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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vid en undersökning av Sveriges alkoholkonsumtion år 2014 var det 128 000 

personer som var i ett missbruk av alkohol. Negativt förhållningssätt till patienter med 

alkoholmissbruk såsom att patienterna inte var riktigt sjuka då missbruket anses av 

sjuksköterskor vara självförvållat. Detta förhållningssätt har gjort att sjuksköterskor tyckte att 

patienter med alkoholmissbruk inte förtjänade lika vård och bemötande som andra 

patientgrupper. Sjuksköterskor menade på att bristen på utbildning och kunskap var en 

bidragande faktor till problematiken med negativt förhållningssätt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden 

till patienter med alkoholmissbruk.                                                                                                                                                                                                   

Metod: Studien genomfördes med en empirisk kvalitativ ansats med en manifest 

innehållsanalys som öppnade upp möjligheten till fördjupning av sjuksköterskors erfarenheter 

inom vården till patienter med alkoholmissbruk. Urvalet av sjuksköterskorna till intervjuerna 

gjordes utifrån arbetserfarenhet och anställning inom primärvården.    

Resultat: Under studien framkom det tre huvudkategorier. Erfarenheter av alkoholmissbruk, 

vilket sjuksköterskor beskrev erfarenheter av patienter med alkoholmissbruk huvudsakligen 

som svårt. Sjuksköterskornas bemötande till patienterna, vilket sjuksköterskorna upplevde 

som övervägande positivt på samtliga verksamheter. Förbättring av omvårdnaden, vilket 

sjuksköterskorna menade på var bristande i systemet vid omvårdnaden av patienter med 

alkoholmissbruk. 

Slutsats: Bristen på utbildning av alkoholmissbruk var den främsta faktorn till ett negativt 

förhållningssätt och detta behövde utvecklas av landsting och kommuner för att vården till 

patienter med alkoholmissbruk skulle förbättras. 

 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, empirisk, förhållningssätt, kvalitativ, omvårdnad, patient, 

sjuksköterska.
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Inledning 

Enligt Clossick och Woodward (2014) var alkoholmissbruk ett tillstånd där en upprepad 

konsumtion av alkohol har en negativ påverkan fysiskt, psykiskt och socialt hos en person, 

vilket ännu inte har övergått till ett fysiologiskt beroende (a.a). Under de senaste åren har 

konsumtionen av alkohol varierat i Sverige och under 2014 var det 128 000 personer som var 

i ett missbruk (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Negativa attityder och 

okunskap till patienter med alkoholmissbruk har sedan länge förekommit och präglat 

sjuksköterskors förhållningssätt (Crothers & Dorrian, 2011). Enligt Vadlamudi, Adams, 

Hogan, Wu och Wahid (2008) önskade sjuksköterskor mer kunskap och utbildning om 

alkoholmissbruk för att vården till patienterna skulle förbättras och menade på att bristen av 

kunskap har lett till ett negativt förhållningssätt (a.a). Med den ökade konsumtionen har 

konsekvenser såsom alkoholmissbruk blivit ett allt mer aktuellt ämne inom hälso- och 

sjukvården. Detta har medfört till en ökad population i denna patientgrupp vilket kräver mer 

kompetens och kunskap om alkoholmissbruk hos sjuksköterskorna. Okunskapen menade 

Vadlamudi et al. (2008) har bidragit till ett negativt förhållningssätt till patienterna (a.a). 

Detta väckte intresset för att undersöka hur sjuksköterskan förhåller sig till patienter med 

alkoholmissbruk. Denna studie fokuserade på sjuksköterskans möte med patienter som 

befinner sig i ett alkoholmissbruk där eventuella fördomar eller dåliga attityder kan framträda 

ur ett negativt förhållningssätt och påverka omvårdnaden. 

Bakgrund 

Enligt Ramstedt et al. (2014) har alkoholförbrukningen i Sverige under de senaste åren 

varierat kraftigt på restauranger, i livsmedelsbutiker och på systembolag. Under 2014 gjordes 

studier av alkoholförbrukningen hos den vuxna populationen (17-84 år) av Sveriges 

befolkning där resultatet visade att 4,2 % (318 000 personer) var beroende av alkohol och 

1,7 % av befolkningen (128 000 personer) hade ett missbruk av alkohol (a.a). 

Skillnad mellan missbruk och beroende 

Clossick och Woodward (2014) förklarade alkoholmissbruk som ett tillstånd där det 

fysiologiska beroendet ännu inte har uppstått, däremot har en stor risk för bestående fysiska 

skador utvecklats. Vid ett missbruk har även risken för psykiska och sociala problem ökat, 

vilket dessutom ofta kan påverka omgivningen hos personen i ett missbruk (Clossick och 
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Woodward, 2014). Till skillnad från ett alkoholmissbruk där personen fortfarande kan fungera 

i det vardagliga livet, så innebär ett beroende att de fysiologiska skadorna har blivit 

permanenta och att personen i ett beroende inte längre har förmågan att fungera fysiskt, 

psykiskt eller socialt utan att dricka alkohol (Clossick & Woodward, 2014). Socialstyrelsen 

(2014) påpekade att det var viktigt att veta skillnaden på missbruk och beroende samt att det 

inte var ovanligt att begreppen användes med okunskap. Vid diagnostisering av 

alkoholmissbruk används klassifikationssystemen ICD-10 och DSM-5. Båda systemen är 

uppbyggda av kriterier där ett visst antal av dessa måste uppfyllas för att en patient ska 

diagnostiseras med ett missbruk (a.a). 

Tidigare studier 

En studie av Crothers och Dorrian (2011) visade att attityder och okunskap kring patienter 

med alkoholmissbruk har sedan länge funnits. Det förekom attityder som att de var svåra och 

otacksamma att vårda (a.a). Sjuksköterskor kände sig ofta obekväma med att engagera sig i 

vården av dessa patienter för att de ansåg att de var svåra att hantera och att det var lätt att 

göra patienterna upprörda (Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002). Sjuksköterskor upplevde att 

patienter med alkoholmissbruk inte var riktigt sjuka eftersom missbruket upplevdes vara 

självförvållat och därför kände sjuksköterskor att patientgruppen inte förtjänade lika vård och 

bemötande som andra patientgrupper (Lovi & Barr, 2009). Sjuksköterskor kände att de inte 

hade tillräckligt med kunskap för att kunna vårda och behandla patienter med 

alkoholmissbruk och de uttryckte att mer utbildning inom området behövdes för att vården 

till denna patientgrupp skulle förbättras (Vadlamudi et al., 2008). Enligt Vargas och Soares 

(2011) föredrog sjuksköterskor att inte arbeta med patienter med alkoholmissbruk för att de 

ansåg sig vara oförberedda att hantera och behandla patienterna och sjuksköterskor kände 

även att de skämdes för att arbeta med patientgruppen. Deras studie konstaterade att 

sjuksköterskor med negativa attityder påverkade andra sjuksköterskor, vilket bidrog till fler 

negativa attityder på grund av ett starkt inflytande (a.a). 

 

Däremot har det uppmärksammats att efter utbildning om alkoholmissbruk hade 

sjuksköterskor en mer positiv attityd till patientgruppen (Vargas & Soares, 2011). Enligt 

Crothers och Dorrian (2011) har de negativa attityder som existerat under åren minskat och 

fler sjuksköterskor hade en mer positiv eller neutral attityd. Anledning till detta kunde vara att 

bättre kunskap fanns inom området och även sjuksköterskors personliga alkoholvanor kunde 

spela in och påverka attityder till alkoholmissbruk. Enligt Wadell och Skärsäter (2007) var 
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bemötandet en avgörande faktor för att uppnå en god och personcentrerad vård till patienter 

med alkoholmissbruk. Socialstyrelsen (2014) sa i de nationella riktlinjerna för missbruk- och 

beroendevård att god vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, 

effektiv, jämlik och tillgänglig. Målet med de nationella riktlinjerna var att kvaliteten inom 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten skulle förbättras och bidra till att vård på lika 

villkor ges till alla patienter (a.a). 

Bärande begrepp 

Alkoholberoende innebär att alkohol används på ett sätt som individen själv inte klarar att 

styra över och att intaget av alkohol har en permanent skadlig påverkan på hjärnan (Nilsson, 

2013). 

 

Alkoholmissbruk innebär att upprepad konsumtion av alkohol ställer till problem för 

individen, som till exempel att missköta sitt arbete, köra alkoholpåverkad samt skada sin 

familj, vänner och omgivningen (Nilsson, 2013). 

 

Förhållningssätt är den inställning som en sjuksköterska har med sig som grund i ett 

bemötande och inför olika situationer (Socialstyrelsen, 2005). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till 

patienter med alkoholmissbruk. 

Frågeställning 

Tidigare nämnda studier visade att sjuksköterskor kunde ha ett negativt förhållningssätt till 

patienter med alkoholmissbruk. Utifrån de tidigare studiernas resultat formulerades dessa 

forskningsfrågor; hur förhåller sig sjuksköterskan till patienter med alkoholmissbruk och kan 

det påverka omvårdnaden till denna patientgrupp? 
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Metod 

Design och datainsamling 

För att få förståelse och insikt i sjuksköterskans omvårdnad till patienter med 

alkoholmissbruk gjordes en empirisk studie med en kvalitativ ansats som enligt Olsson & 

Sörensen (2011) syftade till att ge en djupare förståelse av specifika förhållanden (a.a). 

Då syftet med studien var att få en förståelse för sjuksköterskans förhållningssätt till patienter 

med alkoholmissbruk genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna 

var utformade på ett sådant sätt så att de kunde tolkas och besvaras utifrån sjuksköterskornas 

egna erfarenheter och upplevelser. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) gav kvalitativ 

semistrukturerad intervjumetod forskaren en djupare förståelse för undersökningspersonens 

egna erfarenheter och uppfattningar (a.a). Intervjuerna lagrades genom ljudinspelning och 

med skriftliga anteckningar som en komplettering. Eftersom det inte skrevs ned några 

anteckningar under någon av intervjuerna kompletterades inte transkriberingen med dessa. 

Därefter transkriberades intervjuerna och ljudfilerna raderades. Enligt Denscombe (2009) gav 

ljudinspelning av intervjuer en möjlighet till eftergranskning och skriftliga anteckningar gav 

möjlighet till komplettering under intervjuerna samt möjligheten till att anteckna olika 

observationer under intervjun (a.a). 

Urval 

Efter godkännande av studien togs kontakt med verksamheterna, där första kontakten innebar 

information om studien till verksamhetscheferna och önskan om frivilliga deltagare samt att 

lämna informationsbrev, samtyckeskrav och frågeguide. Ett kriterie var att de skulle ha minst 

tre års arbetserfarenhet vilket ansågs som en rimlig tidslängd för att de någon gång skulle ha 

mött och arbetat med patienter med alkoholmissbruk, detta för att studien skulle uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt. Ett annat kriterie var att de skulle vara anställda inom primärvården. 

Statens folkhälsoinstitut (2011) menade på att alla människor någon gång uppsöker vård hos 

primärvården och därför var det där som ett alkoholmissbruk kan upptäckas (a.a). Ett 

målinriktat urval gjordes, vilket innebar att ett strategiskt sätt användes vid val av 

intervjupersoner som var relevanta för forskningsfrågorna. Ett målinriktat urval var enligt 

Bryman (2011) ett styrt urval av informanter utifrån klart definierade kriterier såsom ålder, 

kön, social status, diagnos m.fl. (a.a). Fyra sjuksköterskor valde att delta i studien vilka alla 

uppfyllde de kriterier som krävdes för att delta. Efter visat intresse bokades intervjutider och 

plats med fyra sjuksköterskor för att sedan genomföra intervjuerna och vardera tog mellan 
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15-30 minuter. Med hänsyn till begränsad tidsaspekt valdes det att utföra intervjuer med fyra 

legitimerade sjuksköterskor.  Urval av kommun gjordes utifrån resursmässiga skäl såsom tid, 

ekonomi och geografiskt läge. På grund av geografiska aspekter har studien valts att 

genomföras i en kommun i södra Sverige vilket gav en närhet till intervjudeltagarna. 

Innehållsanalys 

Innehållsanalysen började med transkriberingen av intervjuerna. Sedan sammanställdes 

resultatet av intervjuerna där betydande och bärande citat valdes ut som svarade på syftet och 

forskningsfrågorna. Dessa citat skrevs på post-it-lappar och kategoriserades. De uttagna 

meningsenheterna fördelades i preliminära kategorier och underkategorier, vilka 

formulerades utifrån analysen. Därefter påbörjades sammanställningen av resultatet. Under 

processen fanns transkriberingen av intervjuerna och innehållsanalysen nära till hands för att 

ha en tydlig överblick av intervjuernas resultat som medverkade till att intervjudeltagarnas 

egna ord inte förvrängdes. Utifrån vald metod av datainsamling gjordes en manifest 

innehållsanalys, se bilaga 4, som enligt Graneheim och Lundman (2004) gav möjligheten att 

granska resultatet av intervjuerna med fokus på textmaterialets helhet. Innehållsanalys var en 

metod som är till för att göra en vetenskaplig analys av till exempel ett dokument eller en 

intervju. Manifest innehållsanalys innebar att forskaren gör en tolkning av textmaterialet 

genom att beskriva och granska de synliga komponenterna och innebörden bakom 

uppgiftslämnarens ord (a.a).  

Etiska överväganden 

En ansökan om etiskt godkännande gjordes på grund av att studien var empirisk, vilket 

innebar att information om studien och dess syfte skickades in till Etikkommittén Sydost. 

Denna studie godkändes med dnr. EPK 267-2015. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskningen en viktig del för utvecklingen både på en 

individnivå men också på en samhällsnivå. Invånarna i samhället har därför rätt till vissa krav 

på forskningen såsom att forskning ska bedrivas, att forskningsfrågor ska vara relevanta och 

att de upprätthåller en hög kvalitet. Detta krav kallas för forskningskravet vars syfte fokuserar 

på att kunskaper fördjupas och metoder förbättras. Undersökningsdeltagarna har rätt till krav 

om skydd mot insyn i de privata livsförhållandena, psykisk som fysisk skada eller kränkning 

som kan ha orsakats under forskningsprocessen. Forskningsetikens utgångspunkt och kravet 
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för detta kallas för individitetskravet. Individitetskravet delas in i fyra huvudpunkter, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (a.a). 

 

Utifrån informationskravet har deltagarna i denna studie informerats om 

forskningsprocessens alla delar, om deltagarnas uppgift i studien och vilka villkor som 

deltagarna har. I denna studie innebar samtyckeskravet frivillig medverkan. Utifrån 

konfidentialitetskravet har deltagarna bevarats anonyma för att förvara känsliga uppgifter och 

annan information säkert. Enligt nyttjandekravet har enbart uppgifter om deltagarna använts i 

forskningssyfte och aldrig lånats ut eller använts för icke-vetenskapliga syften. 

Resultat 

Med utgångspunkt från studiens syfte upptäcktes det vid analysen av intervjuerna att 

sjuksköterskorna fokuserade på erfarenheter av alkoholmissbruk, sjuksköterskornas 

bemötande till patienterna och förbättring av omvårdnaden. 

Dessa tre kategorier presenteras och redovisas i resultatet med underkategorierna; positiva 

och negativa erfarenheter, fördomar och attityder till alkoholmissbruk och brist på 

utbildning, kunskap och samverkan. Detta för att tydligt påvisa vad som har kommit fram i 

analysen. Intervjupersonerna benämns här som P1, P2, P3 och P4 för att följa 

konfidentialitetskravet om att skydda deltagarnas identitet och integritet. 

Erfarenheter av alkoholmissbruk 

Under analysen framkom det att alkoholmissbruk var en sjukdom som frambringar starka 

känslor hos sjuksköterskorna. De beskrev erfarenheterna med alkoholmissbruk som svåra och 

något som de alla uttryckte var att det var svårt för sjuksköterskorna att prata om 

alkoholvanor med sina patienter. 

Positiva och negativa erfarenheter 

Under analysen kom det fram att de generella erfarenheterna i mötet med patienter med 

alkoholmissbruk var övervägande positiva hos sjuksköterskorna och de talade om en god 

inställning till patientgruppen. De uttryckte att det var de positiva erfarenheterna och 

inställningarna till alkoholmissbruk som gjorde att de orkade fortsätta jobba med 

patientgruppen. Sjuksköterskorna såg det som motiverande och givande att arbeta med 

patienter med alkoholmissbruk och att det var en positiv utmaning för dem. De trodde att 
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instinkten och nöden för att hjälpa andra var något som präglade sjuksköterskorna och 

menade på att en sjukdom inte hade någon betydelse för hur de bemötte sina patienter. 

 

[...]Så tycker jag absolut att det är givande att arbeta med dessa patienter, de är 

liksom individer som jag mest har positiva erfarenheter av jobba med (P1) [...] 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienter med alkoholmissbruk var svåra att arbeta med. Ordet 

svårt upprepades flera gånger och var ett begrepp som de alla väljer för att beskriva sina 

erfarenheter till patienter med alkoholmissbruk. De uttryckte att de upplevde svårigheter med 

att ta upp och prata om alkohol med sina patienter, mestadels för att de upplevde att 

patienterna förnekade sitt missbruk både för sig själva och för sin omgivning. De tog även 

upp erfarenheter med osanningar från patienternas sida som gjorde att sjuksköterskorna 

upplevde de som svåra att bemöta. 

 

[...]Det är ett svårt ämne. Det är svårt att beröra, det är svårt att bemöta… Det 

är ett känsligt ämne alkohol och det är känsligt i alla patientgrupper... Jag tror 

att många inom vårdpersonalen tycker det här är en jobbig grupp just för att de 

far ganska mycket med osanningar och ljuger mycket för sig själva för att se 

bättre ut utåt sett än vad de verkligen är (P1)[...] 

Sjuksköterskornas bemötande till patienterna 

Sjuksköterskorna gav ett positivt intryck av verksamhetens förhållningssätt och bemötande 

gentemot patienter med alkoholmissbruk och de upplevde att de fördomar som finns till 

patientgruppen inte yttrades på att de platser där de var verksamma. De uttryckte också, trots 

negativa influenser från tidigare arbetsplatser, att de inte har tagit till sig av dessa värderingar 

och inte låtit det påverka deras personliga bemötande till patientgruppen. 

Fördomar och attityder till alkoholmissbruk 

Sjuksköterskorna kunde med positiv betoning säga att de inte upplevt eller varit vittne till 

något negativt förhållningssätt eller dåligt bemötande inom omvårdnaden på deras nuvarande 

arbetsplatser. De förklarade att detta kunde bero på att de verksamheter som de arbetade på 

inte var så stora och att relationen till patienterna var bättre än på de större verksamheterna. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de från tidigare arbetsplatser upplevt att andra personalgrupper 

hade låtit fördomar till alkoholmissbruk styra bemötandet till patientgruppen. De beskrev 
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bland annat situationer där arbetskamrater hade uttalat att patientgruppen var mindre värda, 

sämre sorts människor, att det var slöseri med tid att hjälpa dem och att de inte har rätt till 

lika god vård som de andra patientgrupperna. Sjuksköterskorna lade stor vikt vid att klargöra 

att de bemötte patienter med alkoholmissbruk på samma sätt och med samma respekt som när 

de bemötte andra patientgrupper. Under analysen framkom det att det fanns en gemensam 

positiv syn på patienternas rätt till vård och lika värde vilket var något som de var stolta över 

och som sjuksköterskorna ville belysa tydligt under intervjuerna. 

 

 [...]Vi är en liten enhet så vi känner våra patienter då. Då har man nog en 

annan kontakt med dem som är helt omöjlig att ha på en stor vårdcentral och 

nej jag kan inte säga att jag har stött på dålig attityd där jag jobbar nu… Alltså 

jag bemöter dem som jag bemöter alla andra, sen är det upp till patienten om 

de har några frågor eller behöver någon extra hjälp (P2)[...] 

Förbättring av omvårdnaden 

Vikten av god kunskap var något som sjuksköterskorna ansåg var grundläggande för att 

omvårdnaden till patientgruppen ska kunna uppnå en professionell nivå i arbetet med 

alkoholmissbruk. Okunskapen om alkoholmissbruk uttalade sjuksköterskorna som den 

troligaste orsaken till dåligt bemötande och negativt förhållningssätt. De uttryckte även en tro 

på att mer utbildning kan förbättra omvårdnaden. De menade också att samverkan mellan 

olika enheter i kommunen måste ses över och förändras för att omvårdnaden ska kunna 

utvecklas och förbättras. 

Brist på utbildning, kunskap och samverkan 

Sjuksköterskorna tryckte på att den största anledningen till ett negativt förhållningssätt inom 

omvårdnaden uppkom från bristen på kunskap kring alkoholmissbruk. De uttryckte en saknad 

av utbildning kring alkoholmissbruk och hur det bör behandlas i sjuksköterskeutbildningen. 

De efterfrågade också fortbildning i ämnet från arbetsgivare och menade att sjukdomen alltid 

varit lågt prioriterad i undervisningen. Detta ansåg de var en avgörande faktor för att kvalitén 

av omvårdnaden till patienter med alkoholmissbruk skulle kunna förbättras. Sjuksköterskorna 

lyfte fram att utbildning och kunskap alltid var en positiv satsning och kunde bidra till 

reducering av negativa förhållningssätt inom omvårdnadens alla aspekter kring 

alkoholmissbruk. Under analysen framkom det att sjuksköterskorna trodde på mer utbildning 

för en ökad kunskap om alkoholmissbruk och att fördjupad forskning om bakomliggande 
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orsaker skulle kunna bidra till bättre förståelse för patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte 

utifrån deras erfarenheter också en önskan och en vilja om bredare och bättre samverkan 

mellan olika enheter och verksamheter för att förbättra omvårdnaden till patientgruppen. De 

trodde på att ett ökat samarbete och utvecklat system från första mötet med patienterna i 

primärvården till kontakt och övergång till specialistvården skulle kunna förbättra 

förhållningssättet och omvårdnaden till patientgruppen. Enligt sjuksköterskorna kunde en del 

av lösningen komma i form av förbättrade insatser och att dessa kunde vara mer specifikt 

riktade till patienterna. 

 

[...]Men jag återkommer till det, jag tror mycket det här handlar om kunskap 

och utbildning. Det har vi för lite av.  Desto mer kunskap man har och vet hur 

man ska hantera det desto mer professionell kan man vara i sitt bemötande, det 

tror jag är jätteviktigt… Det enda sättet för oss att få bukt på det är genom att 

samarbeta med andra. Det finns liksom inget annat sätt. Vi kan liksom inte sitta 

här och koka ihop vår egen soppa och rädda dem utan man måste samverka 

med socialtjänsten, alkohol- och beroendeenheten och psykiatrin (P1)[...] 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få en fördjupad förståelse av sjuksköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ empirisk 

metod vilket gjorde att resultatet kunde gå in på djupet och specificeras på sjuksköterskors 

förhållningssätt till patienter med alkoholmissbruk, vilket styrktes av Olsson och Sörensen 

(2011). Metoden visade sig vara lämplig för denna studie då det gavs möjlighet till 

fördjupning av sjuksköterskornas erfarenheter under dialogen. Detta visade sig även i 

resultatet som ansågs svara på syftet. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att en 

tolkning och en förståelse av deltagarnas personliga erfarenheter och uppfattningar, vilket 

Kvale och Brinkman (2009) menade gav en djupare förståelse (a.a). Den semistrukturerade 

intervjumetoden som valdes gav deltagarna möjlighet att tolka frågorna utifrån deras 

personliga erfarenheter vilket också bidrog till att innehållsanalysen kunde tolkas relativt fritt.  

Den manifesta innehållsanalysen gav möjligheten till att analysera och tolka innebörden 

bakom intervjupersonernas ord, vilket Graneheim och Lundman (2004) styrkte. Fördelarna 

med den manifesta innehållsanalysen var att en ordentlig fördjupning av intervjuerna kunde 
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göras och därför har oväntat resultat kunnat framträda ur analysen. En nackdel med den valda 

analysmetoden var att en risk för övertolkning kunde ske av meningsenheterna när de hade 

tagits ut ur det transkriberade materialet och kunde misstolkas samt att innebörden eventuellt 

kunde försvinna. 

 

De etiska övervägandena gjordes utifrån Veteskapsrådets (2002) föreskrifter som tog upp fyra 

huvudpunkter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebar en skyldighet om att informera 

undersökningsdeltagarna om forskningens syfte. Detta innebar att informera deltagare om 

deras uppgift. De upplystes även om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst (a.a). Detta innebar att ett informationsbrev om studien gavs till 

deltagarna, vilket upplevdes som positivt då de kände sig välinformerade och förberedda 

inför intervjuerna.   

 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Forskaren ska få ett samtycke ifrån deltagarna med underskrift 

(Vetenskapsrådet, 2002). Ett samtyckeskrav utformades som delades ut innan intervjuerna 

och skrevs under av varje deltagare. Detta var en skriftlig bekräftelse för deltagarna eftersom 

de med sina underskrifter gav en förståelse och överenskommelse om studiens villkor. 

Samtyckeskravet innebar även en lättnad av att deltagarna förstod studiens syfte och att 

intervjuerna kunde bokas och genomföras.  

 

Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter om alla deltagare skulle förvaras så att obehöriga 

inte kunde få tillgång till känslig information (Vetenskapsrådet, 2002). Ett sätt att uppfylla 

detta krav var att skydda deltagarnas identitet och även kommunen där forskningen 

genomfördes. En tillit i form av trygghet uppfattades från intervjudeltagarna när kunskapen 

om konfidentialitetskravet påvisades. Detta gjorde att deltagarna kunde prata fritt både om 

erfarenheterna och verksamheterna då tryggheten av konfidentialitetskravet försäkrade dem 

om att integriteten och identiteten förblev skyddade. 

 

Nyttjandekravet krävde att uppgifter om deltagare endast fick användas för forskningssyftet. 

Information och uppgifter om deltagarna fick inte lånas ut eller brukas för icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån nyttjandekravet har uppgifter om deltagarna enbart 

setts av forskningsledarna Evelina Eriksson och Julia Månsson och bevarats i säkerhet.  
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Val av sjuksköterskor inom primärvården gjordes för att primärvården är första linjens 

sjukvård och det är där alkoholmissbruk upptäcks innan specialistbehandling påbörjas, vilket 

styrks av Statens folkhälsoinstitut (2011). Sjuksköterskorna intervjuades i egenskap av 

allmänsjuksköterskor och med frågor som inte kunnat ledas in på specialistutbildningar. 

Intervjuerna påbörjades med fyra bakgrundsfrågor vars syfte var att deltagarna skulle värmas 

upp och slappna av innan huvudfrågorna ställdes. Svaren från sjuksköterskorna på dessa fyra 

frågor användes inte vid innehållsanalysen eller för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Det har i efterhand förståtts att alla irrelevanta frågor inte skulle tagits med i 

frågeguiden då de inte var relaterade till studien. Vid samtliga intervjuer valdes den ena till att 

ställa frågor och den andra till att föra anteckningar. Detta för att undvika möjligheten till 

olika tolkningar av frågorna från forskningsledarna samt från intervjupersonerna. Det är 

förstått att någon teoretisk mättnad inte kan uppnås då denna studie ligger på en kandidatnivå. 

 

Tidsbegränsningen ansågs som ett hinder för att finna jämbördigt antal mellan könen, vilket 

var anledningen till att en generalisering mellan män och kvinnor inte gjordes. Ett krav för att 

medverka i studien var att sjuksköterskorna skulle ha minst tre års arbetserfarenhet, vilket 

grundades av att säkerställa en reliabilitet. En önskan vid projektidén var att jämföra olika 

generationer av sjuksköterskor och deras erfarenheter till alkoholmissbruk, även detta valdes 

bort på grund av tidsbristen. 

 

Inför intervjuerna har deltagarna fått ta del av ett informationsbrev där information om syftet 

med studien och deras deltagande har beskrivits. Under intervjuerna märktes att vissa 

deltagare använde begreppen missbruk och beroende med syfte att beskriva samma sak, 

vilket kan bero på bristande kunskap om dess skillnader. Socialstyrelsen (2014) nämnde att 

det inte är ovanligt att begreppen används med okunskap och påpekade att det är viktigt att ha 

kunskap om skillnaden (a.a). Något som har reflekterats över i efterhand är om 

informationsbrevet har varit oklart, då en definition av alkoholmissbruk inte har funnits och 

om det kan ha varit avgörande vid vissa svar från deltagarna. Trots detta kan det nog ändå 

inte kunnat påverka eftersom definitionen av alkoholmissbruk inte svarar på skillnaden 

mellan missbruk och beroende och därför kan inte detta ha varit avgörande för hur 

sjuksköterskorna använde begreppen.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie både stöttade och motbevisade de tidigare studiernas resultat 

vilket väckte funderingar och startade diskussioner om hur verkligheten ser ut i vården till 

patienter med alkoholmissbruk. En fråga som stod i fokus i diskussionen var; kan ett dåligt 

bemötande och negativt förhållningssätt påverka vården till patienterna? 

 

De negativa erfarenheterna som framkom i Lovi och Barrs (2009) studie var bland annat en 

osäkerhet vid mötet med patienterna samt en uppfattning av att alkoholmissbruk var ett 

självförvållat tillstånd (a.a). De intervjuade sjuksköterskorna menade att osäkerheten hos 

sjuksköterskor har lett till att de hade valt att inte medverka i omvårdnaden till 

patientgruppen. Sjuksköterskorna ansåg att dessa attityder kunde påverka omvårdnaden, dock 

menade de att det inte fanns på deras verksamheter eller var något som de låtit influera sin 

yrkesroll. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrev tydligt en 

etisk kod som sa att god omvårdnad ska ges oavsett sjukdom och social status (a.a). För att 

omvårdnaden till denna patientgrupp skulle kunna ha en chans till förbättring måste attityden 

förändras från sjuksköterskornas sida. Dessutom måste det till en vilja att följa 

kompetensbeskrivningens riktlinjer och inte låta personliga värderingar prägla mötet med 

patientgruppen. 

 

I studier av Crothers och Dorrian (2011) och Lock et al. (2002) beskrev sjuksköterskorna 

problematiken kring en patient med alkoholmissbruk som svårt. Sjuksköterskorna delade en 

gemensam upplevelse av att alkoholmissbruk och dess patienter var svåra att arbeta med 

(a.a). De intervjuade sjuksköterskorna beskrev också alkoholmissbruk och dess patienter som 

svårt, dock förklarade de att det svåra var något positivt och utmanade för dem. En orsak till 

att det ansågs vara svårt skulle kunna vara att patienter med alkoholmissbruk ofta ljög om sin 

alkoholkonsumtion och därför hade sjuksköterskorna svårt för att veta hur behandlingen 

skulle läggas upp då all fakta kanske inte var sann. En annan orsak till att alkoholmissbruk 

upplevdes som svårt skulle kunna vara tidigare personliga erfarenheter såsom 

alkoholproblematik i familjen eller nära omgivning samt ett obehag och rädsla för 

patienterna.  

 

Samtliga intervjupersoner arbetade på mindre enheter vilket sjuksköterskorna trodde kunde 

vara en förklaring till den mer positiva inställningen till alkoholmissbruk samt den djupare 
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kontakten och relationen till patienterna. Eftersom tidigare studier var gjorda på större 

enheter kunde detta vara en anledning till de splittrade uppfattningarna och erfarenheterna 

kring alkoholmissbruk mellan sjuksköterskorna. Med de tidigare studierna som grund för 

intervjuerna var det en överraskande positiv inställning från sjuksköterskorna som inte var 

förväntad. Samtliga sjuksköterskor talade förvånansvärt positivt om de patienter med 

alkoholmissbruk som de mötte. Detta var ett oväntat och positivt resultat som valdes att lyftas 

fram och som visade på att det inte var hopplöst för att förbättra omvårdnaden till 

patientgruppen. Det skulle kunna vara så att den mindre enheten skapade en tryggare miljö 

och en närmare relation till patienterna vilket sjuksköterskorna menade kunde ta bort den 

negativa stämpeln och gav dem mer tid att lägga fokus på varje patient. En annan faktor 

skulle kunna vara att den äldre generationens sjuksköterskor inte längre för vidare gamla 

fördomar och värderingar till den nya generationen. Det skulle även kunna vara så att ny 

evidensbaserad kunskap skulle kunna vara en påverkande faktor där kunskapen skulle kunnat 

ha bidragit till en reducering av fördomar och okunskap. Detta var funderingar som växt fram 

utifrån studiens resultat som skulle kunna behöva forskas kring. 

 

Sjuksköterskornas uttryckta saknad på utbildning kring alkoholmissbruk stöttade Crothers 

och Dorrian (2011), Vadlamudi et al. (2008) och Vargas och Soares (2011) tidigare studier. 

Det framkom en klar saknad av fördjupad utbildning och en tydlig önskan om ökad 

undervisning om sjukdomen i de tidigare utbildningsåren som sjuksköterska. Bristen på 

utbildning lades fram som en trolig orsak till dåligt bemötande och negativt förhållningssätt i 

både tidigare studier och i resultatet. Det som uppmärksammades och diskuterades var hur 

utbildning och kunskap kunde påverka bemötandet och sjuksköterskors förhållningssätt till 

patienterna. Mer utbildning och kunskap om ett ämne skulle kunna påverka vården till en 

patientgrupp men frågan var om det kunnat vara en avgörande faktor för att få bort dåligt 

bemötande inom vården till patienter med alkoholmissbruk. Studiens sjuksköterskor ansåg att 

det inte var en avgörande faktor till förbättring av bemötandet utan såg det som en bidragande 

faktor i en större process som landsting och kommuner gemensamt måste arbeta för. 

Utbildning skulle kunna bidra till ökad kunskap vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

förståelse för sjukdomstillståndet och dess bakomliggande faktorer. En fördjupad utbildning 

skulle kunna vara ett första steg i arbetet för att förbättra bemötande och förhållningssätt 

inom vården till patienter med alkoholmissbruk. Detta styrks av Statens folkhälsoinstitut 

(2011) som menade att ökad kunskap om olika metoder för att förebygga alkoholmissbruk 

visade på mer positiva attityder. Det framkom även att utbildning av hälso- och 
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sjukvårdspersonal lett till tidig upptäckt av alkoholmissbruk och gett goda resultat som borde 

utvecklas och spridas (a.a). 

 

Resultatet skulle kunna tolkas som en okunskap om skillnaden mellan begreppen missbruk 

och beroende hos sjuksköterskorna. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäcktes det att 

ordet beroende användes synonymt med missbruk vid flera tillfällen, vilket kunde vara 

avgörande för resultatet då studien endast fokuserade på missbruk. Detta kunde relateras till 

vikten av utbildning och kunskap, vilket skulle kunna visa på okunskap om alkoholmissbruk 

och att det fanns inom vården hos sjuksköterskor. Detta stödjs av Socialstyrelsen (2014) som 

menade att personal som möter patienter med alkoholmissbruk måste ha rätt kompetens vilket 

innebär att det måste finnas en tillgång till utbildning, som de menade skulle kunna bidra till 

att okunskapen mellan missbruk och beroende skulle minska (a.a).  

 

Ur intervjuerna framkom en besvikelse från sjuksköterskorna över samverkan mellan 

landsting och kommuner. Sjuksköterskorna beskrev vad de upplevde som en onödigt 

komplicerad process att få en patient från primärvården till vidare specialistvård och de ansåg 

att det borde vara en enklare övergång mellan verksamheterna. Brännström (2014) lyfte fram 

vikten av samverkan mellan landsting och kommuner för att vården till patientgruppen ska 

tillgodoses (a.a). Ett utvecklat och beprövat system kanske skulle kunna bidra till en ökad 

trygghet för sjuksköterskorna samt fördjupa förtroendet från patienterna vilket skulle kunna 

resultera i ett bättre möte och förbättrad vård till patientgruppen. 

Slutsats 

Denna studie har fokuserat på sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till patienter 

med alkoholmissbruk. Resultatet pekar på att det kan finnas ett negativt förhållningssätt hos 

sjuksköterskorna. Det som framkom under analysen var att det fanns en viss 

överenskommelse mellan tidigare studiers sjuksköterskor och denna studies intervjuade 

sjuksköterskor kring erfarenheterna att arbeta med en patient med alkoholmissbruk. Det var 

erfarenheterna som de beskrev kring mötet med patienten som alla sjuksköterskor delade. 

Utöver de delade känslorna motsade sig resultatet uppfattningarna om förhållningssättet till 

patienterna där studiens resultat visade på en positiv inställning till patientgruppen vilket inte 

stöttade de tidigare studiernas mer negativa inställning. Något som också framkom var 

bristen på utbildning av alkoholmissbruk där det önskades en utveckling och förnyelse av den 

utbildning som redan finns. En annan sak som framkom var vikten av kännedom kring 
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bakomliggande orsaker till ett alkoholmissbruk samt hur avgörande forskning kring detta 

skulle kunna vara för att minska och i bästa fall få bort alkoholmissbruk bland befolkningen. 

Sammanfattningsvis är det bristen på utbildning som är det stora problemet vilket kräver en 

översikt och utveckling från kommun och landsting. 

Självständighet 

I denna studie har Evelina Eriksson och Julia Månsson ansvarat för inledning och för att ta 

fram artiklar som en plattform för bakgrunden som gemensamt sammanställdes. Val av metod 

och urval gjordes efter överväganden om för- och nackdelar för att undvika komplikationer 

under studiens förlopp. Vid intervjuerna har Evelina ansvarat för anteckningarna och Julia har 

ställt frågorna utifrån frågeguiden. Vid transkriberingen har en uppdelning gjorts där Evelina 

transkriberat en av fyra intervjuer på grund av längden på denna intervju. Julia transkriberade 

de övriga tre på grund av att det tidsmässigt blev en jämn fördelning av intervjuerna. 

Analysen och sammanställning av resultatet gjordes gemensamt med hjälp av reflektioner 

och diskussioner för att gemensamt ta fram de viktigaste upptäckterna i resultatet. Även 

diskussion, slutsats och självständighet har formulerats och skrivits gemensamt för att bådas 

reflektioner ska kunna framhävas i den löpande texten. Bilagor i form av informationsbrev, 

samtyckeskrav, frågeguide och innehållsanalys med meningsenheter, kondensering och koder 

samt referenser har formulerats gemensamt. Varje mening har formulerats med bidrag från 

båda de forskningsledarna och kan därför inte fördelas som en individuell insats. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev till deltagare till projektet 

Våra namn är Evelina Eriksson och Julia Månsson och vi går på sjuksköterskeprogrammet på 

Blekinge Tekniska Högskola. I vår kandidatuppsats ska vi undersöka sjuksköterskans 

förhållningssätt i omvårdnaden till patienter med alkoholmissbruk och vill därför be om ditt 

deltagande som intervjuperson. Genom intervjuerna vill vi komma fram till om det finns 

attityder eller fördomar mot patienter med alkoholmissbruk och i så fall vilka. 

Studier visar på att det finns negativa attityder och okunskap kring patienter med 

alkoholmissbruk (Crothers & Dorrian, 2011). Sjuksköterskor kan uppleva att patienter med 

alkoholmissbruk inte riktigt är sjuka för att missbruket är självvållat och därför känner 

sjuksköterskor att patientgruppen inte förtjänar lika vård och bemötande som andra 

patientgrupper. Sjuksköterskor känner sig obekväma i att vårda patienter med 

alkoholmissbruk, mycket på grund av att de känner att de inte har tillräcklig kunskap för att 

kunna vårda och behandla patientgruppen (Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002; Vadlamudi, 

Adams, Hogan, Wu & Wahid, 2008). 

Studien ska belysa problem med sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till patienter 

med alkoholmissbruk. För att det ska kunna förändras till det bättre behöver problemen lyftas 

fram och identifieras. Studier visar på att sjuksköterskor har ett visst förhållningssätt till 

patienter med alkoholmissbruk. Socialstyrelsen (2005) skriver i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska att en sjuksköterska ska kunna visa respekt och empati samt ha 

förmågan att behålla patientens integritet och värdighet (a.a). Därför är det viktigt att 

undersöka och lyfta fram vilka attityder och fördomar som sjuksköterskor har i omvårdnaden 

och hur det kan påverka omvårdnaden.    

Vi kommer att träffa dig i cirka en timme varav 30-40 minuter kommer bestå av intervjun. 

Intervjun kommer att utgå från dina erfarenheter och känslor om detta ämne. Intervjun 

kommer att spelas in och vi kommer även att föra skriftliga anteckningar. Dina svar kommer 

att hållas anonyma och enbart höras av oss två forskningsledare. I vår kandidatuppsats 

kommer vi att hitta på annat namn än ditt riktiga för att skydda din identitet och integritet. 

Det är helt frivilligt för dig att vara med i studien och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande i studien om du så önskar och utan att behöva uppge några specifika skäl. 
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Bilaga 2 Samtyckeskrav 

Samtyckeskrav 

Härmed samtycker jag till följande: 

att delta i studien och genomgå en intervju med forskningsledarna Evelina Eriksson och Julia 

Månsson 

att intervjun spelas in 

att anteckningar förs under intervjun 

Jag förstår att: 

svaren kommer hållas anonyma och att de enbart kommer att höras av forskningsledarna 

det är frivilligt att delta i studien 

jag när som helst kan avbryta deltagandet i studien om jag önskar och att jag inte behöver 

uppge något skäl till varför jag vill avbryta 

 

Forskningsdeltagare 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Datum: 

Forskningsledare: 

Evelina Eriksson 

 

Underskrift: 

 

Julia Månsson 

 

Underskrift: 

 

Datum: 
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Bilaga 3 Frågeguide 

Frågeguide till examensarbete 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

 Vad inspirerade dig till att studera till sjuksköterska? 

 Kommer du från Blekinge? 

 Hur gammal är du? 

Intervjufrågor om sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till patienter med 

alkoholmissbruk 

1. Kan du beskriva hur dina tankar går när du hör ordet alkoholmissbruk? 

2. Hur går dina tankar när du hör ordet alkoholmissbruk inom vården? 

3. Sedan du börjat arbeta som sjuksköterska, har du upplevt och vittnat att det finns 

fördomar och attityder kring patienter med alkoholmissbruk? 

4. Har du i din profession mött patienter med alkoholmissbruk? 

5. Kan du beskriva hur du hanterar ett möte med en patient som befinner sig i ett 

kontinuerligt alkoholmissbruk? 

6. Har du varit vittne till att någon arbetskamrat låtit fördomar kring alkoholmissbruk 

styra deras förhållningsätt och bemötande till denna patientgrupp? 

7. Hur tycker du att fördomar styr omvårdnaden till denna patientgrupp och på vilket sätt 

ser du det i vårdarbetet? 

8. Hur förhåller sig verksamheten till patienter med alkoholmissbruk och finns det någon 

undervisning och vägledning för att upprätthålla ett professionellt bemötande till 

denna patientgrupp? 

9. Hur tänker du att omvårdnaden skulle kunna förbättras till denna patientgrupp? 

10. Kan du beskriva en händelse då du mött en person med alkoholmissbruk? 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Alltså att det är svårt, så 

tänker jag att det är ett 

svårt ämne. Det är svårt att 

beröra, det är svårt att 

bemöta, är det. Mycket 

osanningar kring det, kan 

jag känna. Det är nog det 

jag tänker så spontant. 

Svårt ämne… svårt 

att beröra… svårt 

att bemöta. 

Svårt ämne Positiva och 

negativa 

erfarenheter 

Erfarenheter av 

alkoholmissbruk 

Jag hanterar ju den 

personen precis som alla 

andra. Skillnaden är ju då 

att de är här av en annan 

orsak och man då ger dem 

tid om dem då skulle vilja 

ta upp något. 

Jag hanterar ju 

den personen 

precis som alla 

andra. 

Precis som alla 

andra 

Fördomar och 

attityder till 

alkoholmissbruk 

Sjuksköterskornas 

bemötande till 

patienterna 

Men jag återkommer till 

det, jag tror mycket det här 

handlar om kunskap och 

utbildning. Jättemycket, 

det har vi för lite av. 

Det här handlar 

om kunskap och 

utbildning. 

Kunskap och 

utbildning 

Brist på utbildning, 

kunskap och 

samverkan 

Förbättring av 

omvårdnaden 

 

 

 

 

 

 


