanterna såg alkoholen som en 

belöning efter en tuff arbetsdag och att de då var värda att unna sig ett glas, eller två. En 

informant sa att två eller tre glas gav en känsla av att må alldeles utmärkt. En skillnad sågs 

däremot hos en informant som drack för att få en känsla av välbefinnande i form av trygghet. 

Informanten beskrev det som att alkoholen gav trygghet för att då visste denne vad denne 

hade och det var bättre än att inte alls veta vad som kunde ske.  

 

Bedöva känslor 

Den största anledningen till att dricka var för att bedöva känslor av lidande. Samtliga 

informanter beskrev om hur de tog till alkoholen som en snabb och effektiv flyktväg. Vid 

begravningar och svåra sjukdomsbesked uppstod känslor av smärta och sorg. Då blev 

alkoholen ett bra medel för att döva dessa känslor och hålla tillbaka tårarna. Det kunde också 

handla om att försöka glömma eller att slippa minnas det förflutna som två av informanterna 

tog upp. ”Minnena är en mardröm” (Paulsson, 2003, s. 94) och spriten hjälpte till att 

blockera och gav ro så att de slapp återuppleva tidigare minnen.  

 

Ångest, skuld och skam var också känslor som majoriteten av informanterna dämpade med 

hjälp av alkohol. ”Medvetet eller omedvetet går vi igenom missbrukaråren med ständigt 

dåligt samvete. Skuldbördan ökar undan för undan. // enda utvägen att gömma undan de 

känslorna är ett fortsatt drickande” (Österdahl, 2004, s. 41). Några informanter beskrev hur 

ångesten som uppkom av alkoholen eller något annat bidrog till att de drack alkohol. 

Alkoholen skapade ännu mer ångest, vilket i sin tur krävde ännu mer alkohol och så vidare. 

Även vid stressade situationer eller när pressen och trycket blev för stort drack informanterna 

för att lindra detta. En informant skrev att när det blev obalans mellan jobb och familj 

användes alkoholen som stressdämpare.  

 

Ger mod 

Flertalet informanter tog till alkoholen för att våga mer och bli modiga. Detta gällde 

framförallt i sociala sammanhang där alkoholen var en kontaktskapare och gav mod för att 

våga träffa nya människor och inleda relationer. ”Jag kunde charma vem som helst när jag 

var full” (Birro, 2012, s. 22). Två informanter använde sig även av alkoholen för att våga 

ringa frisören eller vara med i TV. Vid självmordsförsök fungerade alkoholen som lugnare 

och modgivare.   

 

Suget efter alkohol 

Hälften av informanterna beskrev suget efter alkohol. Suget kunde vara ”starkare än den 

starkaste magnet” (Berggren Ericsson, 2007, s. 85) och det fanns inget som kunde stoppa det. 

Dragningskraften för alkoholen var så stark. Att stå i duschen och skölja bort gårdagens fylla 

var en härlig känsla men ”några timmar senare stå i systemkön och handla mer vin. Är det 

klokt? Är det en frisk person som gör så? Hur kan jag? Ställer samma fråga till mig själv om 
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och om igen” (Berggren Ericsson, 2007, s. 12). Flera informanter ställde sig frågan varför de 

inte kunde låta bli att dricka och vad det var som gjorde att de kunde gå över lik för att få tag 

på alkohol. En informant beskrev sprittörsten som en helvetets eld inom sig. Att inte ha någon 

alkohol hemma när suget var stort skapade panik, uttryckte en annan informant. Paniken 

kunde fullständigt lamslå och informanten gjorde vad som helst för att få tag i alkohol.  Enligt 

en informant spelade det ingen roll om drickan var dyr eller billig, bra eller dålig, bara den 

innehöll alkohol. 

 

Bli medveten om alkoholberoendet 
 

Samtliga informanter berättade om när de blev medvetna om sitt beroende och vilka känslor 

som då upplevdes. En informant uttryckte: ”stod vid det slutgiltiga vägskälet, jag var också 

fri att välja den skylt det stod döden på, eller den andra som det stod livet på” (Paulsson, 

2003, s. 91). Flera informanter beskrev den rädsla de kände i samband med att de insåg sitt 

beroende. Rädsla för sig själva och var de var på väg med sitt drickande.  

 

När insikten om att jag var alkoholist kom till mig, varför i hela friden slutade jag 

inte? När jag förstod att jag varje dag skadade mig själv och mina barn, varför 

slutade jag inte? När jag fick veta att alkoholism är en progressiv och dödlig sjukdom, 

varför slutade jag inte då? (Berggren Ericsson, 2007, s. 15) 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ ansats beskriva upplevelsen av att leva 

med ett aktivt alkoholberoende. Resultatet bygger på självbiografier och genom dessa fick 

författarna ta del av informanternas livsvärld. Att leva med ett alkoholberoende kan både 

bidra med välbefinnande och lidande. Anledningarna och motiven till att dricka är många och 

suget efter alkohol är stort. Beroendet påverkar hela informantens liv, både familj och 

omgivning men också arbete och ekonomi. Vardagen är uppbyggd på strategier för att dölja 

drickandet.     

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats anses lämplig till en studie där fokus ligger på att tolka eller beskriva ett 

visst fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Denna metod valdes därför att syftet var att 

beskriva upplevelsen av att leva med ett aktivt alkoholberoende. Självbiografier är en metod 

som kan användas då intresset är att fånga upp ett visst fenomen (Dahlborg Lyckhage, 2006a). 

Datainsamlingen gjordes utifrån sju självbiografier som svarade an på syftet. Enligt Segesten 

(2006) bygger biografier på en persons livshistoria där subjektiva erfarenheter och upplevelser 

står i fokus. Vid kvalitativa studier är syftet att få en bild av livsvärlden därför är 

självbiografier lämpligt (Nyström, 2008). En kvalitetsgranskning är svår att göra eftersom det 

utgår ifrån upplevelser. Även om självbiografierna bygger på informanternas egna tolkningar 

av världen så finns det ändå någon form av trovärdighet. Innan utgivning bedömer förlaget 

manusets trovärdighet. Detta för att det inte blir en bra roman om läsaren inte känner att det 

här skulle kunna ha hänt i verkligheten, att den inte är sannhetsenligt (Segesten, 2006).  

 

Intervjuer eller kvalitativa vetenskapliga artiklar är också metoder som går att använda vid 

kvalitativa studier. En fördel med intervjuer kan vara att möjligheten till att ställa följdfrågor 

finns, vilket gör att specifika områden kan fokuseras och fördjupas (Forsberg & Wengström, 

2013). Det finns dock nackdelar med intervjuer som störanade moment som kan påverka 

resultatet och det kräver att forskaren håller balansen mellan neutralitet och närhet till 
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informanten (a.a.). Författarna valde att utgå ifrån självbiografier då det är svårt att hitta och 

få tag i informanter som är i ett aktivt alkoholberoende samt att det kan vara svårt att få ett 

etiskt godkännande. Vetenskapliga artiklar uteslöts även då författarna anser sig få djupare 

inblick i informanternas livsvärld genom självbiografier samt för att artiklar redan tolkats av 

en eller flera författare och därmed är en sekundär källa. Hade studiens resultat blivit 

annorlunda om det grundats på intervjuer istället? Upplevelsen är fortfarande densamma 

oavsett intervju eller biografi, dock hade följdfrågor i en intervju kunnat ge ett annat djup. 

Samtidigt har en del människor lättare att uttrycka sina känslor skriftligt och i en biografi sker 

det helt på deras villkor. I självbiografier väljer informanterna vad de själva vill ta upp och 

berätta om, vilket kan innebära att vissa delar utesluts. Även i en intervju kan detta ske så det 

är svårt att avgöra vilken metod som ger bäst resultat, båda har för- och nackdelar. 

 

Ett inklusionskriterie var att självbiografierna skulle vara skrivna av den alkoholberoende 

själv eller med hjälp av en annan författare. Detta för att få fram deras subjektiva upplevelser 

och inte någon annans tolkning eller uppfattningar om det. Troligtvis hade studiens resultat 

blivit annorlunda om en anhörig istället hade skrivit boken. Resultatet präglas då av den 

anhöriges upplevelser och erfarenheter om den alkoholberoende, vilket inte svarar an på 

syftet. Därför exkluderades de böcker som var skrivna ur anhörigas perspektiv. En annan 

avgränsning som gjordes var att självbiografier som inte var skrivna på svenska eller översatta 

från ett annat språk uteslöts. Detta för att undvika eller minimera feltolkningar som kan 

förekomma vid översättning. Om självbiografin är översatt av en annan författare blir det 

dennes tolkning av den alkoholberoendes livsvärld, vilket gör att det blir en sekundär källa 

och risken finns att upplevelserna sätts i fel sammanhang. Författarna valde även att exkludera 

alla böcker som var äldre än 15 år. Detta kan ha påverkat studiens resultat, men hur mycket 

våra upplevelser ändras under en viss tid kan diskuteras. Upplevelser är trots allt subjektiva 

känslor och frågan är om våra känslor ändras för ett visst fenomen oavsett om det gäller nu 

eller för 20 år sedan. Möjligtvis att kulturen och utvecklingen av samhället påverkar ens sätt 

att se och tänka. I och med detta kan upplevelserna förändras över tid, då samhällets normer 

och värderingar ändras. 

 

Med en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt med datainsamling, urval och analys ökar 

överförbarheten. Överförbarheten stärker även trovärdigheten, då trovärdigheten påverkas av 

hur överförbart resultatet är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Studien bygger på 

upplevelser, vilket innebär att den inte som i kvantitativa studier är generaliserbar eftersom 

upplevelser är personliga och unika för just den människan. Istället fokuserades det på att hitta 

skillnader och likheter som uttrycktes genom kategorier så att studiens resultat på så vis blev 

överförbart till liknande människor i liknande situationer (a.a.). Studiens resultat bygger 

endast på sju självbiografier, vilket minskar möjligheten till överförbarhet. En större studie 

med fler självbiografier skulle ha ökat överbarheten.  

 

Vid analys av självbiografierna användes Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Genom att författarna gör en noggrann beskrivning av analysprocessen stärks 

tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Självbiografierna lästes 

först var och en för sig och meningsbärande enheter togs ut. De meningsbärande enheterna 

som tagits ut var liknande och detta ses som en styrka då det innebär att författarna var 

överens om vad som var relevant i förhållande till studiens syfte.  Sedan diskuterades och 

analyserades dessa gemensamt och underkategorier och kategorier togs fram, vilket också 

ökar tillförlitligheten.     
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Trovärdigheten i studiens resultat handlar också om hur författarnas förförståelse och 

erfarenhet präglar analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta kan ses som en 

svaghet då förförståelsen alltid finns där och kan bli ett hinder. Ett hinder som påverkar 

författarnas öppenhet på så vis att det oförutsägbara inte låter sig visas (Dahlberg, 1997). 

Förförståelsen kan vara förutfattade meningar eller vanliga fördomar om det som ska studeras. 

För att undvika att öppenheten begränsades diskuterade och reflekterade författarna över sin 

förförståelse innan forskningsprocessens början (a.a.). Alla böcker har dessutom lästs av båda 

författarna, vilket ökar trovärdigheten och minskar risken för att studiens resultat formats av 

författarnas egen förförståelse. De egna föreställningarna och den egna kunskapen måste 

hållas tillbaka så att inte detta tar över och styr analysen (Dahlberg Lyckhage, 2006b).      

 

Ett annat sätt att stärka trovärdigheten i studiens resultat är att ta med citat från 

självbiografierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Citaten beskriver informanternas 

egna ord och upplevelser, vilket ökar läsarens känsla för att studiens resultat är trovärdigt.  

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer att den alkoholberoendes livsvärld präglas till stor del av ett 

lidande, men det finns även ett välbefinnande. Resultatet visar att de fysiska följderna av att 

dricka alkohol är många. Även Smith (1998) tar upp de vanliga fysiska effekterna som kan 

uppstå; huvudvärk, illamående, kräkningar och magsmärtor. Alkoholen påverkar hälsan 

negativt och risken för att utveckla fysiska sjukdomar och besvär ökar. Det bidrar till förhöjt 

blodtryck, osteoporos och diabetes, men även utveckling av hjärt- bukspottkörtel- och 

leversjukdomar samt cancer (Thurang, 2012). Trots att i stort sett alla är medvetna om 

alkoholens negativa konsekvenser fortsätter och ökar alkoholkonsumtionen. Flera informanter 

beskriver det extrema suget efter alkohol, att de kan göra vad som helst för att få tag i dricka. 

Även Thurang (2012) menar att personer med ett alkoholberoende ofta lider av ett ihärdigt 

och påträngande begär efter alkohol. Suget kan visas genom tvångsmässiga tankar om alkohol 

och kan medföra ångest och depression. Faktorer som kan trigga igång suget efter alkohol och 

berusning är stress och oro, men även glädje och välbefinnande (a.a.).   

 

Studiens resultat visar att anledningar till att dricka är många, finns det ingen anledning till att 

dricka hittas en. Ett av motiven till att dricka är att alkoholen ger mod att våga träffa nya 

människor samt inleda relationer. Cunningham (2012) och Smith (1998) beskriver även detta i 

sina studier. Alltså behöver flera människor ta till alkoholen för att våga prata med obekanta 

människor. Alkoholen har stor betydelse i sociala sammanhang. Precis som kaffe är alkoholen 

en självklar dryck i umgängessammanhang (Sigfridsson, 2005). Det tas ofta förgivet att vuxna 

dricker kaffe eller alkoholhaltiga drycker. Vid sociala tillställningar erbjuds ofta kaffe eller 

alkohol och för att tacka nej krävs många gånger en förklaring (a.a.). I och med att det finns 

en sådan kultur är det inte konstigt att så många utvecklar ett alkoholberoende, då det 

nästintill blir ett tvång att dricka för att passa in eller vara med i gemenskapen.  

 

I studien resultat framkommer att alkoholen är ett sätt att tillhöra gänget. Även Cunningham 

(2012), Sigfridsson (2005), Smith (1998), Thurang (2012) och Wiklund (2008) håller med om 

att alkoholen används för att bli en i gemenskapen. Dessa studier visar att alkoholen gör 

människor mer trevliga, roliga och tilltalande för omgivningen. Då omgivningen bekräftar de 

positiva effekterna som en person får av alkoholen blir det ännu svårare för personen att avstå 

från att dricka. Däremot kan följande citat läsas i en av studierna; ”We love you when you´re 

drinking, but hate you when you´re drunk” (Cunningham, 2012, s. 166). Alkoholen får alltså 

konsekvenser oavsett om du dricker eller inte.  
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Den vanligaste orsaken till att dricka alkohol är enligt studiens resultat att dämpa olika 

känslor av lidande. Cunningham (2012), Redman (2008), Smith (1998), Thurang (2012) och 

Wiklund (2008) tar också upp att alkoholen är ett sätt att fly från negativa känslor så som 

depression, ångest, skuld och skam. Alla har olika sätt för att hantera tragiska händelser och 

bedöva sitt lidande. Redman (2008) skriver att vissa äter glass, några tar droger och andra 

dricker alkohol. Tröst behövs och finns i olika former, vissa alternativ är möjligen bättre än 

andra. Studiens resultat visar dock att drickandet av alkohol skapar eller förstärker lidandet. 

Det blir alltså en ond cirkel av lidande. När ett lidande lindras av alkohol uppstår ytterligare 

lidande som kräver ännu mer alkohol som i sin tur ger ännu mer lidande och så vidare 

(Cunningham, 2012; Redman, 2008; Smith, 1998; Thurang, 2012 & Wiklund, 2008).  

 

Både studiens resultat, Cunningham (2012) och Redman (2008) visar att alkoholen även blir 

en metod för att hantera stress. Stress i sig är inget negativt, den kan bidra till något gott och 

vara prestationshöjande. Det är när det saknas balans i vår livsrytm, obalans mellan vila och 

rörelse, som stressen blir något dåligt och påverkar vår hälsa negativt (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vi lever idag i ett alltmer stressigt samhälle. Skola, arbete, familj, träning och karriär 

ska klaras av, vilket resulterar i att allt fler lider av stress. Thurang (2012) skriver att 

alkoholkonsumtionen per person i Sverige har ökat med närmare 20 % de senaste 20 åren. 

Möjligen kan detta ha något att göra med den ökande stressen i vårt samhälle. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att ”den stressade människan blir alltmer modlös och hopplös, såväl 

livskraft som livsmod och livslust mattas” (s. 74). Finns det ingen känsla av mening och 

sammanhang utan bara en känsla av värdelöshet och meningslöshet, försöker vi hitta en 

balans i livet igen, kanske med hjälp av alkohol. Alkoholen blir då ett sätt att fylla ett tomt liv 

och därmed återfå någon slags livskraft och livsrytm. Alkoholen ger en vardag där personen 

vet vad den har och vad den får. Studiens resultat visar på att alkoholen därmed blir en form 

av trygghet.  

 

Enligt studiens resultat infinner sig ett välbefinnande i samband med alkoholintaget. 

Informanterna såg fram emot glaset de gjort sig förtjänta av och det som fick dem att slappna 

av. Alkoholen var och sågs som en belöning. Där kan troligen många känna igen sig. På 

fredag förtjänas ett glas efter en tung arbetsvecka eller ikväll behövs ett glas för att slappna 

av. Även Cunningham (2012) och Smith (1998) visar på alkoholens betydande roll när det 

handlar om avslappning. Cunningham (2012) skriver att med alkoholen kommer också skratt 

och glädje. Samtidigt som studiens resultat visar på att drickandet bidrar till ett lidande är det 

ändå något som får människor att fortsätta dricka alkohol. Både studiens resultat och Smith 

(1998) visar att första glaset alkohol får en person att må bättre. Smith (1998) skriver vidare 

att fortsatt intag av alkohol behövs för att må bättre, eller som Sigfridsson (2005) menar att 

alkoholen skapar en förväntan på att känna välbefinnande och gemenskap. Alkoholen kan 

vara en väg ut ur ensamheten (Wiklund, 2008). Som visas i studiens resultat blir alkoholen 

den enda trogna vännen. En vän som ger tillfällig lättnad och en väg bort från ensamhet, 

meningslöshet, skuld och skam. En lättnad som för stunden ger välbefinnande. Att känna sig 

levande och ha en meningsfull plats i världen. Alltså fortsätter människor att dricka för att få 

en känsla av välbefinnande och lindra lidandet. Det handlar återigen om den onda cirkeln.  

 

Både studiens resultat och Thurang (2012) visar att den alkoholberoende lever ett liv fyllt av 

lögner. Det handlar om att leva ett liv så likt det som anses vara normalt. Thurang (2012) 

skriver att ett normalt liv är att inte avvika från normen, ej stå i centrum utan anpassa sig efter 

omgivningen. Att presentera ett rent hem, vara en perfekt värd eller värdinna och en bra 

anställd på arbetet.  

 



  

16 
 

Studiens resultat visar på att det finns olika strategier för att hantera och dölja sitt 

alkoholberoende. En alkoholberoende behöver vara kreativ och påhittig för att inte bli 

påkommen (Cunningham, 2012; Smith, 1998 & Thurang, 2012). Det går åt mycket energi att 

strukturera upp vardagen efter alkoholen. Att köpa alkohol, att gömma alkohol, att dricka 

alkohol. Cunningham, (2012) Smith (1998) och Thurang (2012) menar att mycket tid och 

kraft läggs också på ursäkter, lögner och bortförklaringar. Detta bidrar till att den 

alkoholberoende ständigt lever i en rädsla att bli påkommen, ständigt lever med en oro och 

stress över att varje dag hinna med allt vad det innebär att ha alkoholen som vän.  

 

I studiens resultat framkommer att det är svårt att ägna så mycket tid till alkoholen utan att 

omgivningen påverkas. Anhöriga drabbas alltid på ett eller annat sätt. Trots att den 

alkoholberoende älskar sin familj och sina vänner har alkoholen en så stark kraft att den 

kommer i första hand. Thurang (2012) skriver att detta leder till hänsynslöshet och egoism där 

den alkoholberoende själv och andra kan utsättas för risker samt att relationer sätts på spel. 

Medvetenheten om att om och om igen såra omgivningen skapar känslor av ånger, skuld och 

skam. Troligtvis fortsätter den alkoholberoende att dricka alkohol för att dämpa sitt lidande. 

Då är den onda cirkeln igång igen.   

 

Alkoholism är en allvarlig sjukdom. Informanternas berättelser visar att en gång alkoholist, 

alltid alkoholist. Detta innebär alltså att alkoholism kan ses som en kronisk sjukdom, en 

sjukdom som inte går att bota men som går att lära sig leva med. I vården ska sjuksköterskor 

arbeta hälsofrämjande och tidigt identifiera riskpatienter. Därför borde sjuksköterskor bli 

bättre på att våga samtala om alkohol, inte bara ställa frågan om alkoholvanor utan även 

förklara vad ett riskbruk innebär samt erbjuda hjälp. Som fortsatt forskning skulle det då vara 

intressant att intervjua allmänsjuksköterskor om deras syn och kunskap om alkohol och 

alkoholism. Om de frågar sina patienter om alkoholvanor och för ett samtal kring alkohol eller 

om ämnet lämnas när frågan besvarats. Alkohol är ett känsligt ämne och alkoholism och 

alkoholist är två laddade ord. Om varken vården eller samhället vågar prata om det och ser det 

som något negativt blir det svårare att söka hjälp för alkoholproblem. Detta kan i sin tur 

resultera i att människor med alkoholproblem stängs ut ur samhället. Det är lättare att blunda 

än att se och göra något åt det. Kanske måste hälso- och sjukvården ändra sin syn på 

alkoholism först innan samhället kan göra det. 

 

Slutsatser 

I denna studie framkommer det att den alkoholberoendes livsvärld innehåller både ett lidande 

och ett välbefinnande. Ju längre beroendet pågår desto mer lidande upplever den 

alkoholberoende. Alla människor är unika och upplever och erfar saker på olika sätt. 

Slutsatsen kan dras att det ändå finns många likheter mellan informanterna, vilket gör att 

resultatet är överförbart till människor i liknande situationer. 

 

Alkoholism kan ses som en ond cirkel. Alkoholister dricker för att känna välbefinnande och 

lindra lidande. Alkoholen i sig orsakar mer lidande och mer alkohol behövs då för att skapa 

välbefinnande och minska lidandet. Så fortsätter det om och om igen. Det blir en ond cirkel. 

En allmänsjuksköterska behöver ha kunskap om alkohol, alkoholism och hur det är att leva 

med ett beroende. Genom ökad förståelse skapas en större möjlighet att på bästa sätt kunna 

möta och hjälpa människor med alkoholberoende. Denna kunskap är därför viktig för att våga 

prata mer öppet med patienter om alkohol och dess konsekvenser. En förhoppning är att med 

en djupare insikt om alkoholism kan synen på sjukdomen förändras och spänningen kring det 

laddade ordet minska. Avtar laddningen kan det leda till att fler människor med 

alkoholproblem vågar söka och få hjälp mot sina alkoholproblem. 
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Bilaga 1

Sökning av självbiografier 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Libris 2013-10-26 Biografi 

alkoholism 

40 2  

  Självbiografi 

alkoholism 

16 0 

  Självbiografi 

alkoholberoende 

2 0 

  Självbiografi 

alkoholmissbruk 

10 1 

  Biografi 

alkoholmissbrukare 

8 2 

  Biografi alkoholist 12 1 

 2013-10-28 Marcus Birro 

biografi 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 2 

Sammanfattning av självbiografierna 

 

Titel Författare Årtal Sammanfattning 

Snälla 

mamma….sluta 

dricka 

Britta Berggren 

Ericsson 

2007 Britta är flerbarnsmamma och 

alkoholist. Det är först efter 30 år 

hon inser allvaret i att hon är 

alkoholist. Boken beskriver Brittas 

liv som alkoholist och vägen till 

nykter alkoholist.  

Släng alla kartor!: 

memoarer mitt i livet 

1992-2012 

Marcus Birro 2012 Marcus Birro skriver om de senaste 

20 åren i sitt liv. Det är en resa full 

av galenskap som handlar om att 

starta aktiebolag, bo på lyxhotell, 

skulder hos kronofogden och ner i 

ett djupt livshotande missbruk och 

sedan vägen upp och ut igen.  

Makt, mod och 

motstånd: Om den 

mitt i och de runt 

omkring 

Benny Haag 2008 Benny Haag är skådespelare, 

traventusiast och debattör. Här 

berättar Benny om sin ungdom, 

familj och att vara alkoholist. Han 

belyser också världen ur ett par 

alkoholglasögon.   

AnsvarsFULL Camilla 

Kuylenstierna, 

Christel Dopping 

2012 Camilla utvecklade en kraftig 

alkoholism redan i ung ålder. Boken 

handlar om en period i Camillas liv 

där hon är full nästan varje dag. 

Avsked Håkan Paulsson 2003 Håkan skriver om sina 30 år som 

präglats av alkoholen, men är nu på 

väg att säga hejdå till kung alkohol.  

Gudrun Schyman: 

människa, kvinna, 

mamma, älskarinna, 

partiledare 

Gudrun Schyman 1998 Gudrun är människa, kvinna, 

mamma, älskarinna och partiledare. 

En dag går hon ut i media om att 

hon har alkoholproblem. Från denna 

dag berättar Gudrun om sitt liv, 

kampen mot alkoholen och kampen 

mot media. 

Ute ur dimmorna: en 

självbiografi om livet 

som missbrukare och 

som nykter alkoholist 

Lars Österdahl 2004 Lars beskriver sitt liv av många års 

missbruk av alkohol till ett liv som 

nykter alkoholist. Hur ett liv i 

spritens dimmor är med problem, 

lögner, minnesluckor, rattfylla och 

så vidare. Från att ha allt; familj, 

hus, jobb, vänner till att endast ha 

alkoholen kvar. 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 3 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys 

 

1. Första steget i analysprocessen är att ta ut meningsbärande enheter i texten som är 

relevanta i förhållande till syftet. Det kan vara ord, meningar och stycken med 

liknande innehåll.  

2. Dessa meningsenheter kondenseras och abstraheras sedan. Syftet med denna process 

är att göra texten kortare och mer lätthanterlig, utan att det centrala och väsentliga 

innehållet försvinner. Genom att abstrahera lyfts innehållet till en högre logisk nivå.  

3. Tredje steget är att de kondenserade meningsenheterna benämns med koder. Koden 

ska kortfattat beskriva meningsenhetens innehåll.  

4. Sista steget är att bilda kategorier. En kategori består av flera koder med liknande 

innehåll. Data får inte passa in under två kategorier, men inte heller uteslutas om den 

är av betydelse för syftet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 4 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Du måste gjort nåt mer, 

du är så konstig. Du har 

tagit något, säger 

Magnus bestämt. Nej 

nej, säger jag (Berggren 

Ericsson, 2007, s. 53). 

Du har tagit 

något. 

Nej nej. 

Ljuger för sin 

son. 

Förnekelse Dölja 

alkoholberoendet 

Att misshandlas med 

ord är grymt. Både mina 

barn och närstående 

kvinnor har drabbats av 

detta (Österdahl, 2004, 

s. 33). 

Misshandla med 

ord.  

Barn och 

närstående 

kvinnor 

Misshandla 

familjen med 

ord. 

Såra 

omgivningen 

Alkoholens 

påverkan på 

vardagslivet 

…sätter whiskyflaskan 

till munnen. Åh, gud 

vad det är och gör gott. 

Den välbekanta värmen 

och vällustkänslan 

sprider sig genom 

kroppen (Berggren 

Ericsson, 2007, s. 53). 

Whiskyflaska. 

Är och gör gott. 

Värme och 

vällustkänsla. 

Whisky skapar 

värme och 

vällustkänsla. 

Välbefinnande Alkoholens 

effekter 

Spriten stängde av det 

förflutna. Eller vred av 

kranen är kanske bättre 

bild. Jag fick ro. Jag 

slapp släpas tillbaka 

genom livet (Marcus 

Birro, 2012, s. 122). 

Spriten stänger 

av. 

Få ro. 

Spriten ger ro. Bedöva känslor Anledningar till 

att dricka 

Men nu började 

abstinens besvären 

komma och det var 

öppningsdags på 

systemet och då kan 

inte ens vilda hästar 

stoppa en alkoholist 

(Paulsson, 2003, s. 36-

37). 

Abstinens 

besvär. 

Öppningsdags 

på systemet. 

Inget kan 

stoppa. 

Inget kan 

stoppa suget 

efter alkohol. 

Suget efter 

alkohol 

Anledningar till 

att dricka 

Efteråt förstod jag att 

det var rädsla för mig 

själv och vart jag, med 

mitt eget drickande, var 

på väg som jag i första 

hand kände. Jag var 

livrädd (Kuylenstierna, 

2012, s. 180). 

Rädsla för mig 

själv och mitt 

eget drickande. 

Livrädd. 

Livrädd över 

att jag har ett 

beroende. 

 Bli medveten om 

alkoholberoendet 

 


