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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Alkoholberoende är en psykisk sjukdom med både hög förekomst och stor 

utbredning. Socioekonomisk status (SES) är ett begrepp som innefattar utbildningsnivå, 

yrkesstatus och inkomst (Statistikcentralen, i.d). Många olika faktorer såsom arv och miljö kan 

öka risken för att en person drabbas av ett alkoholberoende. Tidigare forskning är oense 

gällande sambandet mellan alkohol och SES. 

Syfte: Att kartlägga hur människor med olika socioekonomiska förutsättningar upplever sitt 

alkoholberoende och mötet med sjukvården. 

Metod: En explorativ design med kvalitativ forskningsansats som bygger på personers egna 

upplevelser och erfarenheter av fenomenet alkoholberoende. 

Resultat: Känsloliv och tillgänglighet var avgörande orsaker till att ett alkoholberoende 

utvecklades. Yrkeslivet kunde både bidra till ökad och minskad alkoholkonsumtion. Alkohol 

kunde användas för att uppnå behag, dämpa ångest och känna samhörighet. Nyktra alkoholister 

upplevde överlag inte alkohol som något negativt. Personer med högre SES konsumerade mer 

alkohol i veckorna och fick lättare och snabbare tillgång till vård. Oavsett SES kunde 

alkoholberoende leda till psykiska besvär och försämrad ekonomi, vilket påverkade de personer 

med lägst SES hårdast. Rattfylleri var det mest frekvent rapporterade riskbeteendet under 

alkoholpåverkan, detta hade ingen koppling till SES. Upplevelser av passivitet från 

omgivningen var vanligt, när omgivningen agerade kunde det väcka förnekelse. 

Sjuksköterskans bemötande upplevdes som oklanderligt men sjukvården betraktades generellt 

som icke-fungerande. Terapeutisk effekt uppnåddes lättare om hjälparen också hade ett 

alkoholberoende, en av orsakerna till att Anonyma Alkoholisters verksamhet upplevdes som 

positiv. Produktivitet, intressen och motivation var nyckelfaktorer för att motverka återfall. 

Slutsats: I de socioekonomiska grupperna varierade upplevelserna av alkoholberoendet främst 

gällande dryckesmönster, tillgång till vård samt bakomliggande orsaker till alkoholdrickandet. 

Ett alkoholberoende drabbade de personer med lägst SES hårdast. Bemötandet av personer med 

alkoholberoende inom svensk hälso- och sjukvård upplevdes som oklanderligt, dock var många 

delar av vården utformade på ett icke-fungerande sätt.  

 

 

 

Nyckelord: alkoholberoende, beroendevård, upplevelser, socioekonomisk status, bemötande 



	  

ABSTRACT 

 
Background:	  Alcohol addiction is a widespread mental illness with high prevalence. 

Socioeconomic status (SES) is a term that includes education, occupational status and income 

(Statistikcentralen, i.d). Many different factors such as heredity and the environment may 

increase the risk of a person becoming addicted to alcohol. Previous research presents different 

results about the relationship between alcohol and socioeconomic status.  

Aim: To chart how people with different socioeconomic conditions experienced their alcohol 

addicition and the health care.  

Methods:	  An explorative design with qualitative research approach based on people’s own 

experiences of the phenomenon alcohol addiction.  

Results: Emotions and availability were main reasons of the development of an alcohol 

addiction. People´s employment could contribute to both increased and reduced alcohol 

consumption. Alchol could be used to reach amenity and solidarity and to decrease anxiety. 

Sober alcoholics did not experience alcohol as something negative. People with a high SES 

consumed a greater quantity of alcohol during the weekdays and had easier and quicker access 

to health care than people with lower SES. Alcohol addition could contribute to psychological 

issues and a worsened economy, especially for the people with lowest SES. Drunk driving was 

the most highly reported risk behaviour under the influence of alcohol but without connection 

to the SES. The respondents experienced that the surrounding people mostly remained passive 

but when they did react it could issue in denial. The nurse’s treatment were experienced as 

impeccable but the health care was generally considered as not effective. Therapeutic effect 

was achieved more easily if the helpers had their own addictions, one of the reasons to that 

Anonymous Alcoholics was regarded as a positive activity. Productivity, hobbies and 

motivation were key factors to prevent relapse.  

Conclusion:	  The experience of the alcohol addiction varied between the socioeconomic 

groups, mainly concerning drinking patterns, access to health care and the underlying causes to 

alcohol drinking. An alcohol addiction affected those people with the lowest SES mostly. The 

treatment of people with alcohol addiction in the swedish health care were experienced as 

faultless, yet there were many aspects of the healthcare that were generally considered to be 

dysfunctional. 

 

Keywords: alcohol addiction, addiction care, experiences, socioeconomic status, treatment 
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BAKGRUND 

 

Definitioner av begrepp 

 

Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status (SES) är ett begrepp som innefattar utbildningsnivå, yrkesstatus och 

inkomst (Statistikcentralen, i.d). SES kan definieras som en given plats i samhället, grundat på 

människors ekonomiska position. Den socioekonomiska positionen är avgörande för individens 

framtidsmöjligheter vad gäller både utbildning och ekonomi. En människas ekonomiska status 

påverkar också hur utsatt denne kommer bli för olika stressorer i livet (Sorensen, Barbeau, 

Hunt & Emmons, 2004). Det första förslaget på en socioekonomisk indelning (SEI) lades fram 

år 1974, efter justeringar och uppdateringar presenterades en ny version år 1982 som gäller än 

idag (tabell 1) (Statistiska centralbyrån, i.d).  

 

Tabell 1. Socioekonomisk indelning 
ARBETARE TJÄNSTEMAN FÖRETAGARE ICKE- FÖRVÄRVSARBETANDE  

<2 år eftergymnasial 

utbildning. 

2-6 år eftergymnasial 

utbildning. 

>6 år 

eftergymnasialutbildning, 

inklusive fria yrkesutövare 

med akademikeryrken. 

Studenter, hemarbetande, 

ålderspensionärer, förtidspensionärer, 

långvarigt arbetslösa (minst 6 månader) 

och värnpliktstjänstgörande.  

 

(Statistiska centralbyrån, 1982; Statistiska centralbyrån, i.d)  

 

Beroende 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) är beroende “ett 

tillstånd av kognitiva, kroppsliga och beteendesymtom som uppkommer för att individen 

fortsätter att använda en substans trots att den framkallar påtagliga problem” (Allgulander, 

2008, kap. 12, s. 165-166). Många känner ett slags “sug” att inta substansen, så kallad 

”craving”. Personen med ett beroende kommer att bygga upp ett tvångsmässigt användande av 

substansen i fråga, detta kommer att prägla dennes beteende. Det starka beroendet till 

substansen resulterar i att annat i livet, så som arbete, relationer och hälsa åsidosätts. Med tiden 

kommer en högre dos av samma substans att behöva intas för att uppnå samma effekt som 

tidigare, en tolerans utvecklas. Om substansintaget av någon anledning avbryts eller upphör 

kommer personen att uppvisa utsättningssymtom, så kallad abstinens (Allgulander, 2008). 
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Missbruk 

Missbruk definieras enligt DSM-IV som ett upprepat substansbruk som leder till att individen 

försummar sin plats i det övriga livet, exempelvis på arbetet eller i hemmet. Inga tecken på 

beroende behöver finnas vid missbruk, med andra ord är det möjligt att vara missbrukare utan 

att vara beroende av substansen. Termen missbruk är svår att definiera och är dessutom 

kulturbunden (Allgulander, 2008), i detta arbete kommer därför begreppet beroende att 

användas. 

 

Faktorer som medför ökad risk för alkoholproblem 

Alkoholberoende är en psykisk sjukdom med både hög förekomst och stor utbredning. 

Sjukdomen kan föra med sig förödande sociala, medicinska och finansiella konsekvenser och 

påverkar både den drabbade personen och dennes anhöriga (Lim et al., 2012). Vissa människor 

löper större risk att drabbas av alkoholproblem än andra. Faktorer som ökar risken för att 

drabbas delas in i tre olika nivåer; individuell-, grupp- och samhällsnivå. På den individuella 

nivån finns faktorer såsom arv, personlighet och problemhanteringsförmåga. På gruppnivå 

finns faktorer som berör personens omgivning, exempelvis skola, arbete, familj, vänner och 

intressen. Enligt Andréasson (2003) har personer som inte trivs på sitt arbete oftare sämre 

psykisk hälsa jämfört med en person som trivs med sitt arbete. Personen som är missnöjd med 

arbetet löper därmed ökad risk att drabbas av alkoholproblem. På samma sätt betonas att en 

arbetsplats, bland annat genom alkoholpolicy, kan vara en förebyggande faktor för att en 

person ej skall hamna i alkoholproblem. Lagar och nationella riktlinjer är faktorer som tillhör 

samhällsnivån. Dessa kan kontrollera hur tillgänglig alkoholen är genom att sätta åldersgränser 

eller genom alkoholskatten. Samhället kan också genom normer påverka hur befolkningen ser 

på alkohol (Andréasson, 2003). 

 

Hur mottaglig en individ är för att utveckla ett alkoholberoende varierar under en livsperiod 

(Kendler, Scmitt & Aggen, 2008). Tonåren är den mest känsliga fasen för att utveckla ett 

alkoholberoende. Hos mer än två tredjedelar av människor som diagnostiserats med 

alkoholberoende har sjukdomen tagit sin början under tonåren (Van Ryzin, Fosco & Dishion, 

2012). Att börja använda alkohol tidigt är också en riskfaktor för att utveckla ett 

alkoholberoende senare i livet eftersom att de neurotoxiska effekterna är farligare hos unga 

personer vars hjärnor fortfarande är extremt känsliga (Jacobus & Tapert, 2013; Spear, 2000; 

Squeglia, Jacobus & Tapert, 2009). 
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Alkoholvanor och socioekonomisk status  

Alkoholrelaterade sjukdomar, inte minst alkoholrelaterad död, drabbade förr i tiden oftare 

människor med den sämsta sociala statusen. I dessa grupper blev följderna av ett 

alkoholberoende betydligt tyngre än i de högre samhällsskikten. Orsakerna till att alkoholens 

skadliga verkningar drabbade och drabbar vissa mer än andra har varit skillnader i 

dryckesmönster och i varje individs sociala nätverk. I arbetarklassen konsumerades det 

exempelvis stora mängder alkohol under helgerna medan tjänstemännen spred ut den höga 

konsumtionen över veckan. Under historien har alkoholkonsumtionen förändrats mellan de 

olika klasserna. Från att riskkonsumenterna varit fler i grupperna av hög social rang kunde det 

vid millenniumskiftet urskiljas att det blivit tvärtom (Leifman, 1998). 

 

Tidigare forskning pekar åt olika håll när det gäller alkohol och SES idag. De personer med 

lägre utbildning får snabbare problem relaterat till alkoholkonsumtion jämfört med de personer 

som har en högre utbildning. Detta orsakas av att personernas omgivning skiljer sig åt gällande 

exempelvis socialt umgänge och boendemiljö (Grittner, Kuntsche, Graham & Bloomfield, 

2012). Personer med den allra högsta årsinkomsten dricker en större volym alkohol per år än 

personer i hushåll med lägst årsinkomst (Livingstone, 2014). Personer med lägre SES dricker 

mer vid ett och samma tillfälle medan personer med högre SES dricker mindre mängder oftare 

(Huckle, You & Casswell, 2010).  

 

Enligt Grittner och medarbetare (2012) har personer med lägre SES större risk att drabbas av 

alkoholrelaterade skador jämfört med personer med högre SES. Livingstone (2014) rapporterar 

däremot att människor med en högre SES oftare har riskbeteenden, exempelvis rattfylleri, än 

personer med lägre SES. Huckle och medarbetare (2010) betonar att SES inte har någon 

betydande roll vad gäller alkoholrelaterade skador.  

 

Varför börjar en person dricka alkohol?  

Det finns flera orsaker till varför unga personer testar alkohol för första gången och hur detta 

kan kopplas till ett farligt alkoholdrickande (Kuntsche & Müller, 2012). Dryckesmönstret i 

tonåren är till stor del präglat av social bakgrund och umgängeskrets (Van Ryzin et al., 2012). 

Positiva upplevelser och förväntningar relaterat till alkohol samt umgängeskretsens acceptans 

och dryckesmönster kommer att forma en individs beteende och attityd till alkohol (Smith, 

Goldman, Greenbaum & Christiansen, 1995; Chartier, Hesselbrock & Hesselbrock, 2010). 

Gemenskap, nyfikenhet på alkoholens effekter och depression är vanliga orsaker till att börja 
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dricka alkohol (Kuntsche & Müller, 2012). 

 

Ett stort antal gener tillsammans med miljöfaktorer runt en individ samverkar till aktiveringen 

av olika processer som kan underlätta utvecklingen av ett alkoholberoende (Hyman, 1999). Den 

familjära miljön samt att ha missbruksproblematik inom familjen är bland tonåringar och unga 

vuxna en av de mest avgörande faktorerna för utvecklandet av ett alkoholberoende medan 

genetiska faktorer får en större roll senare i livet (Kendler et al., 2008; Zimmermann, 

Blomeyer, Laucht & Mann, 2007). Social stress, traumatiska livshändelser, hyperaktiv 

personlighet eller personlighetsstörning är ytterligare riskfaktorer (Van Ryzin et al., 2012; 

Clark, Lesnick & Hegedus, 1997; Enoch, 2011; Rothman, Edwards, Heeren & Hingson, 2008; 

Sartor, Lynskey, Heath, Jacob & True, 2007; Windl, Spear, Fuligni, Angold, Brown, Pine, 

Smith, Giedd & Dahl, 2008; Donovan, 2004). Sociala och ekonomiska problem i en persons 

barndom kan ha ett samband med hur dennes alkoholkonsumtion ser ut senare i livet. Unga 

vuxna som flyttar till eget boende dricker mer än om personen skulle bo tillsammans med sina 

föräldrar eller med sin partner (Van Der Deen, Carter, McKenzie & Blakelv, 2014).  

 

Sjuksköterskans bemötande  

I sjuksköterskans dagliga arbete finns etiska regler som bland annat bygger på ett gott 

bemötande till patienter och dennes närstående (Svensk sjuksköterskeförening, i.d.). Enligt 

Kristoffersen (2005) menar Kari Martinsen, i sin omvårdnadsteori, att sjuksköterskan ska visa 

omsorg i bemötandet av patienten. Omsorg innebär en förståelse för andra människor. 

Situationer som en person, exempelvis vårdpersonal, har egen livserfarenhet av kan ge 

förståelse också i mötet med andra människor som genomgått något liknande. Socialstyrelsen 

(2005) betonar vidare att sjuksköterskan skall visa respekt och empati för patienten och dess 

närstående. Det är också viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för patientens behov och 

informerar samt undervisar så att patienten kan delta aktivt i vården. Sjuksköterskan skall också 

uppmärksamma och bemöta de sjukdomsupplevelser och det eventuella lidande som patienten 

kan ha, exempelvis vid ett alkoholberoende (Socialstyrelsen, 2005). I arbetet med 

alkoholberoende patienter är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att uppmuntra och 

hjälpa patienten att bygga samt bevara sociala relationer, avsaknad av socialt stöd är nämligen 

den starkaste orsaken till återfall (Lorman, 2013). 

 

Problemformulering 

I det svenska samhället är alkoholkonsumtion en stark orsak till ohälsa (Leifman, 1998). Inom 
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begreppet alkohol ryms fördomar som många har en stark koppling till människors SES. 

Genom att studera fenomenet alkoholberoende på ett plan där människor från olika sociala 

skikt själva får en chans att uttrycka sig om sina upplevelser kan detta bidra till att motarbeta 

allmänhetens fördomar. Framförallt viktigt är det att eliminera fördomar hos de som ofta 

kommer i kontakt med patientgruppen i fråga, exempelvis sjuksköterskor. Tidigare forskning 

lägger stor vikt vid att undersöka samband och skillnader i alkoholvanor mellan olika sociala 

skikt. Få forskare har dock studerat personers egna upplevelser av alkoholberoende relaterat till 

SES. All kunskap om relationen mellan SES och alkoholkonsumtion är av stor vikt i arbetet 

mot lika goda förutsättningar för hälsa i hela befolkningen. 

 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur människor med olika socioekonomiska 

förutsättningar upplevde sitt alkoholberoende och mötet med sjukvården.  

 

METOD 

 
Design 

En explorativ design med kvalitativ forskningsansats har använts till denna studie som bygger 

på personers egna upplevelser och erfarenheter av fenomenet alkoholberoende. Personernas 

berättelser om livserfarenheter i samband med problemområdet alkoholberoende har varit 

verktyget för att utforska och erhålla en förståelse för hela kontexten (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Intervjuerna genomfördes under november 2014 med sex personer som hade ett diagnostiserat 

alkoholberoende. Fyra av deltagarna var redan färdigbehandlade medan två var under pågående 

behandling. Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Hälften av 

intervjudeltagarna var högutbildade, det vill säga hade en eftergymnasial utbildning på över två 

år. Den andra hälften hade ingen eller enbart gymnasial utbildning alternativt eftergymnasial 

utbildning på mindre än två år (tabell 2). Det var slumpen som avgjorde att antalet med hög 

respektive låg utbildning blev jämnt fördelade.  

 

Två av de intervjuade personerna rekryterades på en beroendemedicinsk mottagning och en 

person på en beroendemedicinsk avdelning, båda förlagda på ett sjukhus i Mellansverige. Tre 
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personer rekryterades på en av Anonyma Alkoholisters (AA) föreningar i Mellansverige.  

 

Inklusionskriterier 

• Diagnostiserat alkoholberoende. 

• Cirka fem personer med >2 år eftergymnasial utbildning. 

• Cirka fem personer med ingen/enbart gymnasieutbildning eller <2 års eftergymnasial 

utbildning. 

 

Exklusionskriterier 

• Annat diagnostiserat substansberoende än alkohol. Kan dock ha brukat andra substanser 

än enbart alkohol.  

 

Tabell 2. Översikt över intervjupersoner 
ÅR INOM 
BEROENDE- 
SJUKVÅRDEN  

ARBETARE 
 
<2 år efter-
gymnasial 
utbildning. 

TJÄNSTEMAN 
 
2-6 år eftergymnasial 
utbildning. 

FÖRETAGARE  
 
>6 år eftergymnasial-
utbildning, 
inklusive fria 
yrkesutövare med 
akademikeryrken. 

ICKE-
FÖRVÄRVSARBETANDE 
 
Studenter, hemarbetande, 
ålderspensionärer, 
förtidspensionärer, långvarigt 
arbetslösa (minst 6 månader) och 
värnpliktstjänstgörande. 

< 1 år Intervjuperson 3     
1-5 år Intervjuperson 4 Intervjuperson 1    
> 5 år   Intervjuperson 5  

 
Intervjuperson 6  

Intervjuperson 2  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på olika människors individuella upplevelser så som känslor, erfarenheter, 

åsikter, behov och önskemål, varför intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. 

 

Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer, dessa syftade till att ge en bred, omfattande 

insikt och förståelse för målgruppens problemområde (Polit & Beck, 2010). Intervjuerna var 

semistrukturerade och omfattade 14 öppna frågor (bilaga 3). Då studiens syfte var att studera 

upplevelser av alkoholberoende inom vissa specifika områden samt hur patienter med 

alkoholberoende upplever mötet med sjukvården var frågorna i förväg konstruerade så att alla 

intervjuer med säkerhet skulle täcka det aktuella området (Polit & Beck, 2010). 

Intervjufrågorna fokuserade huvudsakligen på respondenternas sociala nätverk, 
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sjuksköterskornas bemötande i vården samt alkoholens innebörd och påverkan på personen i 

frågas liv. Intervjufrågorna var utformade så att de uppmanade intervjudeltagarna till att fritt 

tala om de givna huvudämnena som frågorna pekade på utan att dessa på något sätt skulle 

begränsa svaren (Polit & Beck, 2010). 

 

Tillvägagångssätt 

En specialistsjuksköterska vid en beroendemedicinsk mottagning på ett sjukhus i Mellansverige 

kontaktades. Till mottagningen kommer patienter med olika diagnostiserade substansberoenden 

för inbokade samtal, provtagning och läkemedelsutdelning. Ett möte, där studiens syfte och 

metod presenterades för chefen och medarbetarna, ägde rum på mottagningen i maj 2014. Ett 

muntligt godkännande till att studien skulle få genomföras gavs av chefen och på mötet 

diskuterades det även hur och när respondenterna skulle fångas upp. Klinikchefen för 

beroende- och neuropsykiatriska enheten kontaktades därefter och gav också sitt godkännande.  

 

En beskrivning av studien, informationsbrev (bilaga 1) och intervjufrågor (bilaga 3) utformades 

och skickades till handledare, examinator samt avdelningschef och berörd personal på 

beroendemedicinska mottagningen för godkännande. Redan utformade frågeformulär som 

skulle uppfylla studiens syfte kunde inte hittas, därför konstruerade författarna intervjufrågorna 

som baserades på tidigare forskningsresultat samt studiens syfte. För att testa intervjufrågorna 

hölls tre provintervjuer i början av augusti 2014. Detta för att undersöka om frågorna skulle 

uppfylla syftet eller korrigeras. Några små korrigeringar, huvudsakligen gällande meningsföljd, 

genomfördes. 

 

I augusti lämnades 50 informationsbrev samt en insamlingsbox märkt med studiens och 

författarnas namn till beroendemedicinska mottagningen. I samband med detta undertecknade 

även chefen för beroendemedicinska mottagningen det skriftliga godkännandet av studien. 

Informationsbreven utformades så att de täckte studiens syfte och i allra möjligaste mån även 

tänkbara funderingar som patienten skulle kunna ha. Detta för att personalen på 

beroendemedicinska mottagningen skulle behöva svara på så få frågor som möjligt om studien. 

Anledningen till detta är att personalen, som arbetar mycket nära patienterna, annars omedvetet 

skulle kunna påverka patienten till att delta eller avböja beroende på sin egen inställning till 

studien. Sjuksköterskorna som vårdar patienter med alkoholberoende delade, vid avslutat 

samtalstillfälle, ut ett informationsbrev som hänvisade till denna studie efter att ha tagit hänsyn 

till inklusions- och exklusionskriterierna. Kontaktuppgifter fylldes av den intresserade patienten 
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i längst ner på sidan och därefter lämnades informationsbrevet tillbaka till behandlande 

sjuksköterska som placerade det i insamlingsboxen. 

 

Från slutet av september till slutet av oktober samlades intresseanmälningar in. Därefter, i 

början av november, hämtades intresseanmälningarna. De två patienterna som anmält sitt 

intresse på mottagningen kontaktades via telefon för vidare information och tidsbokning av 

intervju. Den första intervjun ägde rum i ett samtalsrum på beroendemedicinska mottagningen 

efter patientens egen önskan. Den andra intervjun genomfördes på Medicinska biblioteket vid 

samma sjukhus, i anknytning till patientens redan inbokade sjuksköterskesamtal på 

beroendemedicinska mottagningen. Eventuella nya intresseanmälningar i insamlingsboxen 

kontrollerades kontinuerligt under de 20 dagar som datainsamlingen pågick, men inga nya 

respondenter rekryterades.  

 

För att rekrytera fler respondenter kontaktades en av Anonyma Alkoholisters föreningar och 

mötesplatser. Föreningen AA är en ideell förening som drivs av dess medlemmar och har 

således inget samarbete med några andra institutioner (Anonyma Alkoholister, 2012). Inga 

informationsbrev fick lämnas kvar eller sättas upp på anslagstavlan eftersom detta skulle kunna 

uppfattas som om AA samarbetade med Uppsala Universitet. På grund av detta besöktes två 

öppna möten där studien presenterades och samma informationsbrev (bilaga 1) som tidigare 

använts till att fånga upp patienter delades ut för att personerna själva även skulle kunna läsa 

om studien. I direkt anslutning till det första mötet hölls en intervju med en deltagare. På det 

andra mötet planerades en ytterligare intervju in. Ytterligare tre intresserade personer fick 

kontaktuppgifter så att de kunde fundera på om och när de ville delta och sedan ta kontakt för 

att planera in en tid för intervju, enbart en av dessa ringde för att planera in en tid. 

 

För att rekrytera ytterligare respondenter kontaktades avdelningschefen för en 

beroendeavdelning vid samma sjukhus som beroendemedicinska mottagningen tillhör. Ett möte 

planerades in där studien presenterades. Det fanns vid denna tidpunkt endast en person med 

rent alkoholberoende på avdelningen, denne fick information om studien och gav sitt 

godkännande till att delta. Intervjun genomfördes i ett samtalsrum på avdelningen. Eftersom 

avdelningen tillhör samma division som beroendemedicinska mottagningen gällde även det 

skriftliga godkännandet här och inget nytt behövde skrivas. 

 

Innan intervjuerna började fick deltagarna fylla i en enkät som innehöll frågor om nuvarande 
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sysselsättning och utbildningsnivå (bilaga 2). Detta för att intervjufrågorna sedan skulle kunna 

hållas öppna. En av författarna intervjuade samtidigt som den andra observerade vad som sades 

och antecknade patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av applikationen ”ALON Dictaphone by ALON Software” (ALON Software, 2013). 

Intervjuerna tog 15 till 25 minuter. Vissa respondenter var fåordiga och i dessa fall ställdes 

flera följdfrågor som inte konstruerats i förväg. Efter intervjuerna transkriberades de 

omedelbart.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Klinikchefen för verksamhetsområdet beroende- och neuropsykiatri där studien delvis har 

utförts har gett sitt godkännande till studiens genomförande. Även avdelningschefen på 

beroendemedicinska mottagningen tillsammans med medarbetande sjuksköterskor, har gett sitt 

samtycke till detta. 

 

Det var mycket viktigt att de deltagande inte skulle få känslan av att någon information om 

studien undanhölls, all fakta lades därför fram redan när personerna kom i kontakt med studien 

för första gången. Informationsbrevet som respondenterna tog del av innan de bestämde om de 

ville medverka, utformades på ett så tydligt sätt att de personer som valde att delta redan ifrån 

start var införstådda med studiens syfte och hur processen skulle gå till. Deltagarna skulle inte 

behöva ställas inför ny och oväntad information angående studien när intervjuerna väl 

påbörjades, detta skulle inte vara etiskt försvarbart (Codex, 2013). 

 

I informationsbrevet lyftes det fram att deltagandet var helt frivilligt och att personen kunde 

välja att avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång. Därmed blev medverkan 

aldrig bindande vilket gjorde att om deltagaren av någon anledning inte kunde eller ville 

fullborda sitt deltagande så var det inga som helst problem att avsluta sin medverkan (Codex, 

2013). 

 

Genom att studien baserades på intervjuer kunde deltagarna själva välja vilken information de 

ville delge. Om en fråga vara extra känslig för personen kunde denne välja att inte svara. Efter 

intervjuerna skedde avidentifiering, något som var mycket viktigt för att deltagarna skulle 

känna förtroende och trygghet. All insamlad data förvarades inlåst så att ingen obehörig kunde 

få tillgång till detta. De inspelade intervjuerna raderades direkt efter att de transkriberats.  
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Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och lästes därefter igenom för att en helhetsbild och 

en djupare förståelse skulle skapas. Transkriberingen genomfördes direkt efter intervjuerna för 

att minska risken för feltolkningar (Polit & Beck, 2010). Därefter genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2012). Intervjuerna analyserades med hjälp av 

begreppen meningsbärande enhet, kondensering, kod, subkategori, kategori och tema (tabell 3). 

 

Tabell 3. Exempel på innehållsanalys  

MENINGSBÄRANDE ENHET  KONDENSERAD 
MENING  

KOD SUBKATEGORI KATEGORI  

”Vänligt men naivt… de där gick ju att lura 
hur mycket som helst. Alltså en alkoholist är 
ju, det är ju förnekelsens sjukdom… Vården är 
ju mest kontraproduktiv. Förstör mer än det 
hjälper.” (I5) 

Vänligt men naivt, de går 
att lura. Vården är 
kontraproduktiv. 

Naiv och 
kontra-
produktiv vård. 

  
 

 
U 

”Om man pratar med nyktra alkoholister 
lyssnar man, man lyssnar inte på folk som inte 
varit beroende för de vet inte.” (I6) 
 
”Om det inte är en alkoholist själv, en läkare 
eller sjuksköterska som ägnar sig åt det, då 
går det bra, en nykter sådan.” (I5) 

Man lyssnar inte på folk 
som inte varit beroende.  
 
Det går bra om läkaren 
eller sjuksköterskan är 
alkoholist själva, en nykter 
sådan.  

Teoretisk 
kunskap räcker 
inte.  
 
 

 P 
P 
L 
E 
V 
E 

”Det finns en seghet i systemet, jag har ju sett 
det gällande min **** bland annat där då 
liksom. Och att, det blir ju inte sådana här 
snabba responsen va, ehhh om man ringer och 
sen får man vänta i veckor… för oftast är det 
ju liksom, finns det ett tidsfönster, när man har 
kapitulerat för att ta kontakt.” (I6) 

Det finns en seghet i 
systemet. Det har jag sett 
gällande min ****. Det är 
inga snabba responser och 
när man ringer får man 
vänta i veckor.  

Intervall 
mellan kontakt 
och 
behandling. 

 
 
 

Vården är icke-
fungerande 

L 
S 
E 
R 

 

”… **** hade smygsupit en hel del men sen 
också gått på tjack och kola… men kommunen 
betecknade inte **** som beroende… det är 
en diskrepans med… det som är privata 
sjukvårdens skalor på vad beroende är och vad 
du är då när kommunen gör sina 
bedömningar…” (I6) 

**** hade supit och tagit 
tjack och kola men 
kommunen betecknade det 
inte som beroende. Det är 
en diskrepans mellan 
privat sjukvård och 
kommunens 
bedömningsskalor.  

Olika 
bedömnings-
skalor av 
beroende. 

  
 
 

A 
V 
 

”Jag har en mindre bra syn på vården överlag, 
jag upplever det som att personal bara ger ut 
piller till beroende eller missbrukare, inte 
riktigt går till botten med problemen…” (I2) 

Mindre bra syn. 
Personalen delar endast ut 
piller och går inte till 
botten med problemen. 

Personalen går 
inte till botten 
med problem-
en. 

  
 

 
”… egentligen att det är medicinerna som 
funkat. Sen visst, har jag ju pratat med 
psykolog och så här och, och gått på en del 
möten och såhär. Men… jag tror inte att det, 
det skulle inte räcka. Utan, men medicinerna 
funkar klockrent för mig” (I1) 

Det är medicinerna som 
funkar men bara möten 
skulle inte räcka.  

Medicin-
eringen 
fungerar. 

 S 
J 
U 
K 
V 

”Nja jag kommer inte ihåg, precis exakt vid 
första tillfället men jag har alltid tycker jag 
blivit väl bemött… av personalen här så att… 
ehhh, det har jag inget att klaga på.” (I1) 

Jag har alltid blivit bra 
bemött och inga klagomål.  

Bra 
bemötande.  

Vården är väl-
fungerande 

Å 
R 
D 
E 

”Jag har alltid blivit väl bemött vad jag vet. 
När jag kommit in eller varit inne, träffat 
någon och sådär. Det har jag alltid varit. Å 

Jag har blivit väl bemött 
när jag kommit in. Dock 
har jag aldrig bråkat och 

Väl bemött, har 
dock inte varit 
stökig.  

 N 
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andra sidan har jag aldrig bråkat och stökat 
med de så mycket heller.” (I3) 

stökat.  

 

RESULTAT 

 
Tabell 4. Resultatöversikt 

 
TEMA 

 
UPPLEVELSER AV ALKOHOLBEROENDE OCH MÖTET MED SJUKVÅRDEN 

  
 
KATEGORI 

 
ANLEDNING-
AR TILL ATT 
KONSUMERA 
ALKOHOL 
 

 
UPPLEVELSER 
AV DET EGNA 
ALKOHOL-
BEROENDET 
 

 
UPPLEVELSER 
AV 
ALKOHOLENS 
KONSEKVENSER 
 

 
ARV, 
MILJÖ 
OCH 
OMGIV-
NING 
 

 
UPPLEVELSER 
AV 
SJUKVÅRDEN 
 

 
UPPLEVELSER 
AV 
NYKTERHET 
 

 
SUB-
KATEGORI  

 
Tillgänglighet 
ökar 
konsumtionen 
 
Känsloliv ökar 
konsumtionen 
 
 
 
 

 
Förnekelse 
präglar ett 
beroende 
 
Olika faktorer till 
behandlings-
framgång  
 

 
Psykiska besvär är 
vanligt 
 
Socioekonomiska 
aspekter 
 
Ökat riskfyllt  
beteende 
 
 
 

 
Stöd från 
omgivning-
en 
 
Familje-
förhåll-
andens 
påverkan 
på 
konsum-
tionen  
 

 
Vården är icke-
fungerande 
 
Vården är väl-
fungerande 
 

 
Produktivitet som 
stimulans 
 
Nykterhet ger 
välmående  
 

 

Anledningar till att konsumera alkohol 

 

Vad väcker ordet alkohol för tankar? 

Det fanns många bakomliggande orsaker och faktorer till varför en person började dricka 

alkohol. Varför en person sedan fortsatte dricka alkohol och varför denne senare utvecklade ett 

alkoholberoende fanns det lika många, om inte fler, faktorer till. Tillfället då alkohol 

konsumerades för första gången skiljde sig mellan deltagarna gällande såväl ålder, anledning 

och effekt. Två av de personer med högre utbildning och en person med lägre utbildning 

började dricka stora mängder alkohol senare i livet, då de var mellan 20 och 60 år gamla. De 

två resterande deltagarna, båda med lägre utbildning, började dricka i de tidiga tonåren.  

 

Ordet alkohol kunde väcka tankar så som misär och problem men var också ett neutralt ord för 

många och inte på något sätt värdeladdat. För vissa var ordet alkohol positivt. Överlag 

betraktades inte alkohol som något negativt, det sågs snarare som ett privilegium för de 



	   12	  

personer som kunde hantera det. En person menade att denne insåg att en nykter alkoholist 

borde se alkohol som något negativt men att denne inte kunde det. Ett fåtal personer såg 

alkoholen som något destruktivt varav en menade att det överhuvudtaget inte borde få finnas i 

samhället.  

 

Tillgänglighet ökar konsumtionen  

Närhet till platser där det serverades alkohol och hur mycket alkohol som överlag fanns i 

närmiljön upplevdes vara en betydande faktor till hur stor konsumtionen blev. Endast en 

deltagare nämnde inte att tillgänglighet var en bidragande faktor till den höga 

alkoholkonsumtionen. Att personerna hade restauranger eller pubar med serveringstillstånd i 

nära anslutning till den egna bostaden eller arbetet tenderade till att öka alkoholkonsumtionen. 

Det upplevdes som svårt att passera pubar på väg hem utan att gå in och ta något att dricka. 

 

”Men det här som jag håller på med nu… så ligger det kanske fyra fem år tillbaka i tiden, när 

jag började dricka ordentligt och sådär. Och det berodde ju på att jag hade tillgång till hur 

mycket sprit som helst.” (I3) 

 

På samma sätt var det en ursäkt att gå ner till centrum och handla enbart för att i samband med 

detta kunna gå till den intilliggande puben för att ta något att dricka.  

 

”… det är lurendrejeri bara, jag hittar alltid på saker, för att gå ner till centrum och ändå, 

ändå där så går man ju in på puben… dricker litegrann.” (I3) 

 

Deltagare med arbeten som innebar frihet från bestämda tider eller specifika lokaler, 

exempelvis genom regelbundna affärsresor eller att arbetsplatsen låg i hemmet, upplevde att 

detta var en av anledningarna till att alkoholkonsumtionen blev så hög. Affärsresor förekom 

oftare i arbete som krävde hög utbildning och kunde bidra till ökad konsumtion på 

veckodagarna då alkohol betraktades som en given del av resan. Ett arbete som innebar mycket 

fritid i sig kunde också innebära mer tid för alkohol. En deltagare upplevde exempelvis att då 

pensionstiden kom var det uppenbart att mer ledig tid var ett potentiellt upphov till också en 

ökad alkoholkonsumtion. 
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”… det blir så när man är ute och reser… det lite grann ingår i den här, man reser runt och 

träffar nya kollegor… så de tog ju ut mig på krogen jämt och ständigt.” (I6) 

 

”Indirekt vad, vad man jobbar med, betyder ju mycket alltså om man har frihet till exempel, fri 

i jobbet, det tror jag.” (I5) 

 

Känsloliv ökar konsumtionen  

Hur personerna upplevde sin första kontakt med alkoholen och vilka känslor som uppkom i 

samband med detta skiljde sig markant åt mellan deltagarna. Två personer hade konsumerat 

alkohol tills de nått medvetslöshet men såg fortfarande inte alkohol som något negativt. En 

positiv upplevelse i något avseende var alltså majoritetens åsikt, en deltagare upplevde dock sin 

alkoholdebut som mer negativ.  

 

”Från början var det ju som att jag hade uppfunnit ett, något nytt liksom… då kändes det ju 

toppenbra… att jag kunde klara mig igenom såhär… dagarna… ” (I4) 

 

Alkohol var en substans som människor använde på motstridiga indikationer gällande sitt eget 

känsloliv. Vissa individer med alkoholberoende kände ett behov av att dricka vid glada 

tillfällen medan andra främst kände ett behov av alkohol vid känslor av depression. Alkoholen 

kunde sedan bidra till uppkomsten av motsatta känslor än de som från början var anledningen 

till att alkoholen intogs. En gemensam faktor hos nästan samtliga deltagare var att alkohol efter 

debuten brukades för att personerna kände sig glada eller för att de sökte efter speciella känslor, 

exempelvis behag. Några av deltagarna använde alkohol för att dämpa känslor så som ångest 

och depression medan de övriga främst drack när de var på gott humör. Som en motsatt aspekt 

till detta berättade en av personerna att efter en längre period av alkoholbruk gav detta istället 

upphov till känslor som ångest och depression, även om skälet till att alkohol intogs från början 

var glädje. 

 

”… det är ju det här behaget… skönt, jävligt skönt… det var någon som sa att vi ska leva i 

dagen… när man är lagom berusad... det är det enda tillfället i livet då man verkligen är carpe 

diem... Det är det enda tillfället egentligen när en människa lever just nu…” (15) 

 

En annan orsak till att dricka alkohol var spänning och nyfikenhet på den effekt som alkoholen 

medförde. Alkoholintaget ledde dessutom till ökad självkänsla och mod som resulterade i 
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genomförandet av saker som inte vågats utan alkohol i kroppen. Alkoholen ledde även till en 

känsla av gemenskap och samhörighet med andra människor, detta sågs särskilt hos en 

deltagare med ett litet socialt nätverk och inte alls hos personer med många kontakter. 

 

”… alltså jag kände typ såhär totalt samhörighet med människor… alltså innan kände jag att 

jag var såhär annorlunda på något sätt, och, kanske att det var något fel på mig.” (I2) 

 

Upplevelser av det egna alkoholberoendet 

 

Förnekelse präglar ett beroende  

Överlag är alkoholberoende en sjukdom som den drabbade förnekade länge, ibland erkändes 

inte sjukdomen helt för den enskilde individen förrän denne började sin behandling. Att 

alkoholism är förnekelsens sjukdom var ett väletablerat uttryck bland intervjudeltagarna. Att på 

olika sätt försvara sitt beroende var vanligt förekommande och kunde urskiljas antingen direkt 

eller indirekt i alla intervjupersonernas svar. Exempelvis kunde alkoholberoendet betraktas som 

ett aktivt val och inte ett tvång. Drickandet kunde även rättfärdigas för den egna personen 

genom att andra människors handlingar som påverkade hälsan negativt, exempelvis rökning, 

uppmärksammades. Argument för att ursäkta alkoholberoendet för omgivningen förekom i 

majoriteten av intervjuerna och i båda socioekonomiska grupperna.  

 

”Förnekelsen är så total i sjukdomen så att man, man förnekar hur illa det är egentligen.” (I6) 

 

Vad leder till behandlingsframgång?  

Motivation upplevde många respondenter hade en central roll i hur alkoholkonsumtionens 

mönster såg ut eller hade sett ut. Det var viktigt att ha en medveten önskan om att sluta dricka, 

om incitament saknades ledde detta till ett fortsatt högt alkoholintag. Den egna insikten om att 

vilja sluta dricka krävdes för att det också skulle bli så.  

 

”… medlemskravet är att man har en önskan att sluta dricka, men det hade inte jag. Jag hade 

inte den så att säga medvetet, men det är klart att det fanns någonstans i kroppen.” (I5) 

 

En person från vardera av de två socioekonomiska grupperna nämnde att alkohol kommer att 

finnas i deras liv i framtiden. Den ena av dessa personer hade varit nykter i nio månader och 

den andre hade nyligen trappat ner sitt alkoholbruk samt påbörjat behandling för 



	   15	  

alkoholberoendet, personen var dock inte nykter än. En orsak till ett eventuellt återupptagande 

av alkoholdrickandet var en önskan om att i framtiden kunna dricka alkohol på en normal nivå. 

En annan orsak var en förutfattad teori om att perioder med återfall skulle komma, dock inte så 

länge arbetet motiverade nykterhet.  

 

”Jag räknar egentligen med att jag kommer att ta perioder igen när jag när jag kommer att 

dricka… jag kan inte planera in det just nu… uppdraget håller mig nykter.” (I1) 

 

Craving upplevdes olika bland personerna med alkoholberoende. Vissa menade att de aldrig 

upplevt detta fenomen medan andra kände det regelbundet. Även om konsekvenserna av 

alkoholkonsumtionen var kända så kunde personer som hade denna craving inte stå emot 

alkoholen när begäret kom, trots att personen i fråga i vanliga fall var motiverad till nykterhet. 

Detta ledde till förlorad kontroll över den egna livssituationen. Det blev ett tvång att försöka 

hindra sig själv från att inta alkohol. ”Cravingen” kunde alltså vara starkare än motivationen.  

 

”… jag förstår konsekvenserna av att dricka, när suget slår till så spelar det ingen roll.” (I1) 

 

Upplevelser av alkoholens konsekvenser  

 

Psykiska besvär är vanligt förekommande 

Majoriteten av deltagarna upplevde att alkoholen på något sätt gett psykiska besvär, exempelvis 

ångest. Hos en av deltagarna resulterade alkoholberoendet efter en tid i en neuros med 

vanföreställningar. Neuros definieras som en psykisk störning utan organisk orsak, till skillnad 

från en psykos. En neuros kan ge bland annat ångest, dissociationstillstånd samt tvångstankar 

(Nationalencyklopedin, i.d.). Hos en annan person medförde alkoholberoendet att denne i 

perioder avskilde sig från omvärlden genom att isolera sig i det egna hemmet. Fysiska problem 

som orsakats av hög alkoholkonsumtion var det flera som erfarit. Alkoholberoendet kunde 

också leda till att livet och tankarna enbart cirkulerade runt alkoholen, flera av deltagarna 

berörde detta ämne. De två personer med högst utbildning gav dock ordagranna exempel på hur 

deras livssituationer blivit alkoholcentrerade där alkoholen successivt började styra deras 

tankar. 
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”Psykiskt mår man ju inte bra. Du har ju någonting som du måste dölja hela tiden och det är 

ett jättejobb, det är slitsamt att vara aktiv alkoholist, att dölja och ljuga…” (I6) 

 

Socioekonomiska aspekter 

Samtliga av de intervjuade personerna nämnde att alkoholen på något sätt påverkat deras 

ekonomi. Alkoholkonsumtion kunde, för vissa personer, medföra misskötsel av utbildning, 

arbete och bostad som därmed gick förlorade, således ledde detta till ekonomiska problem. En 

person berättade också att alkoholberoendet påverkat ekonomin indirekt på det sättet att 

personen fått betala skadestånd efter ett flertal brott som begåtts under påverkan av alkohol och 

därmed blivit skuldsatt. 

 

”… det mesta är nog ekonomiskt faktiskt… att jag inte har kunnat jobba.” (I4) 

 

”Jag har ju kommit till mitt jobb såhär… påtänd och full, så jag har ju förlorat jobb, jag har 

förlorat bostad på grund av sådana här saker.” (I2) 

 

De två personerna med högst utbildning och med högt uppsatta akademiska yrken uttryckte att 

det var uppenbart att ekonomin tagit skada av alkoholberoendet men att det inte hade påverkat 

deras leverne ändå eftersom de under sina respektive år i alkoholberoende kunnat sköta sina 

arbeten och således haft en stadig inkomst. En av dessa uttryckte också att den stabila 

ekonomiska situationen medfört att personen kunnat få en god vård på grund av att denne 

kunnat betala för privat vård och därmed undgått väntetider. Samma person fick även kontakt 

med behandlande enhet genom sin företagsläkare och sin chef, beslut om behandling fattades i 

detta fall samma dag som ledningen fick kännedom om problemet. 	  

 

Alkoholberoende leder till ett riskfyllt beteende  

Majoriteten av deltagarna skildrade ett eller flera tillfällen då de haft ett riskfyllt beteende under 

påverkan av alkohol. Tillfällena handlade både om beteenden som medfört eller kunnat 

medföra skador för sig själv men också för personer i omgivningen. Enbart en deltagare 

nämnde inget riskfyllt beteende relaterat till sitt alkoholberoende. Riskfyllt beteende som 

resulterat i kontakt med rättsväsendet och gett rättsliga påföljder, till exempel villkorlig dom, 

hade majoriteten ur de båda socioekonomiska grupperna erfarenhet av. Rattfylleri nämndes 

som den mest frekvent förekommande företeelsen. Det var också vanligt att beteenden under 

alkoholpåverkan medförde fysiska skador, exempelvis genom fall eller slagsmål.  
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Arv, miljö och omgivning 

 

Stöd från omgivningen 

Stöd från omgivningen kunde tas emot på olika sätt av de alkoholberoende personerna. Flera 

deltagare upplevde att nära anhöriga enbart poängterade att alkoholkonsumtionen var för hög 

utan att ingripa på annat sätt. Olika former av ignorans var ett fenomen som uttrycktes i 

majoriteten av alla intervjuer när det handlade om att tala om sitt alkoholberoende med någon i 

omgivningen. Antingen gav anhöriga en invit till att prata om problemet och blev avvisade av 

den drabbade, eller så avstod personerna i omgivningen helt enkelt från att tala om det trots att 

de visste vad som pågick. Det förekom dock att personer i den närmsta omgivningen till de 

drabbade uppmärksammade beroendet hos sin närstående och försökte agera. I dessa fall var 

det vanligt att personen tog illa vid sig, talade osanning eller helt ignorerade påpekandet. Ibland 

innebar det motsatt effekt när någon försökte hjälpa sin anhöriga att komma ifrån beroendet.  

 

”… ibland blir jag ju förbannad… då kan jag ju gå ut och dricka. Jag provocerade fram en 

anledning… att få gå ut…” (I5) 

 

”… de visste ju det så att, de tog hänsyn till det… arbetsgivaren sa aldrig någonting förrän 

sista, någon gång sista året…” (I5) 

 

”… troligtvis hade jag ljugit om de hade frågat.” (I6) 

 

Överlag nämndes att personerna med alkoholberoende vanligen kom i kontakt med olika 

former av behandlande enheter på egen hand alternativt med stöd från folk som inte tillhörde 

den närmaste kretsen. Det aktiva stödet från de närmast anhöriga kom oftast när behandlingen 

redan tagit sin början. 

 

”Det är mer sådär att blundar man så finns det inte liksom.” (I4) 

 

Familjeförhållandens påverkan på alkoholkonsumtion  

Det rådde olika upplevelser om hur familjeförhållanden påverkade personernas 

alkoholberoende. Beroendeproblematik fanns i familjen hos två av deltagarna. En person 

upplevde att uppväxten inte hade någon betydelse till om en person blev alkoholberoende eller 

inte men att denna faktor kunde användas som en ursäkt till varför personen blev beroende. Det 
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egna alkoholberoendet påverkade dock personens familj negativt. Familjemedlemmarna blev så 

kallade medberoende och i ett fall hade en familjemedlem till en deltagare utvecklat egna 

beroenden.  

 

”… det märks ju att det är **** som har varit längst tid som medberoende i mitt missbruk. Det 

är **** som har tagit mest skada också.” (I6) 

 

När deltagarna fick frågan om orsaker bakom alkoholberoendet var det flera personer som 

uttryckte att genetik spelade in på om en person skulle utveckla ett alkoholberoende eller inte. 

En deltagare använde alkohol första gången efter att denne flyttat hemifrån och således kunde 

inte nuvarande familjeförhållanden påverka. Denne pekade alltså på genetikens inverkan.  

 

Upplevelser av sjukvården  

När personer med alkoholberoende var i kontakt med olika institutioner av svensk 

beroendesjukvård så upplevde de sjuksköterskornas bemötande som oklanderligt. Bemötandet 

beskrevs huvudsakligen som professionellt och sympatiskt. Det fanns överhuvudtaget inga 

missnöjen med sjuksköterskornas bemötande. 

 

”Nej men alla var snälla och… tog en på allvar och så…” (I4)	  

 

Möten och träffar i föreningen AA var överlag uppskattat bland alkoholberoende personer och 

hjälpte många att tillfriskna, med eller utan kombination av annan form av behandling, så som 

medicinering. Förutom AA:s ”tolvstegsprogram” så kunde även privata samtal medlemmar 

emellan ha en terapeutisk effekt. En intervjuperson berättade exempelvis att denne fann sin 

terapeut, som också var källan till att personen i fråga tillfrisknade, bland medlemmarna i AA. 

Att gå på möten via AA var även en hjälp för de personer som varit nyktra i många år, dels 

innebar det en känsla av samhörighet och dels var det viktigt för att upprätthålla ett arbete med 

sin karaktär och sig själv som individ trots att ett nyktert liv skapats. En person höll sig frisk 

från beroendet enbart med hjälp av medicinering, att engagera sig i AA upplevde denne var en 

bidragande hjälp men det kunde inte stå som ensam behandling. 

 

Det upplevdes som svårt att erhålla en god behandling samt lyssna och ta till sig information av 

personal inom hälso- och sjukvården som själva inte hade eller hade haft ett eget beroende. Det 

upplevdes som att vårdpersonalen hade tillräcklig teoretisk kunskap men det brast i förståelsen 
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för vad ett beroende innebar. Alkoholberoende benämndes upprepade gånger som förnekelsens 

sjukdom och vårdpersonalen genomskådade inte denna förnekelse under behandlingen vilket de 

hade gjort om de hade haft ett eget beroende. Det var enkelt att ljuga för personalen och 

uttrycka sådant som de alkoholberoende personerna visste att personalen ville höra, exempelvis 

gällande nykterhet och avståndstagande. På det sättet kunde de alkoholberoende personerna 

inte få en behandling med effekt och på beroendefronten upplevdes vården som 

kontraproduktiv och icke-fungerande. 

 

”Vänligt men naivt… de där gick ju att lura hur mycket som helst. Alltså en alkoholist är ju, det 

är ju förnekelsens sjukdom… Vården är ju mest kontraproduktiv. Förstör mer än det hjälper.” 

(I5) 

 

De långa väntetiderna upplevdes också som ett problem inom beroendesjukvården. Det kunde 

dröja veckor från att kontakt togs med vården tills dess att en tid för samtal och behandling 

sattes upp. En person ansåg också att olika bedömningsinstrument för diagnostisera beroende 

användes inom vården, vilket ledde till diskrepans. 

 

”… **** hade smygsupit en hel del men sen också gått på tjack och kola… men kommunen 

betecknade inte **** som beroende… det är en diskrepans med… det som är privata 

sjukvårdens skalor på vad beroende är och vad du är då när kommunen gör sina 

bedömningar…	  om man använder de här kriterierna som DSM-V och DSM-IV, de här 

mätmetoderna så var **** ju, helt klart beroende enligt den.” (I6) 

 

En person uttryckte att denne vid flera tillfällen uppsökt sjukvården och varit i akut behov av 

vård men blivit hemskickad för att denne varit för berusad för att kunna läggas in på avgiftning. 

Deltagaren påpekade brister i regelverket som styr akut inläggning av personer med 

alkoholberoende. Om en person med alkoholberoende blev hemskickad var nämligen risken 

stor att personen fortsatte att dricka alkohol. En annan person uttryckte sin generellt negativa 

syn på hälso- och sjukvården, denne ansåg att vårdpersonalen inte behandlade orsaken till det 

aktuella beroendet utan enbart delade ut läkemedel för att behandla de synliga problemen. 

Samma person, som vårdats på behandlingshem under sin sjukdomstid, berättade att reglerna 

där inte var så stränga. Detta resulterade i att personen lätt kunde inta alkohol och droger under 

behandlingsperioderna vilket försvårade tillfrisknandet. Två av personerna från vardera 

socioekonomiska grupp berättade också att behandlingen helt avslutades i förväg utan att 
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personerna i fråga fick veta varför.  

 

”… det blev också avslutat utan att jag egentligen fick något besked om varför. Om han gav 

upp eller om jag inte behövde det, det vet jag faktiskt inte än idag.” (I5) 

 

Upplevelser av nykterhet  

Som tidigare omnämnt kunde vissa deltagande personers arbeten på olika sätt resultera i en 

ökad alkoholkonsumtion. Att ha ett arbete och på så sätt vara produktiv kunde dock också, 

omvänt, bidra till att alkoholkonsumtionen minskade. Det handlade enligt vissa respondenter 

om att personerna var tvungna att befinna sig på en viss plats vid ett visst tillfälle och enligt 

andra eftersom de värnade om sitt arbete och visste att alkoholkonsumtionen kunde medföra att 

de förlorade det.  

 

”… men jag hade ju sagt till min kvinna att jag skulle gå i pension också och det var ju med, ja 

det var ju på tiden också, vi insåg på något sätt att det inte skulle vara bra för mig att vara 

ledig hela dagarna… och dricka.” (I5) 

 

Förutom produktivitet var det för nykterhetens skull värdefullt att personerna gav tid åt sina 

intressen. Fritidsintressen så som att träna, skriva och vara ute i naturen nämndes som faktorer 

vilka gjorde att nykterhet lättare bibehölls. Huvudsakligen var det dock arbete och/eller studier 

som motiverade nykterhet. De olika behandlingsmetoderna hade också i flera fall resulterat i att 

deltagarna inte längre hade någon craving att inta alkohol. När tanken på alkohol ändå uppkom 

var det många gånger effektfullt att tänka efter och ta ett aktivt beslut om att inte vika sig för 

begäret. En person bestämde sig efter avslutad behandling för att separera från sin partner som 

hade beroendeproblematik, detta var en annan form av aktivt beslut som underlättade dennes 

nykterhet. I förväg planerade aktiviteter som krävde nykterhet kunde också hjälpa till att avstå 

från alkoholen.  

 

”… nu har jag tänkt till det före och då har jag kunnat hoppa över det. För det blir alltid så om 

jag kommer ner till centrum… då går jag alltid in på krogen.” (I3) 

 

Efter att behandlingen avslutades var det viktigt med fortsatt uppmärksamhet mot sjukdomen. 

Samtal med andra personer i samma situation upplevdes som ett hjälpmedel för att hålla sig 

nykter. Som nykter alkoholist var det av stor vikt att aldrig sluta arbeta med sig själv, även efter 
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flera år av nykterhet. 

 

Samtliga intervjudeltagare nämnde under intervjuerna att nykterhet ledde till ett bättre och 

välfungerande liv. Andra nämnde att livet underlättades av att deras tankar inte längre enbart 

centrerades kring alkohol. 
 

DISKUSSION 

 
Känsloliv och tillgänglighet upplevdes vara avgörande orsaker till att ett alkoholberoende 

utvecklades. Alkohol kunde användas för att uppnå behag, dämpa ångest och känna 

samhörighet. Nyktra alkoholister upplevde överlag inte alkohol som något negativt utan det 

sågs som ett privilegium för de personer som kunde bruka substansen på normal nivå. Personer 

med högre SES konsumerade mer alkohol i veckorna på grund av frihet i arbetet, exempelvis 

genom affärsresor. Oavsett SES kunde alkoholberoende leda till psykiska besvär och försämrad 

ekonomi. Personer med högre SES påverkades inte av försämrad ekonomi i samma 

utsträckning som personer med lägre SES, i den sistnämnda gruppen kunde skulder och 

ekonomisk kris uppkomma. Riskbeteenden var mycket vanligt förekommande oavsett SES, 

rattfylleri var det mest frekvent rapporterade riskbeteendet under alkoholpåverkan. Passivitet 

från omgivningen var vanligt och anhöriga poängterade ofta problemet utan att ingripa. När 

omgivningen väl agerade kunde det väcka förnekelse, ilska, lögner och ignorans. 

Sjuksköterskans bemötande upplevdes som oklanderligt men sjukvården betraktades överlag 

som icke-fungerande, främst gällande regelverk, bristande förståelse och långa väntetider. 

Terapeutisk effekt uppnåddes lättare om vårdpersonalen också hade haft ett alkoholberoende 

och därmed en ökad insikt, en av orsakerna till att AA:s verksamhet upplevdes som positivt och 

effektfullt.  

 
Resultatdiskussion 

 

Anledningar till att konsumera alkohol 

Studiens deltagares alkoholproblematik startade i olika åldrar, allt från de tidiga tonåren upp till 

60 års ålder. Bara två deltagare hade ett skadligt alkoholdrickande i tonåren. De personer med 

högre SES började dricka alkohol i skadlig mängd senare i livet i jämförelse med personer som 

hade låg SES. Detta visar att oavsett om en person börjar konsumera alkohol tidigt eller sent i 
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livet kan ett alkoholberoende utvecklas, med eller utan andra samverkande faktorer. Flera 

studier lyfter fram att tonåren är den mest känsliga fasen för att utveckla ett alkoholberoende 

(Van Ryzin et al., 2012; Jacobus & Tapert, 2013; Spear, 2000; Squeglia et al., 2009). 

Föreliggande studies resultat ställer sig alltså emot tidigare forskning och visar att även äldre 

människor, oavsett om de varit i kontakt med alkohol tidigare, är känsliga för att utveckla ett 

alkoholberoende.  

 

Enbart en av intervjudeltagarna upplevde sin första kontakt med alkohol som negativ, övriga 

deltagare betraktade debuten som positiv. Alkoholen gav välmåendekänslor och behag, även 

om personen var kraftigt berusad. Alkoholen kunde också hjälpa en person att ta sig igenom 

vardagen. Ökad självkänsla och mod till att genomföra vissa handlingar kunde också vara en 

faktor till att alkoholanvändandet betraktades som positivt. Positiva upplevelser och 

förväntningar på alkoholens effekter formar enligt Smith och medarbetare (1995) samt Chartier 

och medarbetare (2010) en individs fortsatta dryckesmönster, vilket styrks i studiens resultat.  

 

Precis som Kuntsche och Müller (2012) kommer fram till så kunde även depression och ångest 

vara en orsak till att börja dricka alkohol. Resultatet som Kuntsche och Müller (2012) lägger 

fram kunde i denna studie urskiljas i de båda socioekonomiska grupperna. Resultatet av denna 

studie visar även att alkohol, efter en längre tid, kan framkalla depression även om indikationen 

för att dricka från början var positiva känslor. Lorman (2013) presenterar att känslor så som 

ångest och depression kan uppkomma den första tiden i nykterhet, samtidigt är svårigheter att 

hantera sådana typer av negativa känslotillstånd den vanligaste risken för återfall efter avslutad 

behandling. Alltså uppkommer en ond cirkel där depression kan vara en orsak till att en person 

börjar dricka, uppkomma för att personen dricker, när denne slutar dricka och därefter vara en 

orsak till att inta alkohol igen. Andra orsaker till att dricka alkohol var spänning och nyfikenhet 

på den effekt som alkoholen medförde, vilket också Kuntsche och Müller (2012) kommer fram 

till i sin studie.  

 

Vad en person arbetade med och hur stora möjligheterna var till frihet från bestämda tider och 

specifika lokaler i arbetet påverkade enligt studiens deltagare hur stor alkoholkonsumtionen 

blev. De två intervjuobjekten med högst uppsatta arbetspositioner och således högst SES kunde 

ta sig stora friheter gällande det schemalagda arbetet. Dessutom förekom affärsresor mer 

frekvent i dessa grupper än för de personer med lägre SES, dessa resor medförde ökad 

alkoholkonsumtion på veckodagarna. Även de personer med lägre SES drack alkohol i 
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veckorna, dock inte lika frekvent som akademikerna. Deltagarna hade ett likvärdigt 

dryckesmönster under helgerna. Enligt Leifman (1998) konsumerar arbetarklassen stora 

mängder alkohol under helgerna medan tjänstemännen sprider ut den höga konsumtionen över 

veckan (Leifman, 1998). Detta dryckesmönster kunde alltså påvisas i denna studie. Att 

personer med lägre SES dricker mer vid ett och samma tillfälle medan personer med högre SES 

dricker mindre mängder oftare (Huckle, You & Caswell, 2010) kan också styrkas i 

föreliggande studie relaterat till just arbete och utbildningsnivå. Några av personerna med lägre 

SES nämnde att alkoholintaget en eller flera gånger blivit så stort att det lett till medvetslöshet, 

övriga intervjudeltagare nämnde inte detta. Att personer med högre SES dricker mindre 

mängder oftare kunde också styrkas i de affärsresor som oftare förekom i arbeten som kräver 

högre utbildning. 

 

Andréasson (2003) pekar på att personer som vantrivs på sitt arbete oftare har sämre psykisk 

hälsa jämfört med en person som trivs med sitt arbete. Personen som är missnöjd med arbetet 

löper därmed ökad risk att drabbas av alkoholproblem. Detta skulle också kunna vara en 

förklaring till att de personer med hög arbetsposition uttryckte att de hade ett dryckesmönster 

där de drack mindre mängder oftare. Det är rimligt att anta att personer med högt uppsatta 

arbetspositioner också trivs bättre på sina arbeten och därmed inte dricker alkohol i en mängd 

som gör att de inte kan hantera arbetsdagarna. Skulle en person vantrivas på sitt arbete skulle 

denne inte värdesätta sitt arbete lika högt och eventuellt utveckla psykisk ohälsa. Dessa faktorer 

ökar risken för att stora mängder alkohol konsumeras (Andréasson, 2003). 

 

Att använda alkohol för att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet med andra 

människor var vanligare hos personer med lägre utbildning. En av deltagarna i denna 

socioekonomiska grupp hade ett litet socialt nätverk och nämnde att en effekt av 

alkoholdrickandet var gemenskapen som det gav. De personer med högst utbildning nämnde 

båda att de hade ett gott socialt nätverk omkring sig där en stor del av kretsen bestod av 

arbetskollegor och/eller tidigare studiekamrater. Ingen av dessa upplevde att känslor av 

gemenskap eller samhörighet var en orsak till alkoholdrickandet. Sökandet efter gemenskap 

skulle alltså kunna ha sin grund i ensamhet och/eller en liten umgängeskrets. En potentiell 

förklaring till att en känsla av gemenskap främst söktes av de personer med låg utbildning 

skulle kunna vara att en flerårig utbildning kan ge ett ökat socialt nätverk i form av 

studiekamrater med gemensamma intressen. Arbetslöshet och ålders/-sjukpension kan också 

vara en möjlig orsak till ett litet socialt nätverk eftersom att umgänget med kollegor är en stor 
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del av vardagen hos personer som är aktiva i yrkeslivet, enligt flera intervjudeltagare. Att en 

individs umgängeskrets påverkar dennes dryckesmönster stöds i Van Ryzin och medarbetares 

studie (2012). En individs umgängeskrets kan också vara relaterat till personlighet och behöver 

inte ha någon koppling till dryckesmönstret.  

 

Upplevelser av det egna alkoholberoendet  

Enligt DSM-IV upplever personer med alkoholberoende craving av att inta alkohol 

(Allgulander, 2008). I denna studie upplevde några av personerna craving relativt frekvent 

medan andra aldrig upplevde fenomenet. Många av personerna i studien var medvetna om 

konsekvenserna som alkoholen medförde men när suget uppkom var det svårt att stå emot även 

om personen ville sluta dricka. Att inte kunna stå emot alkoholen ledde till en känsla av 

kontrollförlust. Om personen hade en orsak till att inte dricka och därmed god motivation 

kunde det hindra personen från att inta alkohol.  

 

Alkoholberoende är enligt deltagarnas utsagor en sjukdom som den drabbade förnekade under 

lång tid, i några fall enda tills behandling tog vid. En person berättade att denne kom till insikt 

om sina problem med alkohol först vid behandlingens början. Wing (2007) menar att personer 

med beroendeproblematik måste sluta förneka sin sjukdom för att kunna ta emot behandling, 

vilket styrks i deltagarens berättelse. Förnekelse är karaktäristiskt för beroendeproblematik och 

det kan betraktas som ett symtom till ett substansberoende att antingen förneka eller inte vara 

medveten problemet (Verdejo-García & Pérez-García, 2006). Fenomenet förnekelse trädde 

fram i majoriteten av deltagarnas svar men hade ingen koppling till den socioekonomiska 

statusen. Några deltagare hade fortfarande, vid tiden för intervjuerna, en förnekande syn på 

alkoholen. Det var ytterst få deltagare som helt och hållet betraktade alkohol som något 

destruktivt, många hade till och med en positiv syn på alkoholen. Även en av de personer som 

levt i nykterhet längst tid hade en ursäktande syn på alkohol och ville kunna bruka substansen 

igen inom en snar framtid. En av deltagarna uttryckte bokstavligen att denne var medveten om 

att en nykter alkoholist borde se alkohol som något negativt men att personen ändå inte gjorde 

det, trots flera års nykterhet. Det var enbart en deltagare som tydligt uttryckte att alkohol inte 

borde få finnas i samhället. Detta är tydliga exempel på hur starkt ett beroende är.  

 

En medveten önskan om att inte inta alkohol var för flera av intervjudeltagarna viktigt för att 

också kunna bli behandlade för sitt beroende. En person ur vardera socioekonomiska grupp 

trodde att de i framtiden skulle inta alkohol. Personerna hade dock olika syn på hur alkoholen 
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skulle vara involverad, en av personerna trodde att denne skulle få återfall och dricka alkohol i 

perioder igen medan den andra personen hade en önskan om att kunna dricka alkohol på en 

normal nivå. SES har alltså bland respondenterna ingen betydelse relaterat till hur dessa 

personer ser på sin framtida alkoholkonsumtion. Däremot skulle synen på alkohol i framtiden 

kunna kopplas till personlighet, impulskontroll, självkännedom och upplevelsen av craving. En 

önskan om att kunna bruka alkohol på en normal nivå i framtiden skulle också kunna ha med 

förnekelse att göra, en förnekande syn på sin egen förmåga att hantera alkoholen och dess 

effekter. Det kan handla om att personer med alkoholberoende upplever kontrollen av sitt 

drickande som starkare än den egentligen är och tror därmed att det är möjligt att åter dricka 

alkohol på en normal nivå. Flera medicinska experter menar dock att för människor som 

tidigare haft ett alkoholberoende är det omöjligt att återigen dricka på en normal nivå 

(Anonyma Alkoholister, 2008). En annan orsak till en önskan om att kunna dricka på en normal 

nivå igen är således att personen i fråga inte är färdigbehandlad än och har därmed inte kommit 

till insikt om att denne i framtiden inte kommer att kunna nyttja alkohol överhuvudtaget, ett 

normalt dryckesmönster går inte att uppnå igen. Detta medan de övriga intervjudeltagarna i 

studien varit nyktra en längre tid och insett och accepterat detta faktum, därmed nämnde de inte 

att alkohol skulle finnas i deras liv i framtiden.  
 

Konsekvenser som alkoholen medfört  

Majoriteten av deltagarna upplevde att alkoholen gett psykiska besvär. Alkoholberoendet 

kunde exempelvis leda till vanföreställningar, isolering, ångest, depression och ett 

alkoholcentrerat liv. Att alkoholberoendet medförde att livet enbart kretsade kring alkohol var 

vanligare bland personerna med hög SES medan övriga psykiska besvär var mer frekvent 

förekommande hos de personer med lägre SES. Allgulander (2008) betonar liknande teorier om 

att en person med alkoholberoende bygger upp ett tvångsmässigt beteende kring alkohol vilket 

påverkar personens liv negativt.  

 

Sjukdomen alkoholberoende kan resultera i förödande sociala, medicinska och finansiella 

konsekvenser och påverka både den drabbade personen och dennes anhöriga (Lim et al., 2012). 

Detta har en stark koppling till denna studie där samtliga intervjudeltagare lyfte fram 

alkoholens konsekvenser på den egna ekonomin. Oavsett vilken SES en individ hade så 

påverkade alkoholberoendet ekonomin, detta gav dock olika konsekvenser på levernet, dels på 

grund av att några personer kunde sköta sitt arbete trots sjukdomen och dels gällande den 

varierade ursprungliga ekonomin. För en intervjudeltagare med lägre SES innebar de 
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finansiella konsekvenserna exempelvis att denne blev skuldsatt medan en lägre inkomst för en 

person med hög SES inte resulterade i några konsekvenser på levernet överhuvudtaget. 

Alkoholberoende individer med stabil ekonomi upplevde också att de kunde få en snabb och 

effektiv vård genom att de hade möjlighet att täcka de kostnader som en privat vård innebar, i 

de fall där det var långa väntetider till landstingets behandling. Vissa arbetsplatser hade också 

företagsläkare anställda, privilegier av sådant slag gavs bara exempel på av de personer med 

hög SES. En person med sämre ekonomi har ofta inte möjlighet att betala för en privat vård 

vilket innebär att det tar längre tid innan dessa personer kan påbörja en effektfull behandling, 

arbetslösa/pensionerade personer har inte heller fördelen att kunna få hjälp för sitt 

alkoholberoende via företagshälsovården.  

 

Förutom att det är möjligt att aktivt söka hjälp hos sin företagsläkare i de fall detta erbjuds så 

kan arbetskollegor och/eller chefer till personer med alkoholberoende också observera 

avvikande eller förändrat beteende relaterat till alkoholberoendet och uppmuntra till att 

behandling söks. Detta är fördelaktigt framförallt hos de personer med ett litet socialt nätverk. 

Att ha ett litet socialt nätverk kan innebära ensamhet och isolering som resulterar i att 

alkoholberoendet förblir okänt för omgivningen. Personer med en liten umgängeskrets men 

som fortfarande är aktiva i yrkeslivet har alltså en chans att få sitt beroende upptäckt av 

kollegorna vilket är fördelaktigt om personen i fråga själv förnekar sitt beroende eller av annan 

anledning inte tar sig för att söka behandling. Detta är ännu en syn på hur ett aktivt yrkesliv kan 

ha positiva effekter på ett fördelaktigt tillfrisknande och en omedelbar vårdkontakt. 

Alkoholberoendets effekter slår alltså till hårdast på arbetslösa eller pensionerade människor 

och de som ifrån början har det sämst ekonomiskt ställt. Leifman (1998) lägger fram liknande 

fakta som säger att i de grupperna av lägst social rang blir följderna av ett alkoholberoende 

tyngre än i de högre samhällsskikten. Leifman (1998) menar även att alkoholrelaterade 

sjukdomar och alkoholrelaterat död oftare drabbar människor med lägst SES och att 

konsekvenserna av ett alkoholberoende är som mest utbredda här. Eftersom personer med lägst 

SES, enligt denna studie, generellt hade färre möjligheter till omedelbar behandling samt 

saknade de privilegier som personer med hög SES kunde ha, skulle detta på längre sikt kunna 

vara en orsak till en ökad risk för alkoholrelaterad död, precis som Leifman (1998) kommer 

fram till. 
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Majoriteten av deltagarna nämnde att de under alkoholpåverkan uppvisat ett riskfyllt beteende 

som lett till rättsliga påföljder. Rattfylleri var det mest frekvent förekommande riskbeteendet. 

Olika uppträdanden under alkoholpåverkan hade också medfört fysiska skador hos personer i 

de båda socioekonomiska grupperna. Således har inte SES någon påverkan på det riskfyllda 

beteende som en person kan uppvisa under alkoholpåverkan, vilket ställer sig emot två tidigare 

studier inom området (Grittner et al., 2012; Livingstone, 2014). Resultatet styrks däremot av 

Huckle och medarbetare (2010) som också kommer fram till att ingen skillnad i SES finns 

gällande riskbeteende under alkoholpåverkan.  

 

Arv, miljö och omgivning 

Förnekelse, ursäktande och ignorans var fenomen som upplevdes av majoriteten av alla 

respondenter när det handlade om att tala om sitt alkoholberoende med någon i omgivningen. 

Om omgivningen agerade för att hjälpa sina anhöriga att komma ur beroendet eller om de 

förblev passiva hade ingenting med deltagarnas SES att göra, scenarion av båda typer förekom 

i respektive grupp. Det mest förekommande var att de alkoholberoende individerna var 

medvetna om att deras omgivning kände till beroendet men att ingen eller få personer agerade. 

De gånger då en anhörig försökte ingripa väckte det ofta ilska och/eller ignorans samt 

förnekelse vilket gjorde att omgivningens aktioner inte ledde till att behandling uppsöktes. 

Förnekelse förekom alltså åt båda hållen. Liknande resultat kan hittas i två andra studier, i 

dessa påvisas att förnekelse är den vanligaste orsaken till varför personer med 

beroendeproblematik inte tar emot den behandling som erbjuds (Wing, 2007). Förnekelse är en 

negativ del av beroende då det kan fördröja återhämtningen och resultera i negativa 

konsekvenser för både individen och dess omgivning (Wing & Hammer-Higgins, 1993).  

 

Beroendeproblematik fanns i den familjära bakgrunden hos två av deltagarna, en ur vardera 

socioekonomiska grupp. I en deltagares fall hade personens avkomma utvecklat ett drog- och 

alkoholberoende efter att ha levt som medberoende under hela uppväxten. Flera deltagares 

upplevelser styrker alltså att missbruksproblematik i familjen är en betydande faktor för att 

utveckla ett eget beroende (Kendler et al., 2008; Zimmerman et al., 2007). Samtidigt som 

dysfunktionella familjeförhållanden i sig är en faktor för att utveckla alkoholberoende är också 

det genetiska arvet en orsak, dock visar sig det sistnämnda senare i livet (Kendler et al., 2008; 

Zimmerman et al., 2007). En deltagare som inte hade någon alkoholproblematik i familjen 

drack exempelvis alkohol för första gången när denne flyttat hemifrån och utvecklade därefter 

successivt ett beroende. Flera av intervjudeltagarna nämnde det genetiska arvet som en 
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bidragande orsak till alkoholberoendets uppkomst. Förutom det genetiska arvet pekar studier 

även på att unga vuxna som flyttar hemifrån dricker mer (Van Der Deen et al., 2014). En 

person förkastade dock tesen om att dysfunktionella familjeförhållanden var en bidragande 

orsak och menade att detta var något alkoholberoende personer kunde skylla på, samma person 

menade att det enbart handlade om genetik. Det är dock mycket svårt att avgöra om det är 

genetik eller dysfunktionella familjeförhållanden som orsakar ett alkoholberoende för en person 

som växt upp med båda delarna.  

 

Upplevelser av att vara nykter 

Det fanns flera sätt för en person att hålla sig nykter, oberoende relaterat till socioekonomisk 

status. Det främsta skälet att inte falla tillbaka i beroendet var att nykterhet ledde till ett bättre 

liv.  

 

En persons arbete kunde som redan nämnt leda till en ökad alkoholkonsumtion exempelvis 

genom affärsresor, omvänt kunde också arbetet skydda en individ från alkoholdrickande genom 

att personen var tvungen att befinna sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Detta ledde till att 

personen hade en anledning till att inte dricka alkohol. Även en persons intressen, aktiva beslut 

om avståndstagande och att personen i förväg planerade in olika aktiviteter ledde också till 

fortsatt nykterhet. En fortsatt respekt för sjukdomen, samtal och reflektion med andra personer 

och med sig själv kunde också vara en sporre till att fortsätta hålla sig nykter efter 

tillfrisknande. Aktiviteter av samma slag som intervjudeltagarna gav exempel på, läggs även i 

en annan studie fram som faktorer som underlättar ett liv i nykterhet (Lorman, 2014). 
 

Upplevelser av sjukvården 

Studien visar att personer med diagnostiserat alkoholberoende, oavsett SES, generellt sett hade 

en mindre bra syn på den svenska sjukvårdens behandling. Samtliga deltagare var dock överens 

om att det inte fanns några brister i sjuksköterskornas bemötande. Sjuksköterskornas 

bemötande beskrevs som professionellt, sympatiskt och oklanderligt. Kari Martinsens teori om 

att sjuksköterskan ska visa omsorg i bemötandet av patienten (Kristoffersen, 2005) verkar alltså 

vara väl implementerat i sjukvården. Det är positivt att patientgruppen hade en god syn på 

sjuksköterskans bemötande, enligt Lorman (2013) har nämligen sjuksköterskan en unik 

position i att nå framgång i behandlingen av patienter med beroendeproblematik. 

 

Det rådde olika mening om vilken som var den mest gynnsamma behandlingen mot 
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alkoholberoende. Några av personerna ansåg att ”tolvstegsprogrammet” och samlingsträffarna 

via AA kunde hjälpa en person från sitt beroende utan att någon medicinsk behandling krävdes, 

bortsett från eventuell avgiftning. En person ansåg däremot att denne kunde hålla sig nykter 

med hjälp av medicinsk behandling och att AA:s samlingsträffar var ett komplement och ingen 

fristående behandlingsmetod. Några av deltagarna fortsatte, efter att de blivit nyktra, att gå på 

möten via AA för att bland annat arbeta med själva som individer. Troligtvis är detta en viktig 

faktor för att personerna vid perioder av stress inte ska falla tillbaka i alkoholdrickandet. Inget 

samband mellan SES och vilken behandling personerna betraktade som mest verksam kunde 

urskiljas. Gossop, Harris, Best, Man, Manning, Marshall och Strang (2003) framlägger i sin 

studie att personer som regelbundet besöker AA får ett minskat alkoholintag, färre psykiska 

problem och förbättrad livskvalitet jämfört med personer som inte gör det. Detta innebär att 

samtal och en gruppgemenskap, för vissa personer, kan vara ett viktigt verktyg för att uppnå en 

lyckad behandling. Liknande resultat läggs även fram i studien av Lorman (2013) där delandet 

av erfarenheter betraktas som en viktig del av tillfrisknandet. Det är dock viktigt att ta hänsyn 

till att alla människor är olika och har olika strategier för att uppnå det resultat som önskas. 

 

Det upplevdes av deltagarna som svårt att erhålla en god behandling samt lyssna och ta till sig 

information av personal inom hälso- och sjukvården som själva inte hade eller hade haft ett 

eget beroende. Det upplevdes som enkelt att tala osanning för personalen som inte kunde 

genomskåda förnekelsen som präglar alkoholberoendet. En deltagare träffade en terapeut, som 

också haft ett alkoholberoende, på ett AA-möte och uppnådde nykterhet med hjälp från denne. 

Kari Martinsen belyser detta fenomen, att situationer som en person har egen livserfarenhet av 

kan ge förståelse också i mötet med andra människor som genomgått något liknande 

(Kristoffersen, 2005). Detta innebär alltså att om hälso- och sjukvårdspersonal har haft ett eget 

beroende så skulle det potentiellt kunna bidra till en ökad förståelse för patienten. 

 

Faktorer som förvärrade synen på vården ytterligare var långa väntetider, dålig följsamhet till 

DSM-V och DSM-IV och bristande regelverk på institutionerna. En person pekade också på att 

kraftig berusning som hindrar avgiftning gör att personen i fråga blir hemskickad istället för att 

denne får vänta på vårdavdelningen tills alkoholpåverkan avtar. Eftersom det är stor risk att 

personen vid hemgång åter börjar dricka alkohol var detta en mycket negativt faktor av 

sjukvårdssystemet.  

 

Något som i flera oberoende fall uttrycktes var att behandlingen mot alkoholberoendet avslutats 
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i förväg utan att patienterna fått kännedom om varför. En person berättade också att denne 

ansåg att sjukvården inte gick till botten med alkoholberoendet utan enbart behandlade 

beroendet med läkemedel vilket denne betraktade som en ytlig behandling som inte skulle 

fungera långsiktigt. Liknande teorier läggs fram i en annan studie (Lorman, 2012) som menar 

att medicineringen ofta bara innebär ett receptskrivande utan att hänsyn tas till patienten 

gällande verkningsmekanismer, biverkningar och utvärdering av effekten. Inte heller det stöd 

som patienten upplever från omgivningen tas hänsyn till av personalen (Lorman, 2012). 

Upplevelser av dessa slag pekar åt samma håll men är svåra att hitta en orsak till. En gemensam 

faktor skulle kunna vara att alkoholproblematik, eller psykisk sjukdom överlag, är en mycket 

komplex sjukdom som inte kan diagnostiseras eller behandlas på samma sätt som de somatiska 

sjukdomarna ofta kan. Oavsett vad orsaken till dessa scenarion är, så är det upplevelser av 

vården som inte borde förekomma. Det kan inte spekuleras i varför behandlingarna avslutades i 

förväg, det bör dock nämnas att det inte bör förekomma. Att en behandling avslutas utan att 

patienten får kännedom om varför kan ge individer i den redan utsatta patientgruppen känslor 

av hopplöshet och utelämnade. Det gör också att patienter med alkoholberoende generellt får en 

mindre bra syn på den svenska sjukvården. Det är mycket viktigt att personer med 

alkoholberoende har en positiv syn på sjukvården, i annat fall kan åsikter och teorier om hur 

vården fungerar göra att personer med beroendeproblematik helt tappar hoppet om att bli 

hjälpta och i allra värsta fall inte ens vänder sig till sjukvården. 

 

Metoddiskussion 

Det låga antalet intresseanmälningar resulterade i samtliga personer som var intresserade valdes 

ut, ingen hänsyn kunde tas till vilka som lämpade sig bäst för studiens syfte. Det var slumpen 

som avgjorde att antalet personer med hög respektive låg utbildning blev jämnt fördelade och 

därmed kunde studien fortsätta ha ett socioekonomiskt fokus trots det bristande intresset. Det 

svala intresset från patienterna på beroendemottagningen resulterade vidare i att respondenter 

rekryterades på annat sätt, dels genom AA och dels genom en beroendeavdelning vid ett 

sjukhus i Mellansverige. Detta medförde att syftet med studien har ändrats från att bara gälla 

patienter i öppenvård till att även inkludera slutenvård och andra fristående behandlingsenheter. 

Detta kan ha påverkat studien positivt eftersom aspekter från olika former av 

behandlingsenheter lyfts fram. Å andra sidan kan det ha medfört att resultatet inte kan 

appliceras på en och samma enhet och därmed blir det svårt att använda det till eventuella 

förbättringar av vården. Alla deltagare hade vidare olika stor erfarenhet av behandling vilket 

gjorde att det blev svårt att lyfta fram specifika delar av vården som flera personer var 
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samstämmiga i behöver förbättras, det vill säga alla deltagare hade olika syn på vad som 

fungerade/inte fungerade i vården. Faktumet att deltagare fick fångas upp via andra 

institutioner än beroendemottagningen gjorde även att personer som varit nyktra under en 

längre tid deltog i studien. Detta kan påverka resultatet då vissa personer som varit nyktra länge 

har hunnit reflektera mer över vad det innebär och även har större möjlighet att jämföra 

skillnader mellan nykterhet och alkoholanvändning.  

 

Eftersom inga informationsbrev fick lämnas kvar eller sättas upp på anslagstavlan i AA:s 

möteslokal kunde enbart personer fångas upp under pågående öppna möten, där även besökare 

är välkomna. Detta ledde till att de personer som gick på slutna möten, där enbart medlemmar 

är välkomna, inte kunde rekryteras. Skulle informationsbreven delats ut på även dessa möten 

skulle eventuellt fler respondenter kunnat rekryteras. Under mötena på AA var det fler personer 

som var intresserade av studien, dessa fick ett informationsbrev med kontaktuppgifter till 

författarna men upprättade aldrig kontakt. Om en tid för intervju hade planerats in direkt efter 

mötet skulle eventuellt fler deltagare ha inkluderats i studien.  

 

Exklusionsskriteriet ”inga andra substansberoenden” ändrades till ”inga diagnostiserade 

substansberoenden”. Orsaken till detta var att flera av personerna som intervjuades hade brukat 

andra droger än alkohol men inte blivit medicinsk diagnostiserade som beroende av denna 

substans. Om enbart respondenter med diagnostiserat alkoholberoende som aldrig brukat andra 

substanser skulle inkluderas så skulle deltagarantalet minska radikalt. För att inte denna faktor 

skulle påverka resultatet så användes inte det som respondenterna vid intervjuerna yttrade om 

andra substanser än alkohol. Andra substansers inverkan på personens upplevelser kan dock 

påverka hur respondenterna svarade även gällande frågor om alkohol. Detta kan ha påverkat 

resultatet. Personer med rent alkoholberoende är dock en väldigt smal patientgrupp. Hade 

studien inkluderat personer med blandberoende hade enligt beroendemottagningens personal 

eventuellt antalet intresserade deltagare ökat.  

 

Av etiska skäl ändrades även inklusionskriterierna. Vid studiens början var tanken att hälften av 

intervjupersonerna skulle ha en månadsinkomst på 25 000 varav den andra hälften skulle ha en 

månadsinkomst på under 25 000. Detta resulterade i att respondenternas exakta ekonomiska 

situation blev svårbedömd, genom att granska utbildningsnivå och nuvarande/tidigare arbete 

kunde dock deltagarna placeras i en socioekonomisk grupp. 
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Några intervjufrågor brast i uppbyggnaden, vilket gjorde att extrafrågor fick användas för att få 

mer utvecklade svar av respondenten, även i de fall där respondenten inte förstod frågan. 

Dessutom var deltagarna olika utsvävande i sina svar, de personer som svarade kortfattat fick 

också extrafrågor. Extrafrågorna var inte på förhand konstruerade och blev i flera fall ledande. 

Om en respondent verkade obekväm i vissa samtalsämnen anpassades frågorna därefter. 

 

Trovärdighets- och giltighetsbegreppet innebär att studien undersöker vad som avsågs att 

undersökas och att den lyfter fram karaktäristiska för fenomenet som granskades (Long & 

Johnson, 2000). Genom att intervjufrågorna konstruerades i förväg samt prövades på 

utomstående personer försäkrades att intervjufrågorna skulle uppfylla syftet, vilket ökar 

trovärdigheten. Författarna hade enbart varit i kontakt med patienter med alkoholproblem 

enstaka tillfällen via sjuksköterskeprogrammet och hade därmed ingen förförståelse som kunde 

påverka resultatet, detta ökar också trovärdigheten. Studien baserades på en persons subjektiva 

upplevelser av ett fenomen vilket vidare gör studien trovärdig då upplevelser är något 

individuellt och inte kan betraktas som felaktiga. Deltagarna omfattade en bred åldersgrupp 

vilket ökar giltigheten, däremot var könsfördelningen ojämn och deltagarantalet relativt lågt 

vilket minskar möjligheten att få området belyst av många kategorier människor, därmed 

minskar giltigheten (Graneheim & Lundman, 2012). 

 

Författarna har under processens gång arbetat textnära och tillsammans genomfört intervjuer, 

transkribering och analysprocess vilket ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2012). 

Efter transkriberingen valdes av vardera författare de delar av textinnehållet som motsvarade 

syftet ut, varpå de utvalda citaten jämfördes och de som bäst motsvarade syftet och var 

gemensamma för flera deltagare valdes ut. Citaten i studiens resultat ökar även trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2012). Författarna hade innan datainsamlingens början begränsade 

kunskaper av intervjukunskap. Genom att en person höll i intervjuerna medan den andre 

observerade och lyssnade samt genom att intervjuerna spelades in med hjälp av “ALON 

dictaphone”, gavs författarna möjlighet att fokusera på samtalet vilket ökar tillförlitligheten 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Resultatet är inte överförbart eftersom det baseras på människors subjektiva upplevelser. Det är 

dock rimligt att anta att andra personer med alkoholberoende har snarlika upplevelser av 

fenomenet eftersom att deltagarna i studien inom flera områden pekade på gemensamma 

erfarenheter. Författarna har försökt att ge en tydlig bild av urvalsprocess, deltagare, 
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datainsamling och analys för att underlätta för läsaren att skapa en egen teori om 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2012).  

 

Kliniska implikationer  

Genom denna studie önskas, att både samhället och patienter samt personal inom hälso- och 

sjukvård, kan erhålla en ökad kunskap inom ämnesområdet “upplevelser av att leva med 

alkoholberoende”. Ökad kunskap ger förhoppningsvis en större förståelse och hänsyn för hur 

dessa patienter upplever sin livssituation och hur sjuksköterskan kan bemöta denna 

patientgrupp på ett så bra sätt som möjligt. Sjuksköterskan har en unik möjlighet att nå 

framgång i behandlingen av patienter med beroendeproblematik (Lorman, 2013) vilket gör att 

det är av stor betydelse att denna yrkeskategori får ökad förståelse för denna patientgrupp.  

 

Slutsats  

Studien visar att orsaken till varför ett alkoholberoende utvecklas och hur personer med 

alkoholberoende upplever sin specifika tillvaro varierar men även gemensamma nämnare kan 

urskiljas. I de socioekonomiska grupperna varierar upplevelserna av alkoholberoendet främst 

gällande dryckesmönster, tillgång till vård samt bakomliggande orsaker till alkoholdrickandet. 

Ett alkoholberoende slår på flera plan hårdast mot de personer med lägst SES. Oavsett SES 

upplever personer med alkoholberoende inget eller bristfälligt stöd från omgivningen, 

förnekelse förekommer både från omgivningen och den drabbade personen. Sjuksköterskans 

bemötande av personer med alkoholberoende inom svensk hälso- och sjukvård är oklanderligt, 

dock betraktas själva vården som icke-fungerande. Det är viktigt att alkoholberoende personer 

får en mer positiv syn på sjukvården för att dessa inte skall tappa förtroendet för svensk hälso- 

och sjukvård. Det krävs ytterligare forskning för att mer noggrant kunna urskilja vilka specifika 

delar av vården där det krävs förbättring.  
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BILAGA 1 
 

 

 
 

	  

Vi heter Hanna och Ellinor och läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet. För 
närvarande skriver vi vår kandidatuppsats och behöver Din hjälp för att kunna genomföra den. 
 
Studien kommer handla om upplevelser av alkoholberoende hos cirka 10 personer med olika yrke, nivå 
av utbildning och inkomst samt hur du som patient blir bemött av sjuksköterskor i öppenvården. 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan välja att avsluta din medverkan när som helst under studiens 
gång.   
 
Som deltagare i studien kommer Du att bli intervjuad över en fika vid ett tillfälle under början av 
november, detta beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att 
förvaras inlåst så att ingen annan får tillgång till detta. Materialet kommer att raderas direkt efter att 
studien avslutats.  
 
Efter intervjun kommer intervjumaterialet att avidentifieras, detta i enlighet med Sekretesslagen (SFS 
2009:400) och Personuppgiftslagen (1998:204 § 10).  
 
Om du skulle vilja delta i studien fyller du i dina kontaktuppgifter längst ned på denna sida. Inom en 
månad blir du kontaktad via telefon, vi bestämmer datum och tid för intervjun som hålls på 
beroendemedicinska mottagningen, i anknytning till ditt inbokade besök om så önskas. 
	  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, jag vill delta i studien  

För- och efternamn: _________________________________________________________________ 
Telefonnummer:_____-_______________________________________________________________ 
Högsta utbildningsnivå: ______________________________________________________________ 
 

Tack för Din uppmärksamhet 
Hälsningar,  

Hanna Heedman & Ellinor Pärlerstrand 
(073-5305116, ellinor.parlerstrand@hotmail.com) 

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet 
 

 

	   	   	   	   	  

Hej! 

Vill du bidra till att öka samhällets kunskap om alkoholberoende genom att delge dina erfarenheter i en 
intervju?  
 

	  

	   	   	   	   	  

	  



	  

BILAGA 2  

 

 

 

 

 
 

 
Hur länge har du haft kontakt med beroendesjukvården? 
 
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Vad arbetar du med? (om arbetslös, arbetat med innan?) 
 
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Vad har du för högsta utbildning? 
 
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...... 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 

Hälsningar,  
Hanna Heedman & Ellinor Pärlerstrand 

(073-5305116, ellinor.parlerstrand@hotmail.com) 
Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet 

 

 

 

 

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  



	  

BILAGA 3 

 
1. Berätta om ditt sociala nätverk.  

2. Vad tänker du på när du hör ordet alkohol idag? 

3. Vid vilka tillfällen känner eller kände du ett behov av att inta alkohol?  

4. Kan du berätta om vilka känslor som uppkom/uppkommer i samband du dricker/druckit 

alkohol? 

5. Kan du berätta om när du insåg att alkoholen blev ett problem?  

6. Vad motiverade dig att söka hjälp?  

7. Hur gick det till när du sökte hjälp för ditt beroende första gången? Fick du hjälp av någon? 

Vem? 

8. Hur tycker du att du blev bemött första gången du sökte vård? Berätta!  

9. Vad upplever du som bra/mindre bra i vårdpersonalens bemötande av dig? (Astros & 

Eriksson, 2012) 

10. Vilka konsekvenser och skadeverkningar har alkoholen medfört? (Arbete, familj, vänner, 

sjukdomar).  

11. Vad tror du att personerna i din närmsta omgivning anser om ditt beroende? Har du 

stöttning från dem i din rehabilitering?  

12. Vad är det som motiverar dig till att inte falla tillbaka i beroendet?  

13. Har du upplevt att du blir behandlad på ett visst sätt inom vården relaterat till din utbildning 

och ditt arbete? Om ja, på vilket sätt?  

14. Tror du att din utbildning och ditt arbete har någon påverkan på dina alkoholvanor och i så 

fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  


