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HUR UPPLEVS MISSBRUKET OCH UPPVÄXTENS 
BETYDELSE AV ALKOHOLMISSBRUKAREN?

Helena Kindblom

Alkoholkonsumtionen stiger varje år för högriskkonsumenterna i 
Sverige.  Det  leder  till  ökad  risk  för  individ-  och 
samhällsproblem. Enligt  tidigare empirisk forskning predicerar 
både genetiska och miljömässiga faktorer ett  alkoholmissbruk. 
Missbruket föregås ofta av dysfunktionella familjeförhållanden, 
alkoholism i släkten, misshandel under uppväxten samt en tidig 
alkolholdebut. Syftet med studien var att uppnå ökad förståelse 
för missbrukarens subjektiva upplevelser av uppväxtsituationen 
och missbrukets betydelse för individen. Deltagarna var sex män 
och  fyra  kvinnor  från  Anonyma  Alkoholister.  Genomförandet 
baseras  på  intervjuer  med  semistrukturerade  frågor.  Analysen 
följde de principer som gäller för en tematisk analys.  Resultatet 
innehåller  en  deskription  av  deltagarnas  upplevelser.   Studien 
visar  att  osunda  familjeförhållanden,  en  tidig  alkoholdebut, 
otrygghet  inombords,  tillgänglighet  av  alkohol  och  brist  på 
känslomässigt engagemang från föräldrarnas sida upplevs vara 
delfaktorer. De tycks delvis påverka och utlösa missbruket. Dålig 
självkänsla  och  lågt  självförtroende  ger  en  inre  tomhet  och 
känsla  av  att  vilja  fly  bort  från  verkligheten  med  hjälp  av 
alkoholen.

Alkoholkonsumtionen i Sverige har under 2000-talets första decennium stigit från 
nivån 7,5 till 9,2 liter ren alkohol per invånare och år (Folkhälsoinstitutet, 2009). 
Trots detta har den övervägande majoriteten av befolkningen i  Sverige inte något 
alkoholmissbruk. Anledningen till  detta är att alkoholkonsumtion är synnerligen 
ojämnt  fördelad  (Folkhälsoinstitutet,  2009).  En  minoritet  av  befolkningen  är 
absolutister. Majoriteten av befolkningen konsumerar måttligt med alkohol, någon 
gång  då  och  då.  En  minoritet  av  befolkningen  konsumerar  stora  mängder  av 
alkohol. Det är dessa aktiva storkonsumenter, som står för huvuddelen av landets 
alkoholkonsumtion.  Enligt  Folkhälsoinstitutets  studie  ”Det  drogförebyggande 
arbetet i  Sverige år 2008” kan sju procent av Sveriges invånare definieras som 
högriskkonsumenter  av  alkohol.  En  högriskkonsument  dricker  minst  14 
standardglas  alkohol  per  vecka.  Alkoholmissbruket   bland  dessa 
högriskkonsumenter ger upphov till en mängd allvarliga problem både på samhälls 
och individnivå (Folkhälsoinstitutet, 2008). På samhällsnivån är bilolyckor, grovt 
våld  och  organiserad  brottslighet  nära  relaterade  till  alkoholmissbruk.  På 
individnivån orsakar  alkoholmissbruk hjärnskador,  leversjukdomar,  cancer  samt 
hjärt och kärlsjukdomar (Folkhälsoinstitutet,  2008). Alkoholmissbruk är därmed 
förenat  med  en  hög  överdödlighet.  Dödligheten  bland  högriskkonsumenter  av 
alkohol är fyra gånger så hög som för  normalkonsumenter  Alkoholens negativa 
samhällskonsekvenser innebär att  det  är viktigt  att  förbättra förståelsen för vad 
som orsakar alkoholmissbruk (Folkhälsoinstitutet, 2008).
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DSM IV innehåller specifika diagnoskriterier för alkoholmissbruk och beroende. I 
DSM IV skiljs begreppen åt på följande sätt (First, Frances, & Pincus, 2004). 

A.  Missbruk  förekommer  när  en  individ  har  ett  maladaptivt  substansbruk. 
Individen  skall  under  det  senaste  året  ha  intagit  alkohol  upprepade  gånger. 
Alkoholen skall ha lett till signifikant kliniskt funktionsnedsättning och en eller 
flera av fyra nedanstående punkter skall vara uppfyllda (First et al., 2004).  

(1) Individen misslyckas med att fullborda uppgifter i hemmet, i skolan eller på 
jobbet på grund av alkohol. 
(2) Risk för fysisk skada uppkommer i samband med bruk av alkohol, till exempel 
rattfylla.
(3) Problem med rättvisan i samband med påverkan av alkohol. 
(4)  Återkommande  problem  av  mellanmänsklig  eller  social  natur  som  har 
förstärkts  vid  berusning,  men  individen  i  fråga  fortsätter  trots  detta  att  dricka 
alkohol.

B. Symtomen skall inte uppfylla kriterierna för beroende (First et al., 2004). 

A. Vidare förklaras av First et al., (2004) i DSM IV att ett beroende skall vara ett 
substansbruk som verkar maladaptivt och leder till klinisk funktionsnedsättning. 
Minst tre av följande sju kriterier skall uppfyllas: 

(1) Individen skall ha ökad toleransnivå vid intag av alkohol.
(2)  Behov  av  att  ta  återställare  eller  att  individen  uppvisar  andra 
abstinenssymptom.
(3) Individen kan inte kontrollera eller begränsa sitt drickande trots önskan eller 
försök.
(4)  Individen  har  misslyckats  med  att  sluta  dricka  eller  skära  ned  på 
alkoholmängden.
(5) Mycket tid går till alkoholen. 
(6) Tidigare intressen minskas eller förbises på grund av alkoholen.
(7)  Konsumtionen  fortsätter  trots  fysiska  och  psykiska  besvär  orsakade  av 
alkoholkonsumtionen.

B.  Beroende  finns  med  eller  utan  fysiska  symtom.  Tolerans  eller  abstinens 
förekommer vid fysiskt beroende (First et al., 2004). 

Barn som växer upp med alkoholism i familjen upplevs ofta ha problem inom 
familjen. De får negativa upplevelser som kan bidra till  ett eget missbruk eller 
beroende, detta framkommer i studien av  Anda, Croft, Dube, Edwards och Felitti 
(2002).  Alkoholmissbruk  är  en  utvecklande  process  som  beror  på  sociala, 
biologiska och psykologiska prediktorer (Abbot, Guo, Hawkins, & Hill, 2001). I 
studien  av  Anda  et  al.,  (2002)  användes  ett  frågeformulär  med  åtta  stycken 
riskfaktorer   såsom  dysfunktionella  familjeförhållanden,  barnmisshandel  och 
sexuella övergrepp under uppväxten. Syftet var att undersöka om det blev värre för 
individer  som  växte  upp  med  alkoholiserade  föräldrar  (Anda  et  al.,  2002). 
Resultatet  visade att  alla  åtta  delarna  separat  och  tillsammans  påverkade 
sannolikheten för ett framtida missbruk av alkohol, oavsett om barnets förälder var 
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alkoholist  eller  inte  (Anda  et  al.,  2002).  För  att  kunna  förstå  alkoholens 
problematik måste hänsyn tas till alla faktorer som kan påverka sannolikheten för 
att  ett  missbruk uppstår.  Depression och ångest ökar inre stress och människor 
börjar  dricka  alkohol  för  att  bli  lugna.  Alkoholen  används  ofta  för  att  reglera 
oönskade känslor, genom att fly eller undvika verkligheten (Anda et al., 2002). I 
artiklarna nedan används begreppen beroende och missbruk utefter den term som 
användes i den aktuella artikeln. Begreppet alkoholism syftar i föreliggande studie 
på beroende och missbruk (Anda et al., 2002). 

Genetiska faktorer
Tvillingstudier visar att 40 – 60 procent av risken för alkoholberoende beror på 
genetiska  faktorer  (Hasin,  Keyes,  Lizardi,  &  Thompson  Jr,  2008).  En  annan 
tvillingstudie utförd enbart på män i USA genomfördes av  Kendler och Prescott 
(1999). Studien gjordes för att se i vilken utsträckning generna påverkade risken 
för alkoholrelaterade sjukdomar. Enligt studien är den genetiska faktorn viktigare 
för utvecklandet av alkoholberoende hos män än hos kvinnor. Till skillnad från 
många tidigare studier så hade miljön relativt liten påverkan för utvecklandet av 
alkoholism hos män. Det fanns lite belägg för att inomfamiljära problem skulle 
leda till alkoholrelaterade problem (Kendler &  Prescott, 1999). En tvillingstudie 
utförd av Emergy et al., (2008) undersökte ifall barn till alkoholister i större grad 
tenderar att bli alkoholister i framtiden. Resultaten var inte signifikanta och visade 
att  en  minoritet  av  barnen  som  upplevt  alkoholism  i  hemmet  själva  blev 
alkoholister i framtiden (Emergy et al., 2008).

Miljöfaktorer
Tvillingstudier, som genomfördes av  Emergy et al., (2008),  visar att riskfaktorer 
för  alkoholmissbruk  också  påverkas  av  miljön.  Individer, som växer  upp  i  en 
familj med alkoholism, iakttar sina föräldrars dryckesvanor och gör sedan likadant 
själva (Emergy et al., (2008). Individer reagerar olika över att växa upp med en 
alkoholiserad förälder, en del får avsmak och begränsar sitt alkoholintag, medan 
andra konsumerar  mer  alkohol.  Socioekonomisk  status  är  av betydelse.   Lägre 
status leder till ökad benägenhet för missbruk av alkohol (Emergy et al., 2008). En 
retrospektiv  studie  av  Anda  et  al.,  (2002)  visar  att  barn  som växer  upp  med 
alkoholism  i  familjen  oftare  utsätts  för  negativa  upplevelser, som  övergrepp, 
känslomässig frånvaro och våld. Ett pågående missbruk skadar individen psykiskt 
(Anda et al., 2002). 

I en studie av Acierno et al., (2000) framkommer att alkoholberoende ökar hos 
människor, som blivit fysiskt skadade och sexuellt utnyttjade. Det ökar även för de 
människor, som har  en familjemedlem med alkohol/drogproblem eller  för  den, 
som har upplevt något våldsamt (Acierno et al., 2000). Vidare framkommer det att 
det värsta/sämsta är om föräldrarna har gjort något våldsamt, vilket  var en av de 
tyngsta  prediktorerna  för  framtida  alkoholmissbruk.  Barnen  får  då  upprepade 
negativa  affekter  av  detta  (Acierno  et  al.,  2000).  Risken  för  framtida 
alkoholmissbruk  ökar  för  de  barn  som  växer  upp  hos  föräldrar  med 
missbruksproblem och som samtidigt är psykiskt sjuka (Anda et al., 2002). 

Studien av Abbott et al., (1997) visar att familjeuppfostran utan tydliga regler och 
förväntningar ökar risken för missbruk i  framtiden.  Upprepade konflikter  inom 
familjen predicerar för framtida missbruk (Abbott et al., 1997). En studie av Hasin 
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et  al.,  (2008)  tar  upp  att  tidiga  problem  under  barndomen, exempelvis  en 
skilsmässa  i  familjen  ökar  sannolikheten  för  att  ett  barn  senare  i  livet  blir 
alkoholmissbrukare (Hasin et al., 2008). Ungdomar och barn, som upplever både 
en skilsmässa och alkoholism inom familjen, har  ännu högre risk  för framtida 
alkoholberoende. Studien definierar missbruk utefter kriterierna i DSM-IV. Den 
uppvisar signifikanta  resultat  (Hasin et  al.,  2008).  Barn som blir  äldre tar  upp 
influenser  från  andra  barn  och  påverkas  utifrån  deras  beteende.  Dåliga 
dryckesvanor  i  omgivningen  ökar  sannolikheten  för  framtida  alkoholproblem 
(Abbott et al., 1997) . 

Sociala faktorer
Prediktorer för ett framtida alkoholmissbruk för ungdomar består av flera faktorer. 
Fattigdom, ett desorganiserat grannskap, ett närsamhälle med en positiv inställning 
är  några  utav  dem.  Utöver  det  framkommer  att  hög  alkoholkonsumtion, 
alkoholism  i  släkten,  mycket  konflikter  i  familjen  och  brist  på  engagemang 
gällande alkohol hos familjemedlemmarna också är viktiga faktorer (Abbot et al., 
2001). Den longitudinella studien av Abbot et al., (2001) har även visat att många 
av  prediktorerna  till  ett  framtida  alkoholmissbruk  går  att  hitta  i  barndomen. 
Effekten av sociala, psykologiska och biologiska faktorer har olika inverkan under 
olika faser i  livet.  Det är  en dynamisk process. Barn lär  sig av familj,  vänner, 
samhälle och omgivning.  Abbot et al., (2001) menar att om den ”sociala delen” 
fungerar och individen känner samhörighet med samhället reduceras risken för ett 
framtida  missbruk.  Möjlighet  till  att  interagera  med andra individer  och få  ett 
meningsfullt  utbyte  leder  till  ökat  välbefinnande.  Tydliga  och  klara  regler  i 
hemmet leder till en minskad risk för att bli alkoholberoende som tonåring enligt 
Abbot et al., (2001). Försök till att slussa in tonåringen till samhällets regler på ett 
naturligt  sätt  minskar också risken för ett  framtida alkoholmissbruk. Många av 
prediktorerna för ett framtida alkoholmissbruk leder även till andra problem såsom 
att inte avsluta sin skolgång (Abbot et al., 2001). 

Tidig debutålder
I en studie av Abbott et al., (1997) framkommer att låg ålder för alkoholdebuten är 
ledande för framtida alkoholmissbruk. Dåliga dryckesvanor i hemmet, grupptryck, 
en positiv attityd till alkohol, problem med skolk i skolan och ”fel vänner” leder 
ofta till tidig alkoholdebut.  Detta leder i sin tur till ökad risk för alkoholproblem 
senare  i  tonåren  vilket  predicerar  för  ett  missbruk i  vuxen  ålder.  I  studien  av 
Abbott et al., (1997) framkom att tio till elvaåringar som växer upp med föräldrar 
som brukar alkohol tenderar att börja dricka tidigare än andra barn.  Det beror på 
att  de  är  mindre  benägna att  se  alkoholen  som skadlig.  Barnens  attityder  och 
beteende  i  förhållande  till  alkohol  gör  att  de  lättare  börjar  dricka  i  dessa  fall 
(Abbott et al., 1997). 

Barn,  som blivit offer för något slags våld, började missbruka alkohol vid lägre 
åldrar  än  andra  barn  (Acierno  et  al.,  2000).  Ett  tidigt  missbruk  leder  till  en 
beroendepersonlighet, som är mycket svår att bli av med. Beroendepersonligheten 
åtföljs ofta av medicinska eller mentala problem (Acierno et al., 2000). I studien 
av Abbott et al., (1997) framkommer att män börjar dricka tidigare än kvinnor. De 
tenderar att få större problem med alkohol senare i livet (Abbott et al., 1997). 

I studien av Adlaf, Dewit, Ogborn och Offord (2000)  visar de också att åldern är 
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en viktig  faktor som påverkar risken för framtida alkoholmissbruk.  Ungdomar, 
som börjar  dricka  alkohol  i  elva till  fjortonårsåldern,  har  störst  benägenhet  att 
utveckla ett  framtida alkoholproblem (Adlaf et  al.,  2000).  Bland de ungdomar, 
som tog sin första drink när de var mellan elva till  tolv år  hade 13,5 procent 
diagnosen för alkoholmissbruk och 15,9 procent fick diagnosen alkoholberoende. 
Av de som alkoholdebuterade när de var 13 till 14 år hade 13,7 procent diagnosen 
alkoholmissbruk och nio procent  fick diagnosen alkoholberoende (Adlaf  et  al., 
2000). Av de ungdomar,  som började dricka när de var 19 år, hade två procent 
diagnosen alkoholmissbruk och en procent diagnosen alkoholberoende (Adlaf et 
al., 2000).  Vidare anser  Abbott et al., (1997) att barn som växer upp i hem där 
föräldrarna har sunda alkoholvanor och en hälsosam inställning i förhållande till 
alkoholen börjar dricka senare. Studiens främsta resultat var att tidig alkoholdebut 
är den främsta prediktorn för ett framtida alkoholmissbruk (Abbott et al., 1997). 
Genom  att  påvisa  relevansen  av  åldern  går  det  att  förhindra  ett  framtida 
alkoholmissbruk.  Om det  går att  hindra en ungdom från att  börja dricka tidigt 
kommer det att leda till att fler i den umgängeskretsen också kommer att skjuta 
fram sin alkoholdebut. Det leder till att antalet alkoholmissbrukare kommer att bli 
färre (Abbott et al., 1997).  

Adlaf et al., (2000) tar i studien upp att  ungdomar dricker tidigt och mycket för att 
senare  reducera  sitt  drickande.  Det  sker  ofta  naturligt  när  vuxenvärldens  krav 
kommer i form av studier, jobb och barn (Adlaf et al., 2000). De sociala normerna 
och  förväntningarna  gör  att  många  människor  anpassar  sig  efter  kraven  och 
förändrar sitt leverne (Adlaf et al., 2000). Epidemiologiska data har visat att bland 
alkoholkonsumenter som dricker alkohol under hela sitt vuxna liv får mellan 20 
till 50 procent någon form av alkoholproblem. Även här visar Adlaf et al., (2000) 
att  tiden när de börjar dricka är avgörande för uppkomsten av alkoholsjukdomar. 
Det beror delvis på att de har längre tid på sig att utveckla ett alkoholmissbruk. 
Resultatet blir att åldern inte är lika viktig som tiden när personen började dricka. 
Tidigt användande av alkohol stör sociala och kognitiva funktioner. Detta leder till 
ett sämre socialt anpassat liv längre fram. Adlaf, et al., (2000) menar att föräldrars 
synsätt  på alkohol,  grupptryck och tidiga problem i  barndomen leder  till  ökad 
alkoholproblematik. En förklaring till  varför alkoholproblemen inte märks mest 
hos de som är yngre (från elva år) kan bero på att de då har tillgång till en mindre 
kvantitet alkohol. Först efter sex års regelbundet konsumtion syns alkoholskadorna 
(Adlaf et al., 2000). 

I en studie av Abbott et al., (1997) framkommer att föräldrar bör undervisa sina 
barm i alkoholfrågor för att öka deras kunskap. Informationen kommer att leda till 
minskad risk för att de skall börja dricka (Abbott et al., 1997).  Föräldrarna bör 
även försöka förhindra kompisarnas negativa inflytande genom att uppmuntra sina 
barn att söka objektiv information om alkohol. Genom att skapa ökad medvetenhet 
hos  ungdomar  om  alkoholens  problem  skulle  alkoholkonsumtionen  kunna 
reduceras betydligt (Abbott et al., 1997).

Psykiska problem 
I en artikel  där  Stewart  (1996)  kritiskt  granskat  andra studier  framkommer att 
alkohol  och drogmissbruk är vanligast  av alla  psykiatriska sjukdomar.  De som 
missbrukar alkohol tenderar att lida av fler psykiska sjukdomar (Stewart, 1996). 
En epidemiologisk studie, som gjordes av Bird et al., (1996), visar att regelbundet 
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användande  av  alkohol  leder  till  ökad  risk  för  psykiatriska  sjukdomar  såsom 
ångest  och humörsjukdomar.  Psykiatriska problem, som härrör från barndomen 
eller ungdomen, leder i sin tur till en ökad risk för framtida missbruk (Bird et al., 
1996).  Individer som genomgått  traumatiska  upplevelser  lider  i  högre  grad  än 
andra  individer av alkoholproblem. Det framkommer vidare att ungdomars bruk 
av cigaretter, alkohol och narkotika ökar sannolikheten för framtida missbruk av 
alkohol. Missbrukets  grad beror  på hur ofta  substanserna används (Bird et  al., 
1996).  Dåliga uppväxtförhållanden ökar risken för depression enligt  Anda et al., 
(2002), en faktor som är korrelerad med alkoholmissbruk. Depressiva sjukdomar 
var 30 till 50 procent vanligare hos barn till alkoholister än hos barn som vuxit 
upp utan missbrukande föräldrar. Trauma i barndomen och genetiska faktorer är 
korrelerade med alkoholmissbruk och andra typer av missbruk (Anda et al., 2002). 

ADHD är ett av de vanligaste mentala problemen hos barn. I studien av Molina 
och  Pelham  (2003)  framkommer  att  tre  till  fem  procent  av  skolbarnen 
diagnostiseras  med  ADHD.  Antisocialt  beteende  i  form  av  aggression  och 
impulsivitet  är  vanligt  bland  barn  med  ADHD.  Det  är  också  en  prediktor  för 
framtida missbruk. Sämst blir det i kombination med riskfaktorer i miljön (Molina 
& Pelham,  2003).  Att  diagnostiseras  med  ADHD medför  lika  stor  risk  för  att 
hamna  i  missbruk  som  att  växa  upp  i  en  familj  med  missbruksproblematik. 
Ungdomar med ADHD tenderar att börja röka, dricka och ta droger tidigare än de 
utan diagnos (Molina & Pelham, 2003). 

I studien av Biederman et al., (1999) framkommer att bipolär sjukdom är en av de 
svåraste  psykiska  sjukdomarna.  Den  predicerar  för  ett  framtida  missbruk  av 
stimulantia av något slag, till exempel i form av alkohol. Det är ett psykologiskt 
tillstånd som gör att  personen pendlar mellan mani  och depression.  Tillståndet 
påverkar både barn och vuxna. Enligt Biederman et al., (1999) leder tillståndet till 
en ökad risk för psykoser, riskbeteende och dåligt omdöme. Bipolär sjukdom, som 
utvecklas i tonåren, leder till att sannolikheten ökar för att tonåringen någon gång i 
framtiden kommer att drabbas av missbruksrelaterade problem (Biederman et al., 
1999). När det gäller barn med bipolär sjukdom gäller inte det sambandet.  Bipolär 
sjukdom som utvecklas i de övre tonåren är starkt korrelerad med missbruk i 20-
årsåldern. För barn  med  bipolär  sjukdom  gäller  inte  det  tidigare  sambandet. 
Biederman  et  al.,  (1999)  tror  att  ungdomarna  använder  droger  för  att 
självmedicinera  sig.  Problemen  skulle  kunna  reduceras  om  ungdomarna 
medicinerades med litium på ett tidigare stadium (Biederman et al., 1999).  

Trauma leder ofta till PTSD (post traumatic stress disorder) och det är möjligt att 
riskfaktorn alkohol och trauma egentligen beror på alkohol och PTSD (Stewart, 
1996).  Individer  som  lider  av  PTSD  har  en  högre  benägenhet  till  att  börja 
missbruka marijuana. (Acierno et al., 2000).  I familjer där någon familjemedlem 
är  drogmissbrukare  ökar  risken  för  att  andra  familjemedlemmar  skall  börja 
missbruka droger, såväl cannabis som tyngre droger. Risken för alkoholmissbruk 
ökar däremot inte (Acierno et al., 2000)

Fysiskt  våld  uppkommer  sällan  utan  psykiskt  våld,  något  som  presenteras  av 
Duncan, Hanson, Kilpatrick, Resnick och Saunders (1996) i deras studie.  Kvinnor 
som utsattes för både fysiskt och psykiskt våld tenderade att ha lägre självkänsla, 
sexuella  svårigheter  samt  problem med  ilska  och  aggressioner.  Duncan  et  al., 
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(1996) menar att en uppväxt präglad av misshandel är en starkare prediktor för 
antisocialt  beteende  än en uppväxt  tillsammans  med en  alkoholiserad förälder. 
Vuxna människor som har blivit  utsatta för misshandel som barn bär på tunga 
minnen, som är svåra att bearbeta och ofta finns kvar, mer eller mindre, hela livet 
(Duncan et al., (1996). Ett sätt att tillfälligt bli av med sina minnen är att använda 
alkohol  som en  slags  självmedicinering.  Studien  visar  att  barn  som har  blivit 
utsatta för misshandel under barndomen i större grad än andra barn får mentala 
problem i vuxen ålder (Duncan et al.,  (1996). Problemen uppkommer även om 
personen är uppvuxen i en i övrigt funktionell familj. Människor tenderar också att 
förneka traumatiska minnen eller använda sig av bortträngning för att minnena är 
för smärtsamma (Duncan et al., 1996).

Subjektiva upplevelser
Från  studien  av  Dubé  och  Kairouz  (2000)  framgår  det  att  alkoholister  oftare 
upplever ett sämre välbefinnande än icke-alkoholister. Det beror på att livsstilen 
innehåller  ett  flertal  destruktiva  val  som leder  till  negativa  känslor  (Dubé,  & 
Kairouz, 2000). Den nyktra alkoholisten upplever nästan lika högt välbefinnande 
som icke-alkoholisten. Däremot tror icke-alkoholister att de nyktra alkoholisterna 
mår  sämre  än  dem  (Dubé,  &  Kairouz,  2000).  I  en  studie  av  Hector  och 
Zakrezewski  (2004)  framkom att  manliga  medlemmar  ur  AA  ansåg  att  den 
subjektiva känslan av alkoholens inverkan på livskvaliteten varierar beroende på i 
vilken  fas  i  missbruket  individen  befinner  sig  (Hector  & Zakrezewski,  2004). 
Begynnelsen av missbruket präglas ofta av positiva känslor såsom förhöjt (falskt) 
självvärde,  lyckokänslor  och  ökat  mod.  Det  förändras  till  negativa  upplevelser 
med tiden. 

Vidare framkommer i studien av Hector och Zakrezewski (2004) att alkoholen går 
att  kontrollera  till  en  början.  Med  tiden  försvinner  kontrollen  och  missbruket 
eskalerar. Minnesluckor och blackouts är också vanligt förekommande (Hector & 
Zakrezewski, 2004). Alkoholen förändrar personligheten under ruset. Individerna 
blir  aggressiva,  fientliga och inkapabla att  agera på samma sätt  som när de är 
nyktra.  Nästan  alla  har  låg  självkänsla,  dåligt  självförtroende,  skam  och 
skuldkänslor samt är osäkra på sig själva. Alkoholen blir till hjälp för att kunna 
reducera sådana känslor (Hector & Zakrezewski, 2004). Negativa känslor byts ut 
mot positiva känslor i ruset. Många dricker alkohol för att kunna hantera livet och 
för att komma bort från svåra känslor. Alkoholen tar ofta över livet och förvärrar 
livsituationen (Hector & Zakrezewski, 2004). Negativa känslor stannar kvar en tid 
efter  ett  avslutat  alkoholmissbruk  men  byts  successivt  ut  mot  mer  positiva. 
”Kicken” från alkoholen går att finna i andra mer hälsosamma aktiviteter (Hector 
& Zakrezewski, 2004).

Vidare  förklaras  i  studien  av  Hector  och  Zakrezewski  (2004)  att  alkoholister 
dricker alkohol på ett annat sätt än sina vänner, redan från låg ålder. De förlorar 
inte kontrollen på samma sätt som vännerna, de är mer resistenta mot alkoholens 
verkningar.  Samhällets  negativa  syn  på  alkoholisten  gör  att  de  söker  stöd  och 
samhörighet  med  andra  alkoholister  för  att  kunna  skapa  en  mening  med 
missbruket (Hector & Zakrezewski, 2004). 

Beroende  på   i  vilken  fas  av  missbruket  som  individen  befinner  sig  ser 
avslutningsmönstret  olika  ut,  enligt  Hector  och  Zakrezewski  (2004).  De flesta 
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alkoholister avslutar sitt missbruk när de uppnått den absoluta bottenpunkten i sina 
liv.  Avslutandet  av missbruket  kan vara en fråga om liv  och död.  Nära döden 
upplevelser  och  abstinensproblem  är  vanligt  förekommande  (Hector  & 
Zakrezewski, 2004). De alkoholister som inte har missbrukat lika länge tenderar 
att sluta på grund av att de tröttnar på att dricka. De negativa konsekvenserna i 
missbruket   har  blivit  för  svåra  att  hantera.  Många  genomgår  ett  eller  flera 
behandlingsprogram för alkoholister (Hector & Zakrezewski, 2004). I en studie av 
Che,  Wu  och  Yeh  (2009)  framkommer  det  att  behandlingshem  fungerar  som 
motivator för individen och reducerar risken för återfall.  En individ som slutar 
dricka alkohol kommer att få spontana och oväntade känningar av abstinens (Che 
et al., 2009). Alkoholisten är på det sättet oförutsägbar, både när han är aktiv och 
nykter  alkoholist.  Tillnyktringsprocessen  är  dynamisk  och  mycket  krävande 
eftersom individen genomgår förändringar hela tiden (Che et al., 2009).  

Efter medlemskap i AA förbättras livskvaliteten för de före detta missbrukarna. I 
studien  av  Che  et  al.,  (2009)  poängteras också  vikten  av  att  inte  använda 
stereotyper för att beskriva alkoholister eftersom varje alkoholist bär med sig en 
unik,  icke  generaliserbar,  levnadshistoria.  Resultatet  i  studien  visar  att  en 
alkoholist måste avhålla sig totalt, utan undantag, från alkohol. Bra socialt stöd, 
fast arbete, hälsosamt emotionellt utbyte och avstressande kontinuerlig träning är 
viktiga faktorer för att bibehålla framtida nykterhet (Che et al., 2009).  

Anonyma Alkoholister
Enligt  stora  boken  av  Anonyma  Alkoholister  (1974)  är  alkoholister  män  och 
kvinnor som har förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Tidvis kan det 
hända  att  alkoholister  återfår  kontrollen  över  sin  alkoholkonsumtion  men  det 
fungerar bara några enstaka gånger. Alkoholisterna lider av en progressiv sjukdom 
som leder till ökade psykiska och fysiska problem med tiden. För att avgöra om 
någon är alkoholist bör han gå till en bar och börja dricka alkohol och sedan sluta 
tvärt.  Om han klarar av att göra detta upprepade gånger är han inte alkoholist. 
Alkoholisten ses som en person drabbad av en sjukdom,  som kommer att följa 
personen under livets gång (Anonyma Alkoholister, 1974). Det oförklarliga med 
alkoholism är en total oförmåga att sluta dricka alkohol, trots insikten om att det är 
nödvändigt att sluta med detta. Det är vanligt att alkoholisten omedvetet letar efter 
omvägar för att kunna dricka utan att det egentligen märks, till exempel genom att 
hälla ett par droppar whisky i ett glas med mjölk. Ofta är alkoholisten tillbaka i sitt 
missbruk  snabbare  än  förväntat  efter  löften  att  sluta  helt  och  hållet  med  sitt 
drickande. Alkoholisten kan vara extremt intelligent men när det gäller alkoholen 
slutar allt normalt resonemang att fungera. Det är en del av sjukdomen och det är 
därför återfall tenderar att upprepas (Anonyma Alkoholister, 1974).   

Alkoholism anses  vara en känslomässig sjukdom och en slags  fysisk allergi.  I 
boken  Anonyma  alkoholister  (1974)  framkommer  att Anonyma  Alkoholisters 
tolvsstegsprogram  hjälper  alkoholisterna  att  tillfriskna.  Varje  alkoholist  får  en 
sponsor  som hjälper  dem att  arbeta  i  stegen.  De tolv  stegen  gör  att  personen 
rannsakar  sig  själv.  De går  igenom sina  brister,  drickandets  konsekvenser  och 
skapar strategier för ett framtida, lyckligt liv i nykterhet (Anonyma Alkoholister, 
1974).  Många hittar en egen högre makt, likvärdig med Gud, i programmet och 
får på det sättet kraft och energi till att fortsätta vara nyktra. 
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Tanken med AA är att alla erfarenheter från andra alkoholister är viktiga. Det sker 
genom ett ömsesidigt utbytande av idéer och tankar. En alkoholist  inom AA kan 
vinna ett förtroende hos en nyinkommen alkoholist på ett helt annat sätt än vad en 
läkare utan egna erfarenheter kan. En person som har varit nykter i 14 år kan lära 
sig  något  av  en  person  som  varit  nykter  i  tre  dagar och  tvärtom  (Anonyma 
Alkoholister,  1974).  I AA finns  en stark gemenskap.  Alla  blir  accepterade och 
förstår sig på varandras problematik. Inom AA förekommer inga avgifter och det 
enda som krävs för medlemskap är en önskan att bli fri från akolholmissbruket. 
Alkoholistens  största  problem  är  inte  relaterat  till  kroppen utan  till  sinnet. 
(Anonyma Alkoholister, 1974). 

En alkoholist beskrivs i boken Anonyma Alkoholister  som en vanlig person med 
bra moral och etik när han är nykter. När alkoholisten börjar dricka ohämmat blir 
han däremot avskyvärd. Dr. Jekyll förvandlas till Mr. Hyde. Flaskan blir världens 
centrum  och  viktigare  än  något  annat.  Från  tidig  morgon  till  sen  kväll  är 
alkoholisten ständigt på jakt efter en (helst oöppnad) flaska. Alkoholisten tenderar 
att  gömma alkohol  i  hemmet.  Det  skall alltid  skall  finnas  ett  reservförråd  av 
alkohol  när  alkoholsuget  plötsligt  kommer.  Missbruket  av alkohol  sker  i  olika 
etapper. När  alkoholisten når sin fysiska och psykiska botten söker han ofta hjälp 
på kliniker och vårdhem. Trots  det är det svårt att  sluta dricka. Alkoholisten är 
drabbad en sjukdom som yttrar  sig på olika sätt  för olika individer (Anonyma 
alkoholister, 1974). 

Användningsområde och syfte 
Den övervägande majoriteten av studier på området är kvantitativa och utförda i 
USA, vilket gör det intressant att genomföra en kvalitativ undersökning i Sverige. 
En kvalitativ undersökning baserad på svenska förhållanden antas bidra till att öka 
förståelsen  för  alkoholmissbrukets tidiga orsaker och att  ge en bild  av hur det 
komplexa samspelet mellan olika faktorer mellan individ och miljö fungerar.

Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur individen upplever 
missbruket  och uppväxtsituationens betydelse för alkoholmissbruket. Sociala och 
känslomässiga problem hos missbrukaren undersöks, hur missbruket såg ut under 
den problemfyllda tiden samt vilka personlighetsdrag som framträder hos alkohol-
missbrukaren.  

Metod

 Kvalitativ  metod valdes  för att  kunna uppnå djupare förståelse  för individens 
tanke- och känslomässiga upplevelser. 

Undersökningsdeltagare
I studien användes bekvämlighetsurval. Intervjudeltagarna valdes  efter ett öppet 
möte  hos  Anonyma  Alkoholister  (AA).  Under  det  öppna  mötet,  som  var 
tillgängligt  för  allmänheten,  gick  det  att  urskilja  vilka  personer  som var  mest 
lämpliga för studien. Medlemmarna gjorde under AA-mötet så kallade delningar. 
De pratade om sina egna upplevelser, erfarenheter och reflektioner i samband med 
alkoholberoendet. De medlemmar som öppet och inlevelsefullt pratade om sina 
problem och  som verkade  ha  ett  tungt  missbruk  bakom sig  kontaktades  efter 
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mötet.  Missbrukare i denna undersökning var personer som under en längre tid 
(minst ett år) hade upplevt ett psykiskt och fysiskt beroende av alkohol och som 
hade   upplevt  känslomässiga  och  sociala  problem  på  grund  av  missbruket. 
Deltagarna i studien var individer  mellan 23 år och 36 år, detta för att avgränsa 
studien.  Totalt  deltog tio personer,  varav sex män och fyra kvinnor. Två av de 
kvinnliga  deltagarna  var  ursprungligen  med  i  en  pilotstudie  som  denna 
undersökning bygger på.

Datainsamling 
Data insamlades genom separata intervjuer som pågick under 25 till 60 minuter. 
Intervjuerna  genomfördes  under  perioden  november  till  december  år  2009. 
Intervjuerna genomfördes på olika platser enligt intervjudeltagarnas önskemål. Sju 
personer  intervjuades  på  ett  café  och  tre  personer  i  sina  egna  lägenheter.  En 
intervjuguide  med  semistrukturerade  frågor  användes.  De  öppna  frågorna  var 
färdiga  sedan  tidigare  men  anpassades  efter  situationen  med  följdfrågor. 
Intervjuerna genomfördes separat.   Alla intervjuer spelades in med bandspelare 
och  transkriberades sedan ordagrant för att analysen skulle kunna genomföras på 
bästa sätt. 

Etiska frågor
Varje deltagare fick information om de etiska frågorna innan intervjun påbörjades. 
Deltagarna informerades skriftligt om syftet med studien i samband med förfrågan 
om  intervjun.  Syftet  upprepades  igen  innan  intervjun  påbörjades. 
Intervjudeltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 
avbryta  eller välja att inte svara på någon fråga om de  önskade. De fick möjlighet 
att vara anonyma. Intervjudeltagarna fick veta att allt  material skulle behandlas 
konfidentiellt och att ingen av dem skulle kunna identifieras. Intervjudeltagarna 
informerades  om att  datan  som insamlades  med  hjälp  av  bandspelaren  enbart 
skulle användas i forskningssyfte och därmed inte kunna länkas till individen. De 
informerades  även  om  att  det  inspelade  materialet  skulle  förstöras  efter 
transkriberingen. Innan intervjun påbörjades   konstaterade intervjudeltagarna att 
de förstod innebörden av intervjun och accepterade villkoren. De fick  veta att 
enbart författaren och handledaren skulle ha möjlighet att läsa de transkriberade 
intervjuerna. 

Analys
Den  här  studien  är  en  fördjupning,  utvidgning  och  bearbetning  av 
övningsuppsatsen som genomfördes i oktober 2009. Analysen följde en så kallad 
deduktiv-induktiv  tematisk  analys  enligt  Langemar  (2008).  Eftersom 
övningsuppsatsen  var  utgångspunkten  i  studien  fanns  teorier  och  teman  sedan 
tidigare  att tillgå.  Analysen genomfördes genom att intervjuerna lästes ordentligt 
igenom flera gånger efter att de transkriberades. Efter transkriberingen användes 
en matris.  Matrisen  var  en analysmall  med kolumner.  Den bestod  av ett  antal 
huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Informationen i matrisen formades 
utifrån  de  relevanta  områdena  som  togs  upp  av  intervjupersonerna  under 
intervjuerna.  I  matrisen gick det sedan att identifiera faktorer som förenade och 
skilde  deltagarna  i  studien  från  varandra.  Utifrån  det   kategoriserades 
informationen till  olika teman med tillhörande undergrupper. Studien innehåller 
både liknande teman som i övningsuppsatsen och nya teman. Detta på grund av att 
deltagarna hade liknande upplevelser samt att  de även skilde sig åt  och  därvid 
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skapade ny information.  

Analysen  genomfördes med ett öppet förhållningssätt för att kunna tillvarata ny 
information från varje individ. I matrisen framkom att intervjuguiden till stor del 
styrde de teman som uppkom i analysen. Fokus lades även på de centrala delarna 
som intervjudeltagarna spontant tog upp. Efter kategoriseringen av teman lästes 
texten återigen igenom och all information som hörde till vardera tema sorterades 
därunder. Det gick att  få en bra översikt över personernas individuella relation till 
de olika temana och det blev lättare att få fram vad som var relevant för resultatet. 
Varje  tema  fick  sedan  en  rubrik,  som  skulle  sammanfatta  innehållet.  Texten 
tolkades sedan och materialet sammanfattades för att underlätta förståelsen av vad 
deltagarna själva ville ha sagt. För att underlätta läsarens tolkning av texten så 
valdes  en  del  citat  ut  ur  texten  och  placerades  in  under  respektive  tema.  En 
deskription, tolkning och sammanfattning av de teman som användes redovisas 
nedan i studiens resultatdel. 

Resultat

Nedan redovisas de fem huvudteman som framträdde under analysen utav det 
transkriberade intervjumaterialet. 

Tabell 1.  Översiktstabell över huvudteman och undergrupper i resultatdelen. 

lp Uppväxtsituation

Familjesituation

Alkoholmiljön

Debutålder 

Känslomässig 
kontakt

Anknytning

Personliga 
egenskaper

Självförtroende

Självkänsla

Utåtriktad/Inåtvänd

Värderingar/moral

Sociala faktorer

Vänner

Grupptryck

Livssyn

Missbruket

Grad av missbruk

Orsaker till att 
fortsätta missbruka

Motivation/anledning 
till att sluta missbruka

Problem 

Fysiska/psykiska 
sjukdomar

Fysisk/psykisk 
misshandel

Uppväxtvillkor
Familjesituation.

Majoriteten  av  intervjudeltagarna  uppgav  att  de  hade  en  svår  uppväxt  som 
präglades  av  dysfunktionella  familjeförhållanden.  Dessa  dysfunktionella 
familjeförhållanden  kunde  bestå  av  alkoholproblematik  hos  föräldrarna, 
drogmissbruk, andra former av missbruk, misshandel och/eller psykisk störning 
hos  föräldrarna.  Intervjupersonerna  hade  som  barn  uppvisat  starka  tecken  på 
medberoende.  De agerade föräldrar åt  sina egna föräldrar  eller  försvarade dem 
gentemot omgivningen. Ansvarsbördan var stor i förhållande till deras ålder.

”Barn kan ju vara ganska hänsynslösa, dom kan ju vara, dom förstår inte att 
saker och ting gör ont när man säger det till ett annat barn liksom. Kompisar 
började ju säga så och skratta,  haha din pappa är alkoholist  liksom, dom 
fattar ju inte ens vad det är och då började jag att ljuga och försvara min 
pappa, nej han är inte alls alkoholist och skydda familjen”. 

Föräldrar i en del  familjer tenderade att bli medberoende av den ”dysfunktionella 
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partnern” i familjen. Partnerns problem upptog all uppmärksamhet. Det medförde 
att föräldrarna blev fysiskt och psykiskt frånvarande. Känslomässigt misslyckades 
föräldrarna med att få sina barn att känna sig prioriterade och älskade, all fokus 
och energi gick till partnern. Fysiskt saknades beröring i form av kramar eller en 
klapp  på  axeln.  Känslor  av  utanförskap  förekom  därför  hos  deltagarna.  Det 
pågående  missbruket  av  alkohol  upptog  mycket  tid  och  energi  dels  hos 
missbrukarna och dels hos de närmaste medmänniskorna. Det syntes främst inom 
den egna familjen där individerna levde nära inpå varandra och inte kunde dölja 
problemen. 

”Just när vi var hemma hos morsans kille t.ex så var det ju fylleslag, han 
hade sina polare där och det var illa, riktigt illa. Morsan var skitfull jämt när 
hon var där. Jag hade inte så mycket att göra där egentligen, så jag sökte mig 
ut bland kompisar och gjorde hyss istället. När jag var med farsan så var det 
så att antingen fick jag följa med honom på krogen, alltså till kvarterskrogen 
eller så hyrde han ett TV-spel till mig.”

Kränkningar  av  olika  slag  förekom.  Föräldrarna  tryckte  psykiskt  ned  sina 
barn/ungdomar. Oavsett vad de gjorde tycktes de inte få någon positiv respons från 
föräldrarna. Elaka ord, inpräntade i huvudet under lång tid, blev i vissa fall en del 
av  barnens  egna  tankar.   Långt  senare,  i  vuxen  ålder,  ledde  de  upprepade 
kränkningarna till kvarvarande känslor av  misslyckande bland flera av intervju-
personerna. En uppväxt med skilda föräldrar upplevdes inte vara någon faktor som 
påverkade missbruket. Intervjupersonerna trodde att de hade börjat missbruka även 
om situationen hade sett annorlunda ut. En del skilsmässor uppkom samtidigt som 
intervjudeltagarnas missbruk påbörjades. Intervjudeltagarna såg skilsmässan som 
jobbig men ingen koppling gjordes mellan skilsmässan och missbruket. Några såg 
det som en befriande händelse med hopp om att äntligen få lugn och ro i hemmet. 
Många av intervjupersonerna växte upp med skilda föräldrar.  Intervjudeltagarna 
som växte upp med gifta föräldrar  hade liknande upplevelser, men det var andra 
orsaker  som ledde  dem in  i  missbruket.  Flera  av  intervjupersonerna  i  studien 
uppgav  att  de  växte  upp  med  antingen  för  lite  eller  för  mycket  regler.  Båda 
extremerna  bidrog  till  negativa  beteenden.  Den  subjektiva  känslan  av  att  vara 
kontrollerad eller att inte vara sedd skildrades som en plåga i intervjuerna.

”Det  har  varit  mycket  ilska  och  mycket  att  ja  jag  vill  inte  bo  hemma. 
Känslomässigt  skulle  jag  säga  att  jag  har  irriterat  mig  mycket,  varit  sur. 
Kanske för att jag kände, ja jag vet inte, att hon försökte kontrollera.” 

De intervjudeltagare som hade haft väldigt problematiska familjeförhållanden blev 
fosterhemsplacerade.  Intervjupersonerna  beskrev  en  ohållbar  uppväxtsituation 
med  alkoholiserade  föräldrar  och  i  vissa  fall  misshandel.  För  fåtalet  individer 
uppmärksammade skolan att något inte stämde. Personalen i skolan såg till att det 
blev en utredning som ledde till  fosterhemsplacing. Fosterhemmen såg olika ut 
och  erfarenheten  av  att  bli  lämnad  av  den  egna  familjen  blev  extra  svår  när 
fosterhemsfamiljen  inte  heller  fungerade.  Ett  bra  fosterhem  gav  istället  en 
trygghetskänsla som medförde känslor av tacksamhet och tillfredställelse. Känslan 
av att  ha blivit  sviken och lämnad har stannat kvar i  vuxen ålder och upplevs 
fortfarande som väldigt svår. Sveket av föräldrarna blev svårhanterligt. 
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”Innan jag flyttade till familjen så bodde jag hos morsan, jag har alltid bott 
hos henne. Jag blev ju sedan utkastad av morsan, sen flyttade jag till min 
moster men hon är ju gravt alkoholiserad, hon bodde med en heroinist så då 
bodde jag ju där i typ en månad, en och en halv och det funkade ju inte så 
bra.” 

”Jag bodde i den här fosterfamiljen till andra året i gymnasiet och där har vi 
en stor faktor i mitt alkoholmissbruk.  I den här familjen blev jag utsatt för 
sexuella övergrepp.”

Alkoholmiljön.
Flera av intervjupersonerna växte upp tillsammans med alkoholiserade föräldrar. 
De har starka minnen av hur föräldrarna drack. Traumatiska händelser i samband 
med alkoholen fastnade i minnet och stannade kvar i vuxen ålder. Luktminnen och 
föräldrarnas  oberäkneliga  beteenden  fastnade  extra  bra  i  minnet.  Närheten  till 
alkohol  i  hemmet  beskrevs  av  de  flesta  intervjudeltagarna  som  skadlig.  De 
intervjupersoner som hade lätt att få tag på alkohol drack också mer under sin 
bardoms/tonårsperiod. Föräldrar som bjöd på alkohol hemma, till exempel vin till 
maten,  stimulerade  (omedvetet)  sina  barns  alkoholkonsumtion  även  utanför 
hemmet. Det förekom också att föräldrarna köpte ut vin och sprit till ungdomarna, 
något  som  medförde  ökat  alkoholintag.  En  uppfattning  bland  några  av 
intervjudeltagarna  var  att  de  upplevt  att  deras  föräldrar  hade  varit  enkla  att 
manipulera.

”När jag blev 17, 18  började hon köpa ut från systembolaget, då var jag ju 
äldre, då hade jag fått börja gå ut på krogen också. Då tyckte hon att, ja men 
det är väl bra att jag köper det så vet jag, men man drack ju ändå mer.”

Föräldrarna i hem med alkoholproblem tenderade att ha dålig uppsikt över sina 
barns dryckesvanor. Det förekom att föräldrarna drack alkohol tillsammans med 
sina ungdomar. Att dricka tillsammans med sina föräldrar uppfattades främst som 
negativt.  Anledningen  till  att  ”alkoholumgänget”  med  föräldrarna  ibland 
uppskattades  av intervjupersonerna berodde främst  på att  de fick möjlighet  att 
umgås med föräldrarna. Föräldrarnas missbruk prioriterades mestadels framför det 
sociala umgänget med barnen. Uppväxten i ett hem med alkoholproblem gjorde 
det enkelt att få tag på alkohol. Föräldrarnas inställning till huruvida deras barn 
skulle få dricka alkohol eller inte var negativ hos de flesta av föräldrarna. Barnen 
bestraffades  om  de  hade  druckit  alkohol.  I  en  del  familjer  drack  föräldrarna 
samtidigt som de propagerade för att alkoholkonsumtion var negativt. Det bidrog 
till ett dubbeltydigt budskap (där alkoholen inte  enbart uppfattades som negativ).

”Vi drack inte vin till maten, farsan drack ju periodvis men samtidigt så sa 
han drick inte, drick inte men samtidigt så drack han och sådär. Det blev lite 
dubbelmoral.”

Debutålder.
Intervjudeltagarna ansåg att åldern för alkoholdebuten var viktig. Trots att de flesta 
av intervjupersonerna upplevde alkohol som något negativt som barn började de 
ändå dricka i förhållandevis ung ålder. Huvuddelen av intervjudeltagarna började 
dricka alkohol i unga tonåren, i 15-16 årsåldern. De intervjudeltagare som började 
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dricka  alkohol  i  de  sena  tonåren  hade  haft  traumatiska  barndomshändelser. 
Grundinställningen till alkohol var negativ men när de mådde dåligt tog de ändå 
till flaskan. De upptäckte att alkoholen kunde befria dem från besvärliga känslor. 
De intervjudeltagare som började dricka  i ung ålder drack av ren nyfikenhet eller 
för att kompisarna gjorde det. De flesta av intervjupersonerna kände att de själva 
var  pådrivande  i  situationen,  eftersom  de  fick  sina  kompisar  att  dricka.  En 
intervjudeltagare berättade om hur vännerna tyckte att hon blev så konstig när hon 
drack eftersom hon reagerade annorlunda än dem med alkohol i kroppen. 

”Jag började festa ganska rejält när jag var tretton på helgerna och det var 
väldigt lättåtkomligt då. Det var lätt att få tag i sprit för oss, det gick alltid 
att hitta någon person som kunde köpa ut, någons bror eller syster som var 
äldre.  Det tror jag är en bidragande faktor och sen att man börjar dricka så 
tidigt också.”

Känslomässig kontakt.
Intervjudeltagarna upplevde att den känslomässiga kontakten med föräldrarna var 
viktig. Avsaknad av känslomässig närhet ledde till  en inre tomhet och varaktig 
brist  på  stöd  från  den  nära  omgivningen,  grundtryggheten  saknades.  De flesta 
intervjudeltagarna kände sig oälskade under sin barndom. De sökte bekräftelse hos 
andra och inte alltför sällan hos det motsatta könet. De kunde även få bekräftelse 
genom  prestationer,  allt  för  att  känna  sig  älskade.  Den  känslomässiga 
avsaknaden/tomheten blev ett subjektivt lidande där alkoholen blev en tröst,  ett 
sätt att fly ifrån starka, besvärande känslor. Intensiva tankar var också ett störande 
fenomen som lindrades med hjälp av alkoholens berusande effekt. Ett lugn erhölls, 
ett lugn som det blev önskvärt att uppnå upprepade gånger. 

”Jag har varit en förvirrad, rotlös och sökande liten tjej. Då söker man i allt 
möjligt och jag orkade inte vara i mig själv med mina tankar och känslor och 
då  blev  det  så  att  alkoholen  kom  in  i  mitt  liv.  Någonting  hände  med 
alkoholen och jag ville att det skulle vara så jämt.” 

Att  växa  upp  med  kärlek  och  känslomässig  närvaro  upplevdes  ge  upphov  till 
trygghet,  tillit,  inre  harmoni  och  en  känsla  av  att  ha  tillgång till  en  stödjande 
omgivning.  Uppfattningen hos intervjudeltagaren nedan var att uppväxten inte var 
en  bidragande  orsak  till  missbruket.  Det  fanns  en  balans  mellan  känslor  och 
tankar, något som skapade ett fundament för ett hälsosamt leverne. 

”Jag klassar min barndom som väldigt bra, mycket kärlek och sådär, och 
som ensambarn, fick jag mycket uppmärksamhet.”

Anknytning.
De flesta av intervjudeltagarna antogs ha en otrygg anknytning till sina föräldrar. 
Anknytningsformen  framkom  genom  en  subjektiv  känsla  av  att  vara  otrygg 
inombords. Föräldrarna var oförmögna att tillgodose det växande barnets behov. 
Brister fanns i den känslomässiga och fysiska närheten till föräldern. Otryggheten 
visade sig genom  en osäkerhet  om den egna personen och genom känslor av 
tomhet inombords. Alkoholen blev en form av trygghet.  Otryggheten bidrog till 
ett behov av att söka uppmärksamhet hos föräldrarna och som en subjektiv orsak 
till  alkoholmissbruket.  Otryggheten  gjorde  att  intervjupersonerna  under 
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barndomen  slöt  sig  känslomässigt.  De  undvek  andra  människor  eller  blev 
känslomässigt  sårbara.  De  hade  en  lägre  sårbarhetströskel  som  gjorde  att 
motgångar blev svårhanterliga. En minoritet av intervjudeltagarna hade försökt att 
ta livet av sig vid motgångar. Svårigheter tidigare i livet var en bidragande faktor 
och  tryggheten  inombords  var  i  de  här  lägena  obefintlig.  Otryggheten 
manifesterade sig inom alla områden i livet,  såväl ifråga om prestationer som i 
relationer. En uppfattning var att prestationer var livsviktiga och att en personen 
inte är betydelsefull utan dem. En annan uppfattning var att relationer fick väldigt 
stort utrymme vilket resulterade i att separationer blev väldigt svåra att gå igenom. 
En av deltagarna uppgav att hon under barndomen hade haft en trygg anknytning 
till sina föräldrar och upplevde  känslor av trygghet inombords. Intervjupersonen 
hade  fått  stöd  och  kärlek  hemifrån. I  de  dysfunktionella  familjerna  riktades 
uppmärksamheten mot de vuxnas problem och barnens behov åsidosattes därmed. 

Personliga egenskaper
Självförtroende.

Flertalet av intervjudeltagarna ansåg att de hade dåligt självförtroende. De trodde 
inte på sig själva i sammanhang där de förväntades att prestera något. I sådana 
sammanhang fick de ångest och kände att de inte dög. Bristen på självförtroende 
bidrog till en negativ självbild där misslyckande eller ”undvikande” av att utföra 
”svåra” uppgifter blev till en självuppfyllande profetia. Det låga självförtroendet 
låg till grund för en ökad benägenhet att dricka alkohol för att öka självförtroendet 
inför  olika  situationer.  En  del  av  intervjupersonerna  var  väldigt 
prestationsinriktade. De ansåg sig bara vara värda något när de presterade ett bra 
resultat  och  strävade ständigt   efter  förbättring.  Misslyckanden påverkade dem 
mycket negativt. Många av de före detta missbrukarna uppfattade sig själva som 
”sökare”  och  en  del  av  dem  kände  att  de  fann  sig  själva  i  flaskan.  De 
intervjudeltagare som inte blev uppskattade som de personer de egentligen var 
kände ett behov av att passa in i en lyckad-person-mall. De tenderade även att se 
prestationer som viktigare än det egna personliga värdet.

”Man hade inte tid för sig själv, man hade alltid tankarna hos föräldrarna, 
även fast man struntade i skolan eller så, man hade tankarna på skolan och 
man visste att det var skevt liksom. Man hade tankarna överallt förutom på 
sig  själv  så  det  klart  man  inte  får  någon  schysst  självkänsla  då  eller 
självförtroende.”

Självkänsla.
Alla intervjudeltagarna uppgav att de hade låg självkänsla. Många upplevde att de 
inte kände sig villkorslöst älskade och flera hade upplevelser över att de inte hade 
varit älskade av sin närmaste. Den låga självkänslan fanns där redan när de var 
barn men var föränderlig över tid. För de flesta av intervjupersonerna försämrades 
självkänslan  under  det  pågående  missbruket.  Under  ruset  kunde  självkänslan 
temporärt förbättras genom den eufori som alkoholen gav upphov till. Det ledde 
till  ökat  alkoholintag  för  att  bibehålla  den  positiva  ruskänslan.  Dagen  efter 
drickandet  uppkom  ångest  och  obehagliga  känslor.  Minnesluckor  och  misstag 
gjorda  föregående natt  gav  upphov  till  dåligt  samvete.  Många av  deltagarna  i 
studien uppgav att de blev personlighetsförändrade under ruset och att respekten 
för det egna jaget minskade. Det ledde till ännu lägre självkänsla. Många negativa 
konsekvenser  som  missbruket  orsakade  bidrog  till  den  sänkta  självkänslan. 
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Upplevelsen under starka alkoholrus var att självkänslan blev bättre, vilket blev en 
anledning till att fortsätta missbruka. Känslorna förstärktes och intervjupersonerna 
kände att de älskade sig själva och även andra personer i omgivningen. De trodde 
samtidigt  att  de  blev  starkare  både  mentalt  och  fysiskt.  I  slutet  av 
alkoholmissbruket  sänktes  självkänslan  även  under  själva  ruset, 
värdelöshetskänslor fanns ständigt närvarande hos individen. 

”De senaste sex, sju åren så sjönk den ju. Lite svårt men generellt som nu 
och när jag var yngre så har jag haft ganska låg självkänsla men jag kan säga 
att det blev så sista fem, sex åren så blev den lägre, det hände massa saker på 
fyllan som gjorde att jag sunkade ner mig och ja men den blev sämre.”

De  intervjudeltagare  som växte  upp  med  alkoholiserade  föräldrar  poängterade 
vikten av att de aldrig fick vara barn. De fick ta hand om sina föräldrar istället för 
tvärtom. Det faktum att de inte hade tid med sig själva och inte prioriterades av 
sina  föräldrar  gav  upphov  till  låg  självkänsla.  Samtliga  av  intervjupersonerna 
beskrev  att  de  idag  har  bättre  självkänsla  än  förut.  Den  nya,  förbättrade 
självkänslan uppkom när de började respektera sig själva och valde nykterheten. 
De rannsakade både det inre själslivet och det yttre liv som de tidigare ”valde” att 
leva. Genom att intervjupersonerna blev varse sina brister och insåg vad de kunde 
göra för att må bättre ökade medvetenheten om hur ett hälsosamt liv kunde se ut. 
Självkänslan  förbättrades  därmed  på  ett  naturligt  sätt.  Nu  arbetar 
intervjudeltagarna aktivt  med  självutveckling varje dag och de ser självkänslan 
som en färskvara som kräver aktivt underhåll. 

”Idag har jag okej självkänsla men den visar sig ibland till exempel när jag 
haft relationer till flickvänner att jag blir svartsjuk och sånt. Jag tror inte att 
den är på topp men den är mycket bättre än vad den har varit. Det går väl 
upp och ned, det är en färskvara. Ena dagen känns det bra och nästa inte.” 

Den låga självkänslan visades också genom avsaknad av kärlek till det egna  jaget, 
som därmed bidrog till  destruktiva  livsval.  Livsvalen  kunde vara  en  kriminell 
livsstil,  ätstörningar,  slagsmål  och  misshandel  samt  självskadebeteende  såsom 
självmordsförsök. 

Utåtriktad/Inåtvänd.
De flesta av intervjudeltagarna ansåg sig själva vara utåtriktade både som barn och 
vuxna. De hade lätt för att skaffa sig nya vänner. Umgängeskretsen var stor med 
många vänner och bekanta. För några av intervjupersonerna ledde missbruket till 
successiv isolering. De blev tillfälligt inåtvända och stannade hemma och drack 
alkohol istället för att umgås med vänner och bekanta. Det enda viktiga var hur 
alkoholen  skulle  förtäras  under  dagen  och  hur  missbruket  skulle  döljas  för 
omgivningen.

”Jag trivdes ju ganska bra med att dricka själv i veckorna och jag kunde till 
och med gå ut och festa själv, det var inga problem och innan jag gick in i 
missbruket var jag  mer social och träffade kompisar mer så att jag isolerade 
mig nog ganska rejält när jag gick in i missbruket, medvetet.” 

De mer inåtvända och blyga deltagarna i studien använde alkoholen för att komma 
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i kontakt med andra människor. Alkoholen fungerade som ett socialt hjälpmedel. 
Intervju-deltagarna kände en lättnad när  de hittade en lösning som kunde bota 
blygheten. Alkoholen fick dem att förändra sin personlighet och de kunde nu vara 
den de önskat att vara utan hinder. Baksidan på lösningen hann fort ikapp dem. 
Ångest och skamkänslor uppkom på grund av det förändrade beteendet i samband 
med berusningen. De mer utåtriktade intervjudeltagarna var mer impulsiva och 
gillade inte att planera. De utförde spontana kriminella handlingar utan att tänka 
sig  för.  De  negativa  konsekvenserna  blev  stora.  De  mer  inåtvända 
intervjupersonerna var tystare, försiktigare och betydligt mer självkritiska. 
 

”Det var väl en del av det och det var mitt  enda sätt att ha någon social 
kontakt på. Mina vänner drack och jag hade mycket rädslor. Det var som ett 
skydd.” 

Värderingar/Moral.
Samtliga  intervjudeltagare  i  studien  ansåg  sig  ha  en  grundläggande  känsla  för 
moral i förhållande till sina medmänniskor och till samhället. Värderingarna kom 
från  föräldrar,  vänner,  bekanta  och  programmet-AA.  De  intervjupersoner,  som 
upplevde att de hade en svag identitet, förklarade hur lätt deras värderingar kunde 
förändras  med  tiden,  bland  annat  genom  andra  personers  åsikter.  Intervju-
deltagarna  beskrev  också  hur  deras  värderingar  och  moral  stegvis  urholkades 
under  missbruket.  Flera  av  intervjudeltagarna  utförde  periodvis  kriminella 
handlingar.  Alkoholen  suddade  successivt  ut  det  ”moraliska  tankesättet”  under 
missbruket. Rätt och fel kunde byta plats. De agerade på överlevnadsinstinkt och 
inte på de normer som råder i samhället. Det kunde hända att någon stannade upp 
mitt  i  sitt  rus  och då undrade vad han eller  hon höll  på med,  men den delen 
suddades fort fort ut och ersattes av ett nytt sug efter ännu mer alkohol. Moralen 
uppfattades  inte  som  något  viktigt under  missbruket.  En  intervjudeltagare 
berättade hur han manipulerade alla i sin omgivning för att det gynnade honom 
just då. Han manipulerade både socialen och övriga myndigheter. Insikten om att 
det var fel kom först efteråt när han nyktrade till och insåg att han endast hade satt 
sig själv i fördärvet. Känslan för moral och etik återkom när intervjupersonerna 
slutade  missbruka.  En  del  av  intervjudeltagarna  ansåg  att  de  hade  fått  bra 
värderingar genom AA. Det hjälper dem idag att ta bra livbeslut. De bygger upp 
sig själva inifrån på nytt och får sedan en ny chans i livet, en ny chans där de kan 
göra rätt för sig. 

”Idag har jag starka värderingar men jag har nog fått dom från programmet 
tror jag. Jag hade inte så mycket moral när jag höll på och missbrukade, jag 
brydde mig inte så mycket.” 

Sociala faktorer
Vänner.

Det  sociala  stödet  runtomkring  intervjudeltagarna  påverkades  av  det  pågående 
missbruket. Under missbruket valde majoriteten av intervjupersonerna att umgås 
med andra missbrukare för att de lättare kunde dricka alkohol och/eller ta droger 
utan att  det  syntes utåt  för omgivningen. Det fanns även intervjudeltagare som 
hade kvar sina gamla vänner samtidigt som de umgicks med de nya vännerna. 
Flertalet av deltagarna i studien hade stabila vänskapsrelationer sedan barndomen. 
Vänskapsrelationerna upplevdes som  ett  stöd i  livet.  En minoritet  av intervju-
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personerna  blev  mobbade  som  barn.  Det  resulterade  i  ensamhet  och  lägre 
självkänsla. Alkoholen blev i dessa fall (initialt sett) ett stöd  i vardagslivet. Den 
blev en ”gemenskap” som trängde bort de negativa känslorna av utanförskap. Efter 
avslutat missbruk byttes vänkretsen successivt ut.  De flesta missbrukarvännerna 
försvann samtidigt  som nya kontakter inom AA tillkom. Vänkretsen breddades 
sedan ytterligare. 

”Jag tror att jag är en del av någonting, förut så ställde jag mig utanför och 
kände inte att jag var en del av en gemenskap, varken i familjen, samhället 
eller jorden.” 

De intervjudeltagare som växte upp i dysfunktionella familjer, tenderade att  bli 
vuxnare än vad de egentligen var. De lärde sig tidigt att ta  hand om sina föräldrar. 
Följden blev därmed att de sökte kontakt med äldre personer. Intervju-personerna 
sökte en vuxen person som förstod och uppmärksammade dem, en föräldragestalt. 
Idag upplever de intervjudeltagare som växte upp i  dysfunktionella familjer  en 
saknad över en förlorad barndom. 

”Man blir ju medberoende åt sina föräldrar. Så jag drog mig ofta, när jag 
gick i skolan så hängde jag med mattanterna liksom, underbart, städtanterna, 
vaktmästaren fast jag liksom hade mina vänner och inte var mobbad i skolan 
men jag fick inte, jag sökte vuxna människor hela tiden.”

Grupptryck.
Endast ett fåtal av intervjudeltagarna upplevde att grupptryck var en faktor som 
påverkade  missbruket  av  alkohol.  De  flesta  av  intervjupersonerna  började 
missbruka tillsammans med sina vänner. De upplevde inte att de blev ”påtvingade 
alkohol” av någon annan person eller  grupp. Besvärande känslor,  en befriande 
effekt och  vilja att fly uppgavs däremot vara väsentliga och pådrivande faktorer. 
Gemensamt  var  att  första  gången  de  drack  blev det  en  positiv  upplevelse  till 
skillnad  från  normalbefolkningen som oftast  får  en  negativ  erfarenhet  vid  den 
första kontakten med alkohol. De drack också en större mängd alkohol och det 
slutade oftast med att de blev kraftigt berusade. Snabbt fick de ett behov av att 
uppleva  detta rustillstånd oftare.

”Nej det var mest jag som kanske triggade igång polaren, vi var bara två 
stycken,  elva år,  då går man i  5:an tror jag,  och jag vet inte  ifall  vi  tog 
mellanöl eller lättöl eller vad det var. Det var flaskor som vi  tog upp till 
skolan,  klockan var väl åtta,  nio och det var helg,  så satte vi  oss där på 
lekparken  eller  vad  det  är.  Så  korkade  vi  upp  dom där  och  det  var  ju 
underbart liksom. Det var en bra känsla Oja. Jag kunde släppa en oro, jag 
kunde släppa, jag kunde bara må bra.”

Livssyn.
Intervjudeltagarnas syn på livet  präglades av både positiva och negativa inslag, 
beroende på de olika deltagarnas tidigare upplevelser. Idag hade större delen av 
intervjupersonerna en positiv framtidssyn. Under uppväxten fanns drömmar och 
mål  hos  de flesta  av intervjudeltagarna.  De hade en hälsosam syn på framtida 
yrken och familj precis som de flesta funktionella barn har. Drömmarna fallererade 
under  missbrukstiden  och  kvar  fanns  bara  en  ”grå  skugga”  av  den tidigare 
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framtidstro. Nykterheten bidrog till att livslusten återvände. Idag kan de leva ett 
drägligt  liv  med en  positiv  framtidstro.  När  intervjudeltagarna  var  barn  kunde 
framtidssynen också vara negativ, icke existerande eller splittrad. För kvinnornas 
del omfattade tron på framtiden mycket ofta idén om ett lyckligt  familjeliv. En 
funktionell familj skulle skapa trygghet och samtidigt fylla (det egna) existentiella 
tomrummet. I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna sina ambivalenta 
tankar om framtiden.  En frisk och hälsosam syn på framtiden blandas med en 
annan  betydligt  mörkare  syn  på  framtiden som  starkt  indikerar  skador  från 
traumatisk uppväxt.

”Jag har haft både och, jag tänkte att när jag blir stor kommer jag gifta mig 
och ha två barn, samtidigt tänkte jag att jag kommer ta livet av mig, jag 
kommer ta droger. Det var dubbla tankar.”

I vuxen ålder började de flesta av intervjudeltagarna tro på en högre kraft. Tron 
hade  antingen  sin  källa  i  Anonyma  Alkoholisters  tolvstegsprogram  eller  i 
uppväxten. I Tolvstegsprogrammet fick individen insikt om maktlösheten under 
alkoholen.  Det ansågs sunt  att  lägga sitt  liv  i  ”Guds” eller  motsvarande högre 
makts händer. Anledningen till det är att alkoholen ansågs vara listig, falsk och 
stark. Många fick genom egna upplevelser och insikter förståelse för att det kunde 
finnas  ”något  större”.  En  intervjuperson,  som  växte  upp  i  en  religiös  familj 
upplevde  att  hon  alltid  hade  en  skyddsängel  med  sig  överallt.  Ängeln  var 
förklaringen till varför hon hade kunnat överleva alla traumatiska upplevelser. En 
del av intervjudeltagarna var ateister innan de gick med i AA. 

”Från början hade jag inte det men nu kan jag säga att jag har det men inte 
någon religion. En tro på den högre kraften. Det fick jag genom AA. Förut 
hatade jag religioner och allt som hade med sådant att göra. Jag har gjort 
tolvstegsprogrammet.” 

Tron hjälpte intervjudeltagarna att bevara nykterheten och finna en mening med 
livet. Många uppvisade en aktiv tro och bad dagligen för att påminna sig själva om 
sin  maktlöshet  inför  alkoholens  fördärv.  Andra  intervjupersoner  uppvisade  en 
grundtro som bas utan att vara aktivt troende. 

Missbruket
Grad av missbruk. 

Intervjudeltagarna  uppvisade  olika  grader  av  alkoholmissbruk.  De  intervju-
personer med tyngre problematik hade ägnat hela sina liv åt  att missbruka. De 
levde för alkoholen, något som genomsyrade hela dagen, från morgon till kväll. 
Det fanns inget som var lika viktigt som att få sin dagliga dos av alkohol och de 
kunde  göra  vad  som  helst  för  att  nå  detta  mål.  Respekten  för människor  i 
omgivningen slutade att existera och lögner blev en naturlig del av vardagen. 

”..jag la ju ner allt, jag arbetade som narkoman. Jag gick ju 100 procent in 
för det här och sålde och hämtade och jobbade som narkoman, det var ett 
heltidsjobb. Ja det var det som livet gick ut på, drar man ner i skiten så blir 
allt paj ungefär.”

Kontrollen över det egna beteendet upphörde och människor och tidigare intressen 
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förlorade  sin  betydelse.  Intervjupersonerna  manipulerade  människor  i 
omgivningen för att få tag på droger eller alkohol. Livskvaliteten var låg men trots 
detta kunde de ändå inte sluta missbruka alkohol. Ett starkt begär som övervann 
allt annat tog över deras liv.

”..när  det  då  sen  var  riktigt  slut  där  då  började  det  mer  i  veckorna,  jag 
snodde alkohol ifrån mitt företag, jag satt övertid och drack vin ur förrådet 
på jobbet. När jag inte hade alkohol hemma så köpte jag folköl, 3,5:or på 
Konsum och 7-Eleven och allt, jag åkte omkring lite varstans för att de inte 
skulle känna igen mig med min öl.”

De intervjudeltagare som inte hade kommit lika långt i sitt missbruk  av alkohol 
uttryckte hur alkoholen tog över egenkontrollen när de började dricka. Först då 
förlorade de kontrollen. Individerna behöll annars kontrollen över sitt drickande så 
att alkoholen inte styrde helt och hållet. Gemensamt för dem var att drickandet 
ledde till  negativa  konsekvenser  som gav upphov till  stark ångest  dagen efter. 
Intervjupersonerna, som upplevde alkoholmissbruket på detta sätt var yngre och 
hade missbrukat alkohol under kortare tid. Alkoholberoendet var ännu inte lika 
starkt som för de med ett dagligt missbruk.  De hade därför lättare att sluta helt 
med alkohol och risken att återfalla i missbruk blev lägre. 

”Problemen  kom mer  när  jag  började  dricka,  det  blev  alltid  för  mycket. 
Antingen så spydde jag eller så gjorde jag något konstigt.” 

Orsaker till att fortsätta missbruka.
Majoriteten  av  intervjudeltagarna  tyckte  att  effekten  av  alkoholen  var  en 
bidragande faktor till fortsatt missbrukande. Ruset ledde till  lyckokänslor  och en 
befrielse från svåra känslor. En del av intervjudeltagarna upplevde att de kunde 
slappna av och njuta av livet medan andra fick en euforisk känsla. Gemensamt för 
intervjudeltagarna var  att de ville försätta sig i detta tillstånd så ofta som möjligt. 

”Det var dom positiva effekterna och då visste jag nog inte riktigt själv utan 
det var väl undermedvetet liggande, jag ville nå det där igen, jag slapp tänka 
och känna och så tyckte jag om den där känslan av att bli full. Jag tyckte om 
när alkoholens effekt kom och sen blev jag beroende av det och jag blev 
alltid full.” 

De intervjudeltagare som hade ett tyngre missbruk bakom sig beskrev missbruket 
som en ond cirkel med fylla, ångest och återställare. Kroppen reagerade i form av 
skakningar och illamående när alkoholen gick ur kroppen. Psykiskt uppkom en 
stark ångest som kändes förödande. Tankefokuset låg konstant på alkoholen och 
beskrevs som en fixering som var svår att släppa. Återställare sågs som nödvändig 
för  att  kunna komma upp ur  sängen och  hantera  en ny dag.  Att  genomgå det 
lidande  som  frånvaron  av  alkohol  innebar  upplevdes  inte  som  ett  realistiskt 
alternativ. 

”Jag minns inte mycket och när jag kommer hem så måste jag trappa ner, jag 
kan  inte  bara  sluta.  Då bor  han hemma hos  mig  och  jag bor  bor  på  22 
kvadrat  så  det  är  lite  svårt  att  smussla  men  jag  lyckades,  när  han  hade 
somnat och gått o lagt sig så kunde jag springa upp till en krog i närheten av 
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mig och sätta mig och dricka några glas vin och sen gå tillbaka.”

Merbegäret satte igång efter endast en drink och blev sedan omöjligt att stoppa. En 
del av intervjudeltagarna drack också för att dämpa sina känslor, oftast de som 
varit utsatta för traumatiska händelser under barndomen.  De negativa känslorna 
växte  med tiden  och  nådde ett  klimax som slutligen inte  gick  att  tränga bort. 
Alkoholen  fick  en  allt  större  betydelse.  Avslutade  förhållanden  orsakade  eller 
förvärrade  alkoholmissbruket.  Separationsångesten  blev  stark  och  lindrades  då 
med hjälp av alkohol. 

   
Motivation/anledning till att sluta missbruka.

Majoriteten av intervjudeltagarna slutade dricka när de nådde sin egen personliga 
bottennivå. De hade då kapitulerat under alkoholen. Alkoholen styrde deras liv och 
viljan att själv kunna fatta hälsosamma beslut hade försvunnit sedan länge. Flera 
av intervjupersonerna förklarade att de hade varit nära att dö, både mentalt och 
fysiskt. Känslor, som de tidigare kunde tränga bort, gick inte längre att dölja och 
alkoholens positiva effekter minskade. Många deltagare i studien hävdade att de 
negativa konsekvenserna av missbruket blev för stora.  Kriminalitet, lögner och 
svek blev en del av vardagen och ohållbart i längden. 

”Jag kommer ihåg hur det var precis innan jag sökte hjälp, jag satt på en 
efterfest och hade festat konstant i två veckor, jag satt och väntade på kokain 
och hasch och alla möjliga droger och sprit. Vid halv nio på morgonen kom 
jag hem och någonstans inom mig fick jag ett uppvaknande och tog mig till 
akuten, de uppmätte min alkoholhalt till 2,7 promille, jag fick stanna i en 
vecka.”

Självmordstankar  var  vanliga  slutet  av  missbruket.  Även  självmordsförsök 
förekom. Livet  genomsyrades  av  ett  pessimistiskt  synsätt  med  mycket  ångest. 
Självmordstankarna sågs som en befrielse och lösning på livsproblemen i slutet av 
missbruket. Livet var kaotiskt och de kände sig besegrade av alkoholen. Den sista 
utvägen var att dö eller förändra sitt levnadssätt. De flesta uppvisade ett svart-vitt 
synsätt på missbrukssituationen. 

”Det som hände var att jag klarade varken av att dricka eller att inte dricka. 
Jag hade lika stor ångest när jag drack som när jag inte drack. Till slut så 
kände jag en ren dödslängtan, jag kände att nu blir det, antingen så tar du 
livet av dig ordentligt eller så försöker du att få hjälp för nu klarar du inte 
det här själv.” 

Andra  intervjudeltagare  fick  problem på  arbetet  eftersom de  drack  alkohol  på 
arbetsplatsen, kom dit onyktra eller var extremt bakfulla. De kunde inte hantera 
sina arbetsuppgifter på ett  kvalitativt  sätt.  Deras motivation till  att  sluta dricka 
alkohol  uppkom  av  externa/yttre  faktorer.  Motivationen  var  låg  tills 
intervjupersonerna kom till insikt om hur dåligt de betedde sig mot omvärlden och 
hur dåligt de behandlade sig själva. Motivationen kunde också komma inifrån. En 
del av deltagarna sökte själva hjälp för att de mådde psykiskt dåligt av missbruket. 
Mötena  hos  Anonyma  Alkoholister  ansågs  vara  en  viktig  motivationsfaktor. 
Främst genom att de fick träffa andra alkoholister med samma problematik. De 
kunde känna igen sig själva genom andra missbrukares livshistorier. Deltagarna 
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fick insikt om att deras beteende var sjukligt och att de var alkoholister. De insåg 
även  att  många  andra  människor  led  av  samma  åkomma.  Det  upplevdes  som 
befriande och stärkande att inte vara ensam om problemen. Motivationen kunde 
också uppkomma på behandlingshem, där deras problematik klargjordes på ett mer 
konkret och professionellt sätt. 

”Har väl slagit rekord i  skriftliga varningar på jobbet, på ett  vanligt  jobb 
hade jag väl fått sparken. Då kanske hade lett till att jag börjat dricka mer. 
Varningar fick jag för att jag var ute och krökade och inte hörde av mig. Jag 
kom inte till jobbet, ringde inte och sjukanmälde mig. Jag bara sket i det, 
ångest eller något.”

De  intervjudeltagare  som  inte  upplevde  starka  negativa  konsekvenser  av  sitt 
missbruk  hade  lättare  att  fortsätta  dricka  och  blunda  för  sina  egna  problem. 
Förnekelsen  av  det  egna  alkoholmissbruket  var  en  mycket  vanlig  försvars-
mekanism. Många av intervjupersonerna såg alkoholen som en räddning av deras 
miserabla  känsloliv.  Det  var  svårt  att  se  avigsidorna  av  missbruket  när 
konsekvenserna  inte  var  förödande.  Omvärlden  tenderade  att  uppmärksamma 
alkoholproblemen  tidigare  än  vad  intervjudeltagarna  själva  gjorde.  Problemen 
uppmärksammades i närmiljön av arbetskamrater, lärare och vänner.

Problem
Fysiska/Psykiska sjukdomar.

De flesta av intervjudeltagarna mådde psykiskt dåligt under någon tidpunkt  av 
missbruksperioden och det visades främst genom  depressiva tillstånd. I samband 
med ett avslutat missbruk förekom SSRI; antidepressiva tabletter. De användes för 
att  lättare  kunna  hantera  svåra  känslor  som  återkom  när  alkoholen  försvann. 
Många av intervjudeltagarna blev deprimerade i början av sin nykterhet. Minnen 
och känslor som tidigare förträngdes med alkoholens hjälp kom tillbaka. Ångest 
var  vanligt  förekommande under  och efter  missbruket.  En intervjuperson hade 
diagnosen ADHD vilket upplevdes som en bidragande faktor till missbruket. En 
kronisk  rastlöshets  och  tomhet  inombords  ledde  till  en  önskan  att  vara  lugn. 
Alkoholens lugnande effekt gjorde att deltagaren kände sig ”normal” och kunde 
smälta in i mängden. Missbruket upplevdes som en psykisk sjukdom, en subjektiv 
känsla av att vara sjuk. En av intervjupersonerna fick amputera sitt ben två gånger, 
något  som  påverkade  honom  mycket  negativt.  Den  första  gången  kunde  han 
hantera situationen och kunde springa med protes men när han mådde bättre fick 
han amputera det en gång till och valde att ge upp. Missbruket och kriminaliteten 
framstod som en mer naturlig livsväg efter  den känslomässiga turbulensen.  En 
annan  intervjudeltagare  hade  muskeldystrofi,  något  som  innebar  att  det  var 
omöjligt för honom att röra sig eller kommunicera på samma sätt som alla andra. 
Sjukdomen var  en  anledning till  att  han började missbruka alkohol,  främst  på 
grund av att det blev svårare att kommunicera med andra människor. Att växa upp 
med psykiskt sjuka föräldrar upplevdes som jobbigt och krävande. Det förekom 
även att psykiskt sjuka föräldrar missbrukade. Detta bidrog till att föräldrarna blev 
oberäkneliga. Tilliten till föräldern saknades därför och miljön runtomkring blev 
ohälsosam. 

”Morsan  har  ju  inte  bara  alkoholproblem,  hon  har  ju  psykiska  problem 
också. Hon är manodepressiv. Psykotisk då och då. Det började hon få när 
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jag var tre år redan. Jag var ju med när hon hade psykoser i flera veckor.” 

Fysisk/Psykisk misshandel.
Fysisk misshandel  förekom under barndomen hos några av intervjudeltagarna. De 
blev  dragna  i  håret  och  fick  örfilar.  En  av  intervjupersonerna  blev  slagen 
upprepade  gånger  av  sin  pappa.  En annan blev  sexuellt  utnyttjad  flera  gånger 
under uppväxten. Misshandeln upplevdes som kränkande och satte negativa spår i 
det  inre  själslivet.  Föräldern  framstod  som  splittrad.  Barnet  upplevde  en 
kärleksfull förälder vissa stunder. Samtidigt blev de rädda för föräldern när de blev 
kränkta  eller  misshandlade.  Närvaron av en bra och omhändertagande förälder 
saknades.  Det  bidrog  till  en  avsaknad  av  trygghet.  Andra  deltagare  i  studien 
bråkade  mycket  med  någon  familjemedlem,  det  sågs  inte  som  något  större 
problem. En intervjudeltagare beskrev att ett av hans äldre syskon, som bråkade 
och slogs mycket, blev till en förebild. Det bidrog till att han själv blev och ville 
vara våldsam.

”...Jag lärde mig tidigt när jag var liten att, pappa slog oss. Jag lärde mig 
tidigt att om jag var snäll och var tyst så fick jag inte stryk. Jag började redan 
där med att vara snäll och glad och duktig.” 

Intervjudeltagarna,  som  utsattes  för  fysisk  misshandel  blev  även  psykiskt 
misshandlade. Det bidrog till låg självkänsla. Föräldrarnas beteende grundade en 
misstro  till  människor  i  omvärlden.  En  intervjuperson  beskrev  hur  hennes 
misshandlande pappa gjorde att hon flydde till en låtsasvärld när hon var liten. På 
samma sätt flydde hon sedan som tonåring till alkoholen. Individerna som blev 
misshandlade  hade  en  lägre  sårbarhetströskel,  det  gav  upphov  till  en  ökad 
benägenhet att  fastna i  missbruk.  De flesta hade aldrig fått  uppleva villkorslös 
kärlek. Avsaknaden av känslomässig närhet upplevdes som en subjektiv känsla av 
psykisk  misshandel.  Intervjudeltagarens  känslomässiga  behov  blev  inte 
tillfredställda.  Sökandet  efter  kärlek,  närhet  och  bekräftelse  skedde  utanför 
familjen. Alkoholen bidrog till att fylla det inre tomrummet.

”Verklighetsstörningar efter  misshandeln som sitter  kvar sedan bardomen. 
När jag utsätts för konflikter eller när jag utsätts för fara då lärde jag mig att 
fly. Det är störningar för mig, det är psykiska störningar.”

Diskussion

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för (1) hur individen upplever ett 
alkoholmissbruk, och (2) vilken betydelse uppväxtsituationen har för uppkomsten 
av missbruk.   I undersökningen studerades  upplevelser,  tankar  och reflektioner 
kring missbruket. Hänsyn togs till faktorer såsom alkoholmissbrukarnas uppväxt, 
känslor, egenskaper, grad av missbruk samt hans eller hennes sociala omgivning. 
Känslomässiga aspekter baserades på intervjudeltagarnas subjektiva upplevelser. 
De var viktiga för att öka förståelsen för vad ett alkoholmissbruk innebär.

Sammanfattning
En trygg Uppväxt skapar en grundtrygghet bestående av tillit till både det egna 
jaget och omvärlden. Uppväxten i en dysfunktionell familj leder istället till en inre 
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otrygghet. De flesta av intervjudeltagarna upplevde att deras inre otrygghet var en 
stark drivkraft till  missbruket av alkohol. Flertalet hade alkoholister i släkten och i 
den  egna  familjen.  Många  av  dem  kände  att  de  inte  fick  vara  barn  under 
uppväxten,  att  de  inte  blev  sedda  och  att  det  var  otryggt  att  växa  upp  i 
alkoholisthem. De intervjudeltagare, som  blev bjudna på alkohol i hemmet, drack 
också  mycket  alkohol  utanför  hemmet.  Barnen  imiterade  föräldrarnas 
dryckesbeteende. Alkoholdebuten  skedde ofta  i  unga  tonåren  tillsammans  med 
vänner.  De inåtvända intervjudeltagarna började dricka alkohol på grund av yttre 
faktorer, exempelvis grupptryck. Fysisk och psykisk misshandel medförde ökad 
sårbarhet, vilket ökade benägenheten för att börja missbruka.

Ett  genomgående  drag  bland  intervjudeltagarna  var  en  låg  självkänsla.  Under 
missbruket  försämrades  självkänslan  och  isolering  till  omvärlden  blev  vanligt. 
Under alkoholruset blev självkänslan bättre och obehagliga känslor kunde trängas 
bort. Dagen efter sjönk självkänslan och ångest uppstod. En bidragande faktor till 
alkoholmissbruket  var  vällustkänslorna  samt  behovet  av  att  kunna  tränga  bort 
olust och ångestkänslor. De flesta intervjupersonerna slutade dricka alkohol när de 
nådde sin personliga botten. Självmordstankar och självmordsbeteende tenderade 
att öka med ökad grad av missbruk. Konsekvenserna av alkoholmissbruket drev 
många mot ett liv i misär. Kriminalitet, arbetslöshet, förlust av bostad, skulder och 
socialt  förfall  var  vanligt.  Alkoholmissbruket  innebar  psykiska problem, främst 
förekom depression, ångest och värdelöshetskänslor. Genom AA erhölls en tro på 
en högre kraft som verkade motiverande för bibehållen nykterhet. Motivationen 
erhölls även från andra medlemmar i AA. Moralen fick återigen en plats i livet. 
Intervjupersonerna lever idag ett välfungerande liv i enlighet med samhällets lagar 
och sociala normer.

Resultataspekter
Litteraturgenomgången  i  föregående  studie  baserades  främst  på  kvantitativa 
studier  som  visade  att  uppväxten  var  betydelsefull  för  utvecklandet  av  ett 
alkoholmissbruk.  Kvalitativa  studier  i  litteraturgenomgången  visade  på  samma 
resultat. I studien av Anda et al., (2002) framkom det att missbruk främst hängde 
samman med uppväxten i  en familj  med alkoholiserade föräldrar,  missbruk av 
olika  slag,  eller  andra  former  av  dysfunktionalitet  (Anda  et  al.,  2002). 
Intervjudeltagarna  hade  skilda  erfarenheter  från  barndomen.  De  ansåg  att  ett 
alkoholmissbruk  kunde uppkomma på grund av orsaker såsom närhet till alkohol, 
låg alkoholdebutålder, personliga egenskaper  och övrig social  omgivning. I en 
vetenskaplig artikel av Abbott et al., (2001) gjordes en studie som visade att låg 
ålder  vid  alkoholdebuten  var  den  faktor  som  bäst  predicerade  ett  framtida 
alkoholmissbruk (Abbott et al., 2001).  Detta var också en av huvudanledningarna 
som intervjudeltagarna själva nämnde under intervjun. Deltagarna saknade vid den 
låga åldern insikt i alkoholens problematik. Föräldrar och skola uppvisade brister 
när det gällde att klargöra denna problematik för ungdomarna.

I föregående studie framkommer att intervjudeltagarna ansåg att uppväxten med 
känslomässigt distanserade föräldrar ledde till  ett  sökande efter  gemenskap. En 
känsla av gemenskap gick att hitta i alkoholen. I en studie av Anda et al., (2002) 
framkom att barn till missbrukare oftare upplever att de är omgivna av individer 
som  inte  ger  dem  känslomässig  bekräftelse.  Detta  resulterade  i  lågt  psykiskt 
välbefinnande  (Anda  et  al.,  2002).  En  uppfattning  bland  intervjudeltagarna  i 
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föregående studie var att bristen på känslomässig bekräftelse var en slags psykisk 
misshandel. Det  upplevdes som ett stort problem och som en bidragande orsak till 
starten av intresset för alkohol. Bristen på närhet skapade ett tomrum inombords 
hos deltagarna. Känslomässig närvaro styrde till synes delar av trygghetskänslan 
för  intervjupersonerna.  En slutsats  i  studien  av  Anda et  al.,  (2002)  var  att  en 
subjektiv  otrygghetskänsla  inombords  frekvent  resulterade  i  en  lägre 
sårbarhetströskel och att det därmed fanns en högre risk  för att konsumtionen av 
alkohol övergick till beroende. Vidare förklaras i studien av Anda et al., (2002) att 
alkoholens funktion bland annat var att reducera känslan av tomhet inombords. En 
stor  psykisk  påfrestning  eller  ett  trauma  i  livet  kunde  göra  att  missbruket 
accelererade  (Anda  et  al.,  2002).  En  av  intervjudeltagarna,  som  var  trygg 
inombords, upplevde att en livskris orsakade en otrygghet inombords. Det tyder på 
att  yttre händelser kan påverka känslan av trygghet i  hög grad. Det faktum att 
trygghetskänslan kan förändras kan även ha positiva konsekvenser. För en individ 
är det möjligt att förändra sin känsla av trygghet genom exempelvis terapi och 
därmed minska den framtida risken för missbruk och återfall. Föregående studies 
slutsatser tyder även på att en missbrukarpersonlighet kan ligga latent och sättas 
igång på grund av yttre påfrestningar. Den antas därmed vara både genetisk och 
miljöbetingad.  

Anda et al., (2002) nämnde i sin studie att alkoholism har flera bakomliggande 
orsaker, att den är multifaktoriell. De barn som växte upp i alkoholiserade familjer 
tenderade att bli vittnen till ett mönster av irrationella beteenden. Detta riskerade 
att öka risken för ett framtida missbruk (Anda et al., 2002). Det här gick i linje 
med det som kom fram i föreliggande intervjuer.  Vidare förklarade Anda et al., 
(2002) att alkoholen användes för att dämpa och fly från känslor. I intervjuerna (i 
föregående studie) framkom det att flertalet av intervjupersonerna hade svårigheter 
med  att  acceptera  sina  negativa  känslor.   Alkoholen  användes  därför  som ett 
hjälpmedel för att nå psykisk tillfredsställelse. I studien av Abbott et al., (1997) 
framkom att konflikter inom familjerna var en prediktor för framtida missbruk. 
Även detta mönster identifierades bland intervjudeltagarna. Flera av dem uppgav 
att konflikter av olika slag var ett allvarligt problem under uppväxten, exempelvis 
slagsmål och psykisk misshandel. Konflikterna gav upphov till ökad otrygghet hos 
intervjupersonerna samt en rädsla baserad på att inte veta vad som skulle kunna 
hända  framöver.  Föräldrarna  framstod  som  oberäkneliga  och  otryggheten  var 
därmed ett faktum.

Enligt  litteraturen  är  både  genetiska  och  miljömässiga  faktorer  viktiga.  Det 
framkom i en tvillingstudie av Hasin et al., (2008) att 40 - 60 procent av risken för 
alkoholberoende berodde på genetiska faktorer. Det innebar att cirka hälften av 
alkoholproblemen  gick  i  arv  (Hasin  et  al.,  2008).  Många  av  studiens 
intervjudeltagare hade alkoholism i släkten, men det var svårt att uttala sig om 
deras missbruk hade genetiska eller miljömässiga faktorer som orsak. Majoriteten 
av  intervjudeltagarna  ansåg  att  uppväxtmiljön  var  en  väsentlig  orsak  till  deras 
uppkomna  alkoholmissbruk. De flesta av intervjudeltagarna upplevde en saknad 
av trygghet och kärlek.  Genetisk påverkan får därmed vara osagd, men med ett 
antagande kan göras om att den påverkat dem. 

Abbot et al., (2001) nämnde i sin studie att socialt stöd var  viktigt för att reducera 
risken för missbruk. Majoriteten av intervjupersonerna i föregående studie hade ett 
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bra socialt stöd som barn och vuxna. De flesta hade även vänner att umgås med 
under missbrukstiden, men många av dessa var emellertid själva missbrukare (och 
de  påverkade  därmed  varandra  negativt).  Under  missbruket  blev  isolering  för 
intervjudeltagarna  vanligare.  Det  medförde  att  det  blev  svårare  att  ta  sig  ur 
missbruket. Deltagarna som inte hade ett bra socialt stöd upplevde det som en brist 
och  lade  även  större  vikt  vid  det  sociala  stödets  betydelse.  Påverkan  av 
omgivningen  gick  även  att  se  efter  missbruket  där  medlemmarna  i  Anonyma 
Alkoholister påverkar varandra för att förbli nyktra. Det går därmed att antaga att 
förmågan att  kunna påverkas  externt  var  stor  redan innan det  blev  frågan om 
missbruk. Detta på grund av att de påverkades efteråt när alkoholen hade lämnat 
kroppen  och  därmed  borde  de  också  ha  påverkats  innan.  De  flesta 
intervjudeltagarna  nekade  dock  till  påverkan  av  grupptryck,  men  det  kan  ha 
funnits  en  omedveten  påverkan.  Litteraturen  visar  tydligt  att  omgivningens 
påverkan  är  viktig  för  utvecklandet  av  alkoholmissbruk  (Abbott  et  al.,  1997). 
Många  av  individerna  ansåg  sig  dock  själva  ha  påverkat  sina  vänner  in  i 
alkoholmissbruk. 

Tvillingstudier genomförda av  Emergy et  al.,  (2008) visade att  miljön var den 
viktigaste  riskfaktorn  för  alkoholmissbrukaren.  Orsaken  var  främst  att  barn 
tenderade  att  efterlikna  sina  föräldrar  i  deras  (skadliga)  alkoholkonsumtion 
(Emergy et al.,  2008).  En person, som växte upp med en alkoholmissbrukande 
förälder, löpte ökad risk för att utveckla ett liknande beteende i framtiden (Emergy 
et al., 2008). Intervjudeltagarna i den aktuella studien upplevde att det var jobbigt 
när föräldrarna hade druckit och de var konfunderade över varför de själva betedde 
sig likadant som vuxna. En anledning är att barn/ungdomar gör som föräldrar gör 
och  inte  som  de  säger.  Flera  föräldrar  till  intervjupersonerna  hade  negativ 
inställning till alkohol men budskapet nådde inte fram på grund av föräldrarnas 
dubbeltydiga  signaler.  En  annan  uppfattning  bland  intervjupersonerna  var  att 
uppväxten inte var relevant och att ett alkoholmissbruk med all sannolikhet hade 
utvecklats ändå. Det är svårt att undersöka sådana påståenden eftersom de enbart 
grundar sig på den egna individens subjektiva upplevelser. Med all sannolikhet 
påverkar  föräldrarna  barnens  tankebanor,  speciellt  i  ung  ålder.  I  en  studie  av 
Abbott et al., (2001) framkommer att ifall barn och ungdomar kunde få mer stöd, 
trygghet, uppmuntran och kärlek under uppväxten skulle deras framtidsutsikter bli 
bättre (Abbot et al., 2001). Tankebanorna ligger omedvetet kvar till vuxen ålder 
men de kan  omstruktureras med hjälp av terapi. Därmed blir uppväxtmiljön viktig 
även  om  andra  faktorer  också  påverkar.  Hos  intervjupersonerna  fanns  också 
känslor som hat och ilska gentemot bristfälliga föräldrar kvar. 

En annan relevant faktor som framträdde i det föreliggande materialet var hur lätt 
det var att få tag på alkohol och hur tidigt alkoholdebuten inträffade.  I en studie av 
Abbott  et  al.,  (1997) framkom  att  åldern  var  en  prediktor  för  framtida 
alkoholmissbruk.  Det  framkom  även  att  alkoholskadorna  blev  värre  ju  yngre 
någon var vid alkoholdebuten. Resultatet styrks även i en studie av  Adlaf et al., 
(2000).  Denna studie  påvisade  att  debutåldern  var  viktig  men att  tiden  när  de 
började  dricka alkohol i stor omfattning var ännu viktigare (Adlaf et al., 2000). 
När de var unga kunde de inte konsumera alkohol på samma sätt. Tiden för hur 
länge missbruket pågått var viktig även för framtida alkoholskador (Adlaf et al., 
2000). De flesta intervjudeltagarna i föregående studie började dricka i ung ålder, 
vilket  visade att  åldern var viktig.  De ansåg även att  alkoholbeteendet vid ung 
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ålder avgörande för det framtida missbruket. Många av intervjudeltagarna slutade 
att dricka alkohol i ung vuxen ålder och det blir därför svårt att dra paralleller med 
missbruk som varat under en mycket lång tidsperiod (även om det teoretiskt går att 
säga att en långtgående alkoholförtäring förvärrar missbruket). 

Den föreliggande studien antyder att de personliga egenskaperna var betydelefulla 
för missbruket. Under den tunga missbrukstiden hade deltagarna låg livslust, lågt 
självförtroende  och  låg  självkänsla.  Den  sociala  och  känslomässiga  misären  i 
missbruket knäckte deras självkänsla. De individer som tidigare varit utåtriktade 
kunde  bli  inåtvända.  Isolering  under  missbruksperioden gjordes  medvetet  av 
intervjupersonerna  för  att  kunna  fortsätta  med  alkoholmissbruket  och  dölja 
problemen för omvärlden. Den därmed följande ångesten gjorde, omedvetet eller 
medvetet,  att  viljan  till  att  umgås  med  andra  avtog.   Neurologiska  sjukdomar 
såsom ADHD är en bidragande faktor till  alkoholmissbruk (Molina & Pelham, 
2003).  Molina och Pelham (2003)  undersökte  i  sin  studie  ADHD, det  var  den 
vanligaste åkomman som visade sig mentalt hos barn. Deras studie visade även att 
risken för att bli alkoholmissbrukare ökade markant för barn med ADHD-diagnos. 
Riskfaktorn var lika hög som att växa upp med en alkoholiserad förälder (Molina 
& Pelham, 2003). 

En  uppfattning  hos  den  intervjudeltagare  med  diagnostiserad  ADHD  var  en 
ständig känsla av att aldrig kunna slappna av. Tankarna var väldigt intensiva och 
kroppen kändes rastlös. Genom alkoholen gick det att slappna av och släppa den 
inre  stressen.  En  subjektiv  upplevelse  var  att denna  diagnos  var  en  orsak  till 
missbruket av alkohol. Molina och Pelham (2003) informerade i sin studie om att 
ADHD tillsammans med en dålig uppväxt (ytterligare en riskfaktorer) medförde 
en ännu högre risk för framtida alkoholmissbruk. Barn med denna problematik 
började  även  att  missbruka  vid  en  yngre  åldrar,  vilket  var  en  riskfaktor  i  sig 
(Molina & Pelham, 2003). Intervjudeltagaren med ADHD växte även upp i  en 
dysfuktionell  familj  och  började  missbruka  tidigt.  Tvångsstörning,  som  OCD 
(Obssessiv  Compulsive  Disorder),  ökade  troligtvis  också  benägenheten  till  att 
börja  missbruka  alkohol.  Den  intervjudeltagare,  som  hade  OCD,  blev 
friskförklarad i tonåren, men det är tänkbart att OCD-problematiken ändå var en 
bakomliggande orsak till  att missbruket senare utlöstes på grund av en livskris. 
Ångest  kan  ha  legat  latent  och  gått  från  att  ha  fokuserats  vid  tvångsmässigt 
kontrollbeteende till en tvångsmässig förtäring av alkohol. 

I  en  studie  av  Stewart  (1996)  framkom att  problem i  barndomen,  exempelvis 
trauma, ökar benägenheten för att få PTSD. Det ökar i sin tur sannolikheten för att 
individen  skall  hamna  i  ett  alkoholmissbruk  (Stewart,  1996).  Individer  som 
genomgick  traumatiska upplevelser  kände  sig  värdelösa  inombords  och  när  de 
började dricka alkohol fick de en falsk självkänsla och kände sig  därmed  bättre 
och  lyckligare.  Tröst  kunde  även  sökas  i  form  av  prestationer,  som  tillfälligt 
lugnade värdelöshetskänslorna. Intervjupersonerna tog självmant upp händelserna. 
Det tyder på ett  starkt värde för dem och att  de var svåra att  hantera. Därmed 
kommer alkoholen in som en känslobedövare som lindrar svårhanterliga känslor. 
Anda et al., (2002) tog i sin studie upp att depressioner var mycket vanligare hos 
barn  till  alkoholister  än  hos  icke-alkoholister.  Många  av  intervjudeltagarna 
upplevde depressiva känslor, som ångest, under tiden de missbrukade. De flesta 
intervjupersonerna kände sig psykiskt friska under barndomen men det förekom 
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variationer.  Alkoholmissbruket  verkade  driva  fram  ångest  och  samtidigt 
upprätthålla den. 

Efter missbruket fick ett antal intervjudeltagare antidepressiv medicin utskriven av 
sin läkare. Detta skedde delvis på grund av livsomställningen men mest för att 
många känslor förstärktes och blev ohanterliga  på grund av bristen på alkohol i 
kroppen. Känslorna kom återigen upp till ytan. Hector & Zakrezewski, (2004) tog 
upp att många individer med alkoholproblem har mycket skam och skuldkänslor 
innan de börjar dricka alkohol och att de tenderar att vara osäkra på sig själva.
Under  ruset  försvinner  känslorna  tillfälligt  (Hector  &  Zakrezewski,  2004). 
Intervjudeltagarna  ansåg  att  de  själva  hade  börjat  dricka  och  ingen  hade  ”satt 
flaskan i deras mun” och därför var skam och skuldkänslor centrala faktorer  under 
och efter missbruket. När alkoholen senare försvann beskrev intervjupersonerna 
att skuld och skamkänslor kom tillbaka och att handlingarna under missbruket inte 
längre till och från gick att förtränga. Medicinen var nödvändig till en början för 
att kunna hantera känslosvallet. Efter en tids nykterhet och rannsakan av det egna 
jaget, neutraliserades de förstärkta känslorna. Insikten om att flera externa faktorer 
påverkade  deras  missbruk  skulle  kunna  reducera  skam  och  skuldkänslor.  Det 
skulle ge ett mer psykiskt hälsosamt liv. 

I studien av Dubé och Kairouz (2000) framkom att alkoholister upplever en sämre 
livskvalitet än icke-alkoholister. Det beror främst på ett destruktivt leverne med 
ohälsosamma livsval som i sin tur skapar negativa känslor. När alkoholisten har 
slutat missbruka upplevs livskvaliteten vara lika hög som för en som aldrig har 
missbrukat  alkohol  (Dubé,  & Kairouz,  2000).  De  flesta  av  intervjupersonerna 
ansåg att de levde ett bra liv där de tog ansvarsfulla och hälsosamma livsbeslut. 
Flera av deltagarna förklarade under intervjun att det kändes skönt att prata om 
sina uppväxtförhållanden och hur missbruket hade sett ut för dem. Eventuellt hade 
det räckt med samtalsbehandling och den medicinska hjälpen kan kanske ha varit 
överflödig.  Olika  individer  hade  dock  genomgått  olika  händelser  och  en 
kombination av denna hjälp hade förmodligen gett bäst resultat.

Motivationen till att sluta dricka alkohol uppkom oftast under intervjupersonernas 
svåraste  missbruksperiod.  Det  var  då de blev tvungna att  totalt  underkasta  sig 
alkoholen. Det var ofta någon utlösande händelse eller konsekvens som ledde till 
ett  avslut.  Konsekvenserna  och  nivån  på  missbruket  varierade  och  individerna 
hade olika åsikter om vad som kunde att tolereras. Därför skilde sig anledningarna 
för  att  avsluta  sitt  missbruk  mellan  individerna  även  om  orsaken  tycks  vara 
samma.  De hade nått  sin  personliga botten.  Motivationen till  att  fortsätta  vara 
nykter kom inifrån dem själva, från vänner, läkare och terapeuter i omgivningen. 
Det  sociala  och  känslomässiga  stödet  var  avgörande  för  bibehållen  framtida 
nykterhet. I en studie av Che et al., (2009) framkommer att en före detta alkoholist 
måste vara totalt nykter i framtiden och sträva efter ett hälsosamt levnadssätt med 
bra socialt stöd (Che et al., 2009). Därför är det viktigt att som anhörig eller vän 
fortsätta  att  motivera  och  stödja  en  före  detta  alkoholist.  Föräldrar  kan  ge 
information om alkoholens skadliga inverkan redan i ung ålder så att deras  barn 
blir medvetna om de risker som är förknippade med alkoholmissbruk. 

Kulturen i Sverige skulle kunna vara avgörande för ett missbruk. ”Supkulturen” i 
Sverige påverkar ungdomar redan i de lägre tonåren. Människor agerar utefter de 
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förväntningar  och  normer  som  påverkar  dem  på  livets  alla  områden.  Det 
inkluderar även synsättet och beteendet kring alkohol. Studien av  Abbott et al., 
(1997) tar upp att konflikter borde försöka hållas utanför barnen för att minska 
risken för framtida alkoholmissbruk. Det framkom i studien av Hasin et al., (2008) 
att barn som växer upp i skilsmässohem hade större risk att hamna i missbruk än 
barn  uppvuxna  i  vanliga  kärnfamiljer  (Hasin  et  al.,  2008).  Intervjudeltagarna 
tyckte  inte  att  skilsmässan  var  relevant  för  det  framtida  missbruket,  men 
konflikterna i samband med skilsmässan kanske ändå var en bidragande faktor. De 
föräldrar som hade skilt sig gjorde det när barnen var små och detta kan tyda på att 
glömska förekom hos intervjudeltagarna.  Skilsmässorna genomfördes också vid 
låg  ålder  vilket  tyder  på  att  glömska  kan  ha  förekommit.  Den  känslomässiga 
intensiteten kopplad till händelsen kan också ha avtagit med tiden.

Metodaspekter
Tidigare  kunskap  och  teorier  från  övningsuppsatsen,  som  genomfördes  inom 
samma ämne, kan till viss del ha styrt resultatet i den här studien. Intervjuguiden 
baserades främst på ett flertal öppna frågor. Alla frågor, oavsett om de är öppna 
eller ledande styr ändå intervjuerna till viss del. Det kan ha påverkat deras utsagor. 
Användandet av en matris gjorde att intervjumaterialet kunde studeras översiktligt. 
Materialet tydliggjordes när intervjudeltagarnas åsikter strukturerades inom olika 
delområden. Eftersom intervjuerna hade öppna frågor och intervjupersonerna fick 
tala fritt blev en del  information från intervjuerna  överflödig. Syftet med detta 
förfarande var att det ökade sannolikheten  för att intressanta subjektiva åsikter 
från intervjudeltagarna spontant skulle kunna komma fram. Studien blev därmed 
mer verklighetsförankrad  och dessutom uteblev inte viktig information på detta 
sätt.  I  teorimaterialet  existerade  teoretiska  motsättningar  bland  de  olika 
artikelförfattarna  på  grund  av  att  det  rådde  stor  oenighet  om  huruvida 
alkoholmissbruk är orsakat av genetiska eller miljömässiga faktorer. Mer teoretiskt 
material  fanns tillgängligt  om miljömässiga än  om genetiska faktorer.   På lösa 
grunder  utifrån  intervjumaterialet  gick  det  att  anta  att  genetiska  faktorer  hade 
bidragit till alkoholmissbruket bland intervjudeltagarna (med tanke på att många 
av föräldrarna hade varit  alkoholister).  Det gick tyvärr inte att  undersöka detta 
närmare  eftersom  det  saknades  resurser  för  en  sådan  undersökning.  Ingen 
överflödig information lades till i uppsatsen. Resultaten i andra kvalitativa studier 
om alkoholmissbrukares  upplevelser  påminde  mycket  om resultaten  i  den  här 
studien. Det bör emellertid poängteras att de flesta andra kvalitativa studier också 
baserade sig på intervjumaterial från AA. Likheterna kan således ha uppkommit på 
grund av att en viss slags individer söker sig till AA. 

Generaliserbarheten i studien minskade på grund av att alla intervjudeltagarna var 
medlemmar i AA. Nykterhetsorganisationen kallades inbördes för ”gemenskapen”. 
Detta tydde på att medlemmarna eventuellt var i behov av samhörighet med andra, 
kanske  i  högre  utsträckning  än  andra  alkoholister.  Undersökningens 
generaliserbarhet  hade  ökat  om  alkoholister  utanför  AA också  hade  deltagit  i 
studien. Intervjudeltagarnas åsikter påverkades eventuellt av tolvstegsprogrammet. 
Ett annat problem/brist i undersökningen var att intervjupersonerna var mellan 23 
år  och 36 år.  Denna åldersstruktur  motsvarar  inte  normalpopulationen.  Urvalet 
gjordes för att  avgränsa studien. Intervjudeltagarna kom från olika AA-möten i 
Stockholm.  Resultatet  skulle  eventuellt  kunna  ha  sett  annorlunda  ut  om 
intervjudeltagarna även hade kommit från andra delar av Sverige (några deltagare 
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var dock uppvuxna i andra delar av Sverige). Män var överrepresenterade i studien 
och det är osäkert om detta påverkade resultatet. Det är möjligt att resultatet av 
undersökningen  kunde  ha  blivit  annorlunda  om  någon  annan  person  hade 
genomfört intervjuerna, exempelvis en person av ett annat kön eller ålder. 

Intervjudeltagarna  intervjuades  i  olika  lokaler;  tre  intervjupersoner  blev 
intervjuade i lägenheter utan störande ljud; sex intervjupersoner blev intervjuade 
på ett och samma café och en intervjuperson på ett annat café. Det är möjligt att de 
olika  ljudmiljöerna  påverkade  dem.  Intervjuerna  genomfördes  på  platser  efter 
önskemål. Varje intervju varade mellan 25 - 60 minuter  (de var alltså tämligen 
långa). Ingen ersättning betalades ut innan intervjuerna genomfördes. Urvalet av 
intervjudeltagare gjordes på ett ganska representativt sätt. De intervjupersoner som 
öppet  berättade om sina erfarenheter  av alkoholmissbruk  valdes  ut  (något  som 
gjorde det möjligt att få tillgång till ett rikt intervjumaterial). Förståelsen hade ökat 
ytterligare  med  fler  deltagare  i  studien.  Intervjudeltagarna  berättade  om  sina 
(subjektiva) upplevelser. Det bör påpekas eftersom den objektiva sanningen kunde 
ha sett annorlunda ut.

Resultatet  från  undersökningen  antas  i  viss  mån  kunna  generaliseras  till  unga 
kvinnor och män i 23 till 36 årsåldern samt till personer vars missbruk fått stora, 
negativa konsekvenser. Det är trots allt ett stort steg att söka hjälp, särskilt med 
tanke på att förnekelse är en vanlig försvarsmekanismen bland alkoholister. Det 
bör  tilläggas  att  inte  alla  av  intervjudeltagarna  sökte  hjälp  självmant.  Alla 
intervjupersonerna var mycket öppna under intervjuerna och delade generöst med 
sig av sina livserfarenheter.

Det fanns en stor variation mellan olikheter och likheter i intervjuerna. Genom de 
öppna  frågorna  upplevde  jag  att  intervjumaterialet  blev  rikt  och  meningsfullt. 
Samtliga  intervjudeltagare hade möjlighet att höra av sig om de hade glömt att 
berätta om något viktigt under intervjuerna.  

Undersökningens  användbarhet  är  relaterad  till  terapeutiska  sammanhang  med 
intriktning  mot  alkoholisters  upplevelse  av  sin  uppväxtsituation  och  sin 
personlighet. Deltagarna uttryckte att genomförandet av intervjun var givande och 
till och med hade en terapeutisk, läkande effekt.

Vidare forskning inom ämnet skulle vara av stor vikt för framtida behandling av 
alkoholmissbruk  och  i  viss  mån  psykodynamiskt  inriktade  terapisessioner. 
Intervjupersonerna påpekade själva betydelsen av professionell hjälp och socialt 
stöd som en motivationsfaktor till  att sluta missbruka alkohol och för framtida 
nykterhet. Kvalitativa studier som går in på varför en del personer lyckas med att 
sluta dricka alkohol medan andra återfaller i alkoholmissbruk upprepade gånger 
skulle kunna vara önskvärda. Fokus skulle kunna ges på bidragande faktorer.   

Slutsats  
Alkoholmissbruket påverkades av uppväxten i en dysfunktionell familj. En inre 
otrygghet gav upphov till ett behov av att fylla det inre tomrummet med kemiska 
substanser, såsom alkohol. Problem inom familjen såsom känslomässig frånvaro, 
missbruk,  misshandel och konflikter  var relaterade till  uppkomsten av alkohol- 
missbruk. Låg ålder för alkoholdebuten påverkade hur länge missbruket pågick. 
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Även alkoholmiljön i hemmet var mycket viktig. Personliga egenskaper som låg 
självkänsla  och  dåligt  självförtroende  var  riskfaktorer  för  framtida  alkoholism. 
Motivationen till att sluta missbruka alkohol uppstod vid en bottenpunkt i livet när 
alkoholen styrde allt i tillvaron. Missbrukaren insåg att det inte fanns någon annan 
lösning  för  framtiden  än  att  bli  nykter.  Den  sociala  omgivningen  gav  dessa 
personer anledning till  att  fortsätta  vara nyktra.  Missbruket  manifesterade sig i 
form av depressiva känslor och de höll sig kvar en tid efter avslutat missbruk. 
Socialt  stöd  var  viktigt  innan,  under  och  efter  missbruket.  Uppväxtsituationen 
påverkade vägen in i missbruket och den lade grunden för vissa personlighetsdrag, 
som medförde ökad sårbarhet. Det bör dock poängteras att många andra faktorer 
var viktiga för ett fortsatt missbruk av alkohol, inte minst den sociala omvärlden. 
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