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"Jag vet inte hur många bra jobb jag söp bort. Hur många vänner jag förlorat, hur många 

flickvänner eller blivande flickvänner jag skrämt bort eller hur många jag svikit eller gjort illa. 

Och detta är inget man väljer. Jag valde inte att bli alkoholist." - nykter alkoholist 

(Hursti, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund Alkoholism är en sjukdom med hög prevalens i världen. Det finns ett flertal olika 

anledningar till att man utvecklar alkoholism. Centrala faktorer som kan orsaka alkoholism är 

hereditet, sociala förhållanden och psykiska sjukdomar. Sjuksköterskan har en betydande roll 

i vårdandet av dessa patienter och hon ska i bemötandet visa respekt och empati. I litteratur 

och vetenskapliga artiklar framkommer det att patienter med alkoholism inte blir bemötta med 

vänlighet. Patienterna själva upplever att de inte blir betrodda och de undviker att söka vård 

på grund av tidigare erfarenheter från vården. 

Syfte Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

alkoholism och vilka faktorer som påverkar attityden. 

Metod En litteraturöversikt har genomförts för att beskriva sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med alkoholism. Nio vetenskapliga artiklar har ingått i analysen och 

utgjort materialet för resultatet. Artiklarna hämtades från databaserna Pubmed, Cinahl och 

Google Scholar.  

Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen är begreppet sjukdomslidande som 

beskrivits utifrån Katie Erikssons teori. 

Resultat Resultatet visar att attityderna varierar men att en allt för stor del har negativa 

attityder. Det förekommer fördomar om patienter med alkoholism och det finns en ovilja att 

vårda patientgruppen. Högre kompetens inom området alkohol- och drogmissbruk har en 

positiv inverkan på sjuksköterskans attityd gentemot dessa patienter.  

Diskussion I resultatdiskussionen har begreppet sjukdomslidande utifrån Katie Erikssons 

teori om lidande används för att belysa hur rådande attityder kan påverka patienterna. 

Utbildningens betydelse för attityderna belyses och styrks ytterligare och diskuteras mot 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.   

Nyckelord Alkoholism, sjuksköterskor, attityd, lidande, utbildning 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background Alcoholism is a disease with a high prevalence in the world. There are several 

reasons for the developing of alcoholism. Central factors that can cause alcoholism are 

heredity, social conditions as well as mental illness. The nurse has an important role in the 

caring of patients with alcoholism and she should show respect and empathy in the treatment 

process. In literature and scientific papers we found that patients with alcoholism are not 

treated with the same kindness as other patients. The patients themselves feel they are not 

trusted and they avoid seeking medical care because of earlier experiences from health care. 

Purpose The purpose of the study was to describe nurses’ attitudes towards patients with 

alcoholism and which factors affects these attitudes. 

Method A literature review has been made to describe nurses’ attitudes towards patients with 

alcoholism. Nine research articles have been concluded in the analysis and have provided the 

material for the result. The articles were gathered from the databases Pubmed, Cinahl and 

Google Scholar.  

Theoretical framework Katie Eriksson’s concept of suffering from disease was used as the 

theoretical framework.  

Result The result indicates that the attitudes vary, however, an excessive part has negative 

attitudes. Bias against alcoholics exists as well as a resentment of treating these patients. A 

higher competence in the area of alcohol and drug abuse has a positive affect on the nurses’ 

attitudes towards patient with alcoholism. 

Discussion In the results discussion we used the term suffering from disease from Katie 

Eriksson’s theory about suffering to illustrate how the current attitudes can affect the patients. 

The importance of education illustrates further and is discussed toward the competence 

description for nurses. 

Keywords Alcoholism, nurses, attitude, suffering, education  
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1 Inledning 

Efter att vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har vi, oavsett avdelning, träffat på och 

vårdat patienter med beroende- och missbruk samt patienter som fått följdsjukdomar av sitt 

beroende eller sitt missbruk. Patienter med missbruksproblem förekommer frekvent oavsett 

vart man arbetar i vården men man kommer även i kontakt med dessa individer i det vardagliga 

livet. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi erfarit att sjuksköterskor har fördomar och 

förutfattade meningar kring patienter med missbruksproblem. Vi upplevde att några 

sjuksköterskor talade negativt om patientgruppen och skämtade om deras situation. En annan 

observation var att patienter med missbruksproblem inte fick samma goda bemötande som 

andra patientgrupper. Vi har vid några tillfällen uppfattat att patienter som inte blivit bra 

bemötta uttryckt en besvikelse gentemot sjuksköterskorna.  

Under vår utbildning har vi förstått att sjuksköterskor träffar olika individer dagligen i sitt 

arbete och att dessa individer har olika livshistoria och behov. Som sjuksköterska kan man inte 

välja sina patienter, man måste ge alla god omvårdnad oavsett vilken människa man möter. 

Omvårdnaden får inte påverkas av sjuksköterskans åsikter om patientens sjukdom, sociala 

bakgrund, beteende eller religion. 

 Då vi som sjuksköterskestudenter erfarit att det förekommer fördomar och dåligt bemötande 

av patienter med missbruksproblem vill vi utforska sjuksköterskans attityd gentemot patienter 

som har ett missbruk. Missbruk är ett ämne som omfattar flera olika sorters missbruk och vi har 

valt att fokusera och begränsa oss till patienter med alkoholism. Anledningen till att vi valde 

just alkoholism beror på att alkohol är en substans som de flesta människor konsumerar och 

kommer i kontakt vid festliga tillställningar men även i det vardagliga livet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Alkoholism som begrepp  

Begreppet alkoholism innefattar både alkoholberoende och alkoholmissbruk. Skillnaden mellan 

missbruk och beroende är att missbruk är alkoholism i social mening medan beroende är 

alkoholism i medicinsk mening (Ottosson & Ottosson, 2007). Det finns två typer av 

alkoholism, den primära och den sekundära. Den primära utvecklas genom ett samspel mellan 

kulturella, personrelaterade och sociala faktorer. Den sekundära alkoholismen innebär att 

sjukdomen utvecklats av en underliggande psykisk störning (Ottosson, 2004). 
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 Enligt Herlofson (2010) finns det två klassifikationssystem för sjukdomar som benämns 

ICD-systemet och DSM-systemet. ICD-systemet innefattar samtliga sjukdomsdiagnoser och är 

utformat av WHO för diagnostisering världen över. DSM-systemet är den amerikanska 

psykiatriska föreningens system för klassifikation av psykiska störningar (Herlofson, 2010). 

Missbruk enligt DSM-systemet innebär att man under en 12-månaders period upprepade gånger 

använder drogen så att skola, arbete och hemsituation misslyckas, att man använder drogen i 

situationer som medför risk för fysisk skada, att man kommer i kontakt med rättsväsendet och 

att man fortsätter trots återkommande sociala problem (Heilig, 2011). Beroende kännetecknas 

enligt DSM-systemet av fenomen som betraktas som fysiologiska, sociala och psykologiska. 

Fysiologiska fenomen innefattar toleransutveckling och abstinens. Sociala och psykologiska 

fenomen skildras bland annat genom att man inte klarar av att kontrollera konsumering, att man 

tappar lusten för intressen och att man fortsätter dricka även om man vet vilka skador det ger. 

Ett beroende anses föreligga om kriterierna uppfylls under en period om tolv månader (Heilig, 

2010).   

2.2 Alkohol i Sverige ur ett historiskt perspektiv 

Under stenåldern och bronsåldern fanns det delade meningar om alkoholen var en fest- eller 

vardagsdryck. På 1500-talet var mjöd medeltidens folkdryck, den vanligaste drycken och man 

kunde dricka omkring tre liter mjöd varje dag. En anledning till detta var dricksvattnets dåliga 

kvalité. Under medeltiden infördes tull på importerade drycker. På 1600-talet lärde man sig att 

göra brännvin, om man betalde en viss avgift till staten fick man tillverka och sälja sitt 

brännvin. Under 1800-talet höjdes avgifter och skatter på tillverkning och försäljning. Det 

första systembolaget bildades i Falun (Leissner, 1997). 

 Alkohol serverades vanligen i små mörka lokaler där det inte serverades någon mat och här 

samlades männen och umgicks efter arbetstid. Samtidigt kom det krav på att servering av 

alkohol skulle ske i ljusa lokaler, att det skulle erbjudas mat till ett lågt pris och att personer 

under 18 år inte fick köpa alkohol. I början av 1900-talet infördes ett tillfälligt dryckesförbud, 

de sociala följderna var övervägande positiva och en tanke på ett permanent totalförbud växte 

sig starkare. Mot totalförbudet stod en läkare som kom att införa motboken, som innebar att 

man hade individuell ransonering av alkoholinköp för varje familj. Motboken var en bra period 

ur skadesynpunkt. År 1955 ersattes motboken av ett försäljningsmonopol vilket ledde till en 
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ökad konsumtion. Genom kraftiga prishöjningar lyckades man sedan reducera konsumtionen 

tillbaka till den nivå där den var innan avskaffandet av motboken (Leissner, 1997). 

2.3 Prevalens 

Varje år dör miljontals människor till följd av konsumtion av alkohol. Alkoholkonsumtion är 

ett globalt hälsoproblem och den tredje störta riskfaktorn till sjukdom och död (WHO, 2011).  

Heilig (2011) beskriver att problematiken kring alkohol är så omfattande att vi inte kan förstå 

vidden av problemet, då det så stort att det överstiger förmågan till vår abstrakta 

kunskapsinhämtning. Vidare menar Heilig att de enda som egentligen kan förstå vilket elände 

alkohol kan leda till är de anhöriga till personer med missbruk och beroende. Enligt WHO 

(2011) är alkoholkonsumtion riskabelt för både konsumenten och människorna i dennes 

omgivning. 

Konsumtion och problem varierar från land till land (WHO, 2011). Jämfört med övriga 

världen har Sverige ett relativt lågt intag av alkoholhaltiga drycker. Frankrike ligger bland de 

högsta i världen när det kommer till försäljning av alkoholhaltiga drycker. 

Alkoholkonsumtionen är mindre i länder där religiösa samfund såsom islam och buddhism 

dominerar, detta då religionen påbjuder total nykterhet (Ottosson, 2004).  

I Sverige har alkoholkonsumtionen ökat sedan mitten på 1990-talet, då beräknades i snitt 

konsumtionen till 8,4 liter ren sprit per person och år. 2005 motsvarade denna siffra 10,2 liter 

per person och år (SCB, 2007). I Sverige har 6,32 % av männen och 2,27 % av kvinnorna 

sjukdomar som är relaterade till ett alkoholmissbruk (WHO, 2011). Denna siffra tyder på att ett 

stort antal människor som söker hälso- och sjukvård har ett alkoholmissbruk. Enligt Ottosson 

(2004) har mellan 10 och 20 procent av männen och mellan 3 och 5 procent av kvinnorna 

tecken på alkoholism och prevalensen är högre i tätorter än på landsbygden. Vidare menar 

Heilig (2011) att alkoholkonsumtionen är mycket snedfördelad då ungefär 10 procent av 

befolkningen står för halva konsumtionen. 

2.4 Kostnader 

Alkohol utgör en stor kostnad för hälso- och sjukvården och därav samhället (WHO, 2011). 

Kostnaderna för kommunernas insatser till vuxna med missbruksproblem ökade med 11 % 

mellan år 2004 och år 2008. Insatserna kostade år 2008 5,6 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 

2009).  
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2.5 Orsaker till alkoholism 

För att utveckla alkoholism krävs en hög och långvarig konsumtion av alkohol. Ingen föds med 

sjukdomen men ingen är heller immun mot att utveckla alkoholism (Ottosson, 2004). Enligt 

WHO och FN (2008) klassar människor i allmänhet alkoholmissbruk ofta som ett levnadsval 

och något som är självförvållat snarare än en sjukdom. Dock finns det vetenskapliga bevis på 

att missbruk beror på i vilken grad man blir utsatt för en drog, biologiska faktorer samt 

miljöfaktorer (WHO & FN, 2008). Vem som helst kan utveckla ett beroende av alkohol om de 

dricker stora mängder under en lång tid. Det finns ett flertal faktorer som kan öka risken för att 

man börjar dricka mycket alkohol och så småningom utveckla ett beroende. Låg impulskontroll 

utgör en ökad risk. Att man symtomlindrar sina psykiska besvär med att dricka alkohol är 

ytterligare en orsak till att man till slut utvecklar ett beroende. Ärftliga faktorer har en viss 

betydelse för att utveckla sjukdomen. Man kan ärva ett euforiskt reaktionssätt som verkar 

positivt, vilket gör att man har en tendens att dricka stora mängder. Man kan även ärva att man 

får ett bakrus dagen efter intag vilket har en skyddande effekt då man på grund av bakruset 

undviker alkoholen (Ottosson, 2004). Ärftlighetsfaktorn utgör en större risk om du har en 

manlig släkting med sjukdomen än om du har en kvinnlig (Heilig, 2010). Andra orsaker till 

alkoholism kan vara konfliktfyllda relationer och negativa livshändelser. Könet har en viss 

betydelse för risken att utveckla alkoholism. Kvinnor debuterar senare med att börja dricka än 

män men har en snabbare progress när ett beroende väl utvecklats (Ottosson, 2004).  

Personer med psykiska störningar som agorafobi och socialfobi kan använda alkohol 

till att exempelvis våga gå ut och våga träffa människor vilket kan leda till ett missbruk. 

Alkohol används även som ångestlindring under en kort stund som dagen efter ger 

motsatt effekt, det vill säga ökad ångest. Alkoholism är en sjukdom som kan utvecklas 

hos alla individer, men personer med personlighetsstörning har en högre risk att drabbas. 

Egenskaper som talar för att man har en högre risk är att man är risktagande, har svag 

impulskontroll och att man är spänningssökande. Sociala faktorer som har samband med 

alkoholism är skolk, kriminalitet, hög sjukskrivning, problem i arbetslivet och 

narkotikamissbruk (Ottosson & Ottosson, 2007). En ökad risk för alkoholism finns om 

man exponeras för alkohol under fosterlivet (Ottosson, 2004). 
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2.6 Sjuksköterskans roll i vård och bemötande 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska belyser man att sjuksköterskan 

i bemötandet av patienter ska visa respekt, vara lyhörd och ha ett empatiskt 

förhållningssätt. Vidare ska sjuksköterskan främja patienters delaktighet i vård och 

behandling. I omvårdnaden ska sjuksköterskan tillgodose patientens fysiska och 

psykiska behov samt ta tillvara på det friska hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). I vård 

av personer med ett beroende är ett professionellt bemötande avgörande för patientens 

positiva utveckling. Bemötandet bör präglas av ett professionellt förhållningssätt där den 

individuella människans behov och förutsättningar ska vara centrala och leda till en 

individuell vård. Vård och omsorg ska i största möjliga mån vara evidensbaserad (SLL, 

2008). Wadell och Skärsäter (2007) beskriver utifrån ett sjuksköterskeperspetiv att det 

viktigaste i vård och bemötande av alkoholmissbrukare är att skapa en förtroendefull 

relation med patienterna samt att patienterna får förtroende för vården. Sjuksköterskorna 

är medvetna om att det kan ta lång tid för patienter att utveckla detta förtroende (Wadell 

& Skärsäter, 2007). 

Sjuksköterskorna belyser att aktivt lyssnande, god kommunikation och att sitta ned 

och prata med patienter bidrar till förtroende och en ökad helhetssyn av patienten. De 

anser att det är viktigt att uppmärksamma patientens tillgängliga resurser samt att ha en 

öppen diskussion med patienter om deras alkoholvanor och missburk är en förutsättning 

för patienternas vård och behandling. Sjuksköterskan anser det viktigt att hjälpa 

patienten till insikt i sitt alkoholmissbruk samt kunna motivera och stimulera patienten 

till behandling. Det visar sig att patienter har bristande insikt om konsekvenserna av 

alkoholmissbruk. Sjuksköterskorna anser att det är läkarens uppgift att prata om 

alkoholvanor och missbruk med patienterna och en av anledningarna till detta är att 

sjuksköterskorna upplever bristfälliga kunskaper inom området. En annan anledning är 

att det kan väcka känslor av skuld och skam hos patientgruppen om man påtalar deras 

missbruk (Wadell & Skärsäter, 2007). 

 Wiklund (2008) menar att man i vård och bemötande av patienter med beroende ska 

se det friska i patienten istället för problem. Genom att se patientens styrkor istället för 

svagheter kan sjuksköterskan stödja patienten att se sitt värde som människa. Detta är 

särskilt viktigt i bemötande i vård av personer med beroende då de kan känna sig 

värdelösa efter en lång period av skuld och skam över sin sjukdom. En god relation 
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mellan sjuksköterska och patient är en viktig faktor för tillfrisknande och återhämtning 

och det är sjuksköterskans ansvar att se till att relationen är god. En patient som känner 

sig sedd och viktig har förutsättningarna att återställa sin värdighet. Ett 

omvårdnadsproblem som kan uppstå hos alkoholister som upplevt skuld och skam under 

långa perioder är ensamhet, som utgör ett stort lidande. Omvårdnadsåtgärden här är att 

stödja patientens andliga behov när sjuksköterskan vårdar patienten. Det andliga är 

sammanlänkad med vilken relation man har till sig själv, till andra och till den vårdande 

relationen (Wiklund, 2008). 

Vidare beskriver Wiklund (2008) att patienterna även har ett behov av att bli bekräftade. En 

patient beskriver att människor och vårdpersonal med erfarenhet kan se bakom fasaden av en 

missbrukare och ge en signal av bekräftelse att patienten blir sedd. Wiklund menar att detta 

medför att patienterna inte längre känner att de behöver gömma sig bakom en mask. För att 

patienten ska kunna försona sig med sitt lidande måste känslor av skam och skuld bytas ut mot 

förlåtelse och försoning. Sjuksköterskans roll här är att respektera och bekräfta patientens 

känslor av skam och skuld. Detta utan att göra patienten till någonting mindre som endast 

behöver tröst (Wiklund, 2008). 

Enligt Ottosson och Ottosson (2007) bemöts patienter med alkoholproblem inte med samma 

vänlighet och acceptans som patienter med andra psykiska sjukdomar. Vidare menar författarna 

att man i vårdandet av dessa patienter bör försöka förstå orsakerna bakom missbruket och 

försöka att se personligheten och människan bakom alkoholisten. Flertalet alkoholister är 

motiverade till att få hjälp med sina problem vilket är tvärt emot den allmänna uppfattningen. 

Det finns delade meningar om alkoholism ska se som en sjukdom eller en brist på moral och 

disciplin, vilket bidrar till att vårdande åtgärder uteblir. Om alkoholism inte ses som en 

sjukdom är det lätt att man istället för att utföra omvårdnadsåtgärder, tänker att patienten får 

”rycka upp sig” eller ”skylla sig själv”. Alkoholism klassas som en sjukdom och vården ska 

innefatta tillnyktring, abstinensvård, vård av komplikationer och rehabilitering (Ottosson & 

Ottosson, 2007). 

2.7 Patientperspektiv på sjuksköterskans vård och bemötande 

Enligt Nordfjärn, Rundmo och Hole (2010) upplever patienter att sjuksköterskan bör fokusera 

på att hjälpa patienten med faktorer som hindrar dem från att bli friska, exempelvis om de har 

dåliga sociala nätverk, dålig ekonomi eller dålig arbetssituation. Detta för att dessa faktorer gör 
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att alkoholisterna har svårare att bekämpa sitt missbruk, speciellt under den första tiden då 

risken är störst för återfall. Vidare tycker de att sjuksköterskan även bör etablera ett samarbete 

med patienten som verkar läkande. Patienterna uttrycker att det viktigaste hos sjuksköterskan är 

att denne har en holistisk syn på beroendesjukdomar (Nordfjärn, Rundmo & Hole, 2010). 

Vandermaus (2009) beskriver att kvinnor som har en alkoholism endast kommer ihåg ett fåtal 

gånger då de blivit bra bemötta i vården. En kvinna beskriver en upplevelse där vårdpersonal 

viskat nedvärderande saker bakom hennes rygg vilket gjorde henne ångestfylld. Ett flertal 

kvinnor som blev intervjuade upplever att vårdpersonal har fördomar gentemot patienter med 

alkoholism. Detta medför att kvinnorna inte söker hjälp förrän det gått för långt (Vandermaus, 

2009). 

I en kvalitativ studie deltog patienter med missbruks- och beroendesjukdom, där tio 

deltagande missbrukade alkohol. Patienter som söker vård för smärta beskriver att 

sjuksköterskorna anklagar dem för att utnyttja systemet, det vill säga att de skulle vara på 

sjukhus för att få tag på läkemedel samt att få någonstans att sova. Patienterna känner sig 

anklagade för att ljuga om sin smärta för att få mer smärtlindring vilket gör att de känner 

bristande respekt och förnedring. Vidare beskriver deltagarna att sjuksköterskornas kroppsspråk 

och ansiktsmimik utstrålar en tveksamhet gentemot patienterna. Patienterna beskriver att de kan 

se på sjuksköterskan om hon tror på dig eller inte (Morgan, 2006). Patienterna berättar att 

sjuksköterskorna inte har tid för dem och att det tar lång tid innan de får smärtlindring då de ber 

om det. De beskriver även att de inte får tillräckligt med smärtlindring trots att de har riktig 

smärta. Patienterna uppger även att de upplever att sjuksköterskorna är hårdare mot dem än mot 

andra patientgrupper. De önskar att sjuksköterskorna kunde behandla dem som de skulle 

behandla någon de bryr sig om och inte bara se dem som missbrukare (Morgan, 2006). 

2.8 Begreppet attityd 

I ovanstående artiklar och litteratur har det återkommande temat varit att patienter med 

alkoholism inte blir bemötta på ett värdigt sätt och att det finns fördomar kring patientgruppen. 

Fördomar och dåligt bemötande kan relateras till en inställning, attityd.  

Begreppet attityd är tvetydigt och den definitionen som används till denna studie är att 

begreppet består av tre komponenter. Dessa komponenter är tanke och kunskap, känslor och 

handling. Tanke och kunskap innebär att man har eller tror sig ha kunskap om ett fenomen. 

Beroende på vilken emotion man har kring fenomenet utvecklas känslor. 
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Handlingskomponenten innebär att man handlar på ett visst sätt i en viss situation vilket 

påverkas av tankar och känslor (Angelöw & Jonsson, 2000). 

3 Problemformulering 
Alkoholism är en utbredd sjukdom som sjuksköterskor möter och vårdar oavsett arbetsplats. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient har stor betydelse för att patienter ska söka vård. I 

vård av patienter med alkoholism ska sjuksköterskan i bemötandet stödja, visa empati och se 

patientens styrkor istället för svagheter. Att se det friska hos patienten är särskilt viktigt i 

bemötandet av patienter med alkoholism då de kan ha svårigheter att se sitt eget värde på grund 

av skam och skuld över sin sjukdom. Sjuksköterskan ansvarar för att främja en god relation 

mellan sjuksköterska och patient. En god relation är en viktig faktor för patientens 

återhämtning och tillfrisknande. I vetenskapliga artiklar och litteratur framkommer det att det 

finns fördomar om patientgruppen och att patienter med alkoholism inte blir bemötta med 

samma vänlighet och acceptans som andra patientgrupper. Det framkommer även att 

sjuksköterskor har delade meningar om alkoholism ska ses som en sjukdom eller inte. Studier 

visar att patienterna själva anser att de inte blir bemötta på ett vänligt och respektfullt sätt. 

Fördomar och dåligt bemötande relaterar vi till en inställning, attityd. Utifrån ovanstående 

beskrivning vill vi utforska sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkoholism. Vi vill 

även ta reda på vad som påverkar sjuksköterskornas attityder. 

4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkoholism 

och vad som påverkar attityden.  

5 Teoretisk referensram 
Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker som har utvecklat en teori om lidandet i vården. 

Eriksson (1994) menar att det finns olika lidanden som uppkommer vid olika tillfällen och av 

olika anledning. Ett exempel på lidande är vårdlidande. Detta lidande kan uppstå då patienten 

kränks, vid maktutövning, då patienten utsätts för fördömelse och straff men även då vård 

uteblir. Ett vårdlidande är ett lidande som inte kopplas till sjukdomen utan som på olika sätt 

orsakas av vård och vårdpersonal. Ett annat lidande är sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan 
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delas upp som kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är 

ett fysiskt lidande som orsakas av sjukdom och behandling. Den själsliga och andliga smärtan 

orsakas av skam, skuld och förnedring som uppstår i relation till människans sjukdom eller 

behandling. Det själsliga och andliga lidandet kan dels upplevas av patienten själv men det kan 

även uppstå av en fördömande attityd från vårdpersonal. Skam och förnedring är centrala 

begrepp i det andliga och själsliga lidandet. Känslorna av skam och förnedring kan uppstå hos 

människan då hon känner att hon själv kan ha förorsakat sin sjukdom och därav sitt lidande 

genom att inte leva på rätt sätt (Eriksson, 1994). Den delen av Erikssons teori om det själsliga 

och det andliga sjukdomslidandet liksom vårdlidandet används som teoretisk referensram. 

 

6 Metod 

6.1 Litteraturöversikt 

Studien är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att kunskapsläget utforskas inom 

ett visst område. För att få ett brett resultat i studien bör problemområdet innehålla både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Kunskapsläget fastställs genom en bred sökning av artiklar 

och en bred analys och sammanställning. Analysen ger kunskap som kan påverka det kliniska 

arbetet och man får dessutom reda på vad som inte blivit föremål för forskning (Friberg, 2006). 

6.2 Datainsamling 

  Artikelsökningar gjordes i Cinahl, Pubmed och Google Scholar. Cinahl är en databas som 

specialiserar sig på omvårdnadsforskning. Pubmed är en bred databas med vetenskapliga 

tidskriftartiklar som täcker medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Sökord 

som använts är nurse/-ing, alcoholic, attitude/-s, alcohol, patients, addiction, substance, abuser, 

misuse. Sökorden användes i olika kombinationer som redovisas i en sökmatris (Bilaga 1). För 

att få fram sökorden har ett lexikon används. Sökorden har först diskuterats och valts ut på 

svenska och sedan har ordet översatts till engelska.  

6.3 Urval 

Då sökning skett i Cinahl och Pubmed har artiklar valts som är vetenskapligt granskade, det vill 

säga “peer rewieved”. Enligt Östlund (2006) är peer rewieved en hjälpfunktion för att man ska 

ha möjlighet att göra sökningar endast för artiklar som finns med i vetenskapligt granskade 

tidskrifter. Vidare menar Östlund (2006) att man kan avgränsa sökningen till en viss tidsperiod 
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för att artiklarna ska vara så aktuella som möjligt. Även språkavgränsningar kan göras för att 

sortera bort de språk man inte behärskar (Östlund, 2006).  Artiklarna som valts ut är skrivna på 

engelska. För att få aktuell forskning har avgränsning skett till artiklar som är publicerade från 

år 1995 till år 2012. För att få en vårdvetenskaplig inriktning på artiklarna har avgränsing även 

gjorts till att de ska vara publicerade i en tidsskrift till omvådnad, detta benämns i databaserna 

som "journal subset". I databasen Google Scholar finns inte samma möjlighet till urval. 

Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade i en tidskrift för 

omvårdnad samt vara publicerade från år 1995 till år 2012. Enligt Östlund (2006) kan även 

Scholarly användas för att avgränsa sökningen till vetenskapliga tidskrifter.  

        I första urvalet valdes artiklar utifrån titlar och sammanfattningar i studierna. Det slutgiltiga 

urvalet gjordes med hänsyn till artiklarnas kvalitet och innehåll. De artiklar som valts ut till  

litteraturöversikten redovisas i en artikelmatris (Bilaga 2). Här redovisas artiklarnas författare, 

titel, publicerings år, land, tidskrift, syfte, metod, urval samt resultat. 

6.4 Analys 

Uppsatsförfattarna började med att läsa igenom utvalda artiklar ett flertal gånger för att få en 

överblick av innehållet. Först lästes artiklarna igenom var för sig och uppsatsförfattarna skrev 

stödord tillsammans om varje artikels övergripande innehåll. Då uppsatsförfattarna fått en 

överblick över innehållet valdes ut artiklar som svarade på syftet och dessa artiklar lästes 

igenom ytterligare för att få en djupare förståelse. Valda artiklar översattes till svenska och 

presenteras i en matris (Bilaga 2). Matrisen sammanställdes för att underlätta jämförelsen av de 

olika studiernas resultat.  

 Likheter och skillnader i valda artiklars resultat har analyserats och tagit hänsyn har tagits 

till att särskilja resultatet från kvalitativa och från kvantitativa studier. I de kvantitativa 

artiklarna har uppsatsförfattarna sökt efter likheter och skillnader i statistik och i de kvalitativa 

artiklarna söktes likheter och skillnader i innehåll och nyckelord. Två huvudteman har valts ut 

som svarar på syftet med litteraturöversikten, och som förekommit i både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Under det första huvudtemat har subteman använts för att resultatet ska bli 

mer överskådligt. Tillvägagångssättet stämmer överens med Friberg (2006) som menar att är 

det vanligast att man i en litteraturöversikt analyserar och undersöker likheter och skillnader i 

olika studiers resultat. Man kan även analysera likheter och skillnader i teoretiska 
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utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång eller teorier i artiklar (Friberg, 

2006). 

7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden som är aktuella i en litteraturöversikt är att man inte får 

plagiera eller förvränga information som framkommer i artiklar. I artiklarna som ingår i studien 

ska etiska överväganden ha gjorts och samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten ska 

redovisas. Vidare ska man ha med alla resultat som framkommer, inte bara de som stödjer 

hypotesen (Forsberg & Wengström, 2003). Uppsatsförfattarna har utgått ifrån de 

forskningsetiska principerna i processen av artikelsökning samt i redovisningen av resultatet i 

artiklarna. Författarnas mål har varit att inte göra egna tolkningar av insamlat material och att 

på ett så objektivt vis som möjligt presentera resultatet av valda artiklar. Dock finns en 

medvetenhet om att en viss förförståelse kring ämnet finns från tidigare erfarenheter och 

observationer i vården som kan bidra till omedvetna tolkningar.  

8 Resultat 
Resultatet bygger på ett innehåll från nio artiklar där fem är kvantitativa och fyra är kvalitativa. 

Vi har funnit två teman som svarar på vårat syfte med studien: Sjuksköterskors attityder 

gentemot alkoholister och alkoholism och faktorer som påverkar attityden gentemot 

alkoholister. Då det förstnämnda temat innehöll olika former av resultat valde vi att använda 

subteman. Subtemat varierande attityder är resultat från kvantitativa studier och rubrikerna 

attityder kring alkoholism som sjukdom, fördomar och en ovilja att vårda innehåller resultat 

från kvalitativa artiklar. Under temat faktorer som påverkar attityden gentemot alkoholister 

redovisas resultat från artiklar av kvantitativ design.  

 

8.1 Sjuksköterskors attityder gentemot alkoholister och alkoholism 

8.1.1 Varierande attityder  

Ett flertal studier visar att sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter har övervägande neutrala 

eller positiva attityder gentemot patienter med alkoholism (Crothers & Dorrian, 2011; Happell 

& Taylor, 2001; Vargas, 2012). Crothers och Dorrian (2011) menar dock att man inte får 

glömma den stora del som har övervägande negativa attityder gentemot patientgruppen. 14, 3 
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procent av sjuksköterskorna svarar nej på frågan om de vill arbeta med alkoholister. 12,5 

procent nekar att det är belönande att arbeta med patientgruppen, och hela 12 procent är helt 

negativa till patienter med alkoholism (Crothers & Dorrian, 2011). Även Vargas (2012) kom 

fram till att det är en stor andel sjuksköterskestudenter som har negativa attityder, mellan 43 

procent och 47 procent av dem som deltog i studien har attityder som är helt negativa. De som 

har negativa attityder tycker att personer med alkoholism är omoraliska, har svag karaktär och 

liten chans till återhämtning (Vargas, 2012). 

 Vidare beskriver ett antal studier att sjuksköterskor har övervägande negativa attityder till 

patienter med alkoholism (Rao et al., 2009; Chung, Chan, Yeung, Wan, & Ho, 2003). 

Sjuksköterskor som har negativa attityder tycker inte att det är stimulerande att vårda 

patientgruppen, då andra typer av patienter lockar mer, som exempelvis patienter som blivit 

utsatta för trauman (Chung et al., 2003). Av de sjuksköterskor som har negativa attityder 

framkommer att 64 procent tycker att patienterna utgör en fara. Man är mer positiv gentemot 

patienter som klarar att bemästra sin sjukdom än mot de patienter som får återfall (Rao et al., 

2009; Chung et al., 2003).    

8.1.2 Attityder kring alkoholism som sjukdom 

Det råder delade meningar bland sjuksköterskor om alkoholism ska klassas som en sjukdom 

eller inte. Enligt Lovi och Barr (2009) ser sjuksköterskor inte på alkoholism som en sjukdom 

utan snarare som ett självförvållat tillstånd. Vargas och Luis (2008) menar att 

distriktssköterskor ser alkoholism som en sjukdom. Distriktssköterskorna ser på alkoholism 

som en dödlig sjukdom som kan ha ett snabbt förlopp. Samtidigt ses alkoholister som kroniskt 

sjuka och ständigt återkommande i vården. Trots detta tror distriktssköterskorna att alkoholister 

kan återhämta sig från sitt missbruk bara motivationen till detta finns (Vargas & Luis, 2008). 

8.1.3 Fördomar 

Det finns sjuksköterskor som anser att alkoholister är farliga och aggressiva. Sjuksköterskorna 

uppfattar att alkoholister kan bli aggressiva i situationer då de inte får tillgång till det läkemedel 

eller den behandling som de vill ha. Detta kan resultera i att sjuksköterskorna väljer att gå in till 

patienter med alkoholism tillsammans med en kollega då de upplever att det är riskabelt att 

arbeta med patientgruppen. Det kan även resultera i att sjuksköterskorna inte är inne hos 

patienten längre än nödvändigt vilket kan bidra till att patientens alla behov inte blir 

tillgodosedda (Peckover & Chidlaw, 2007). Enligt Vargas och Luis (2008) finns det 
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uppfattningar om att alkoholister är elaka. Vidare menar de att patientgruppen uppfattas som 

oansvariga, impulsiva och hopplösa fall som inte går att lita på. Lovi och Barr (2009) belyser 

att alkoholister blir oskyldigt anklagade och beskyllda på avdelningar när det sker stölder eller 

skadegörelser. Det finns en stereotypisk bild av hur personer med alkoholism är. De föreställs 

som hemlösa som stjäl och gör hemska saker för att tillgodose sitt missbruk. Många 

alkoholister har dock fortfarande har jobb, relationer och fungerande vardagsliv (Lovi & Barr, 

2009).  

8.1.4 En ovilja att vårda 

Ett flertal studier visar att specialistsjuksköterskor upplever att allmänsjuksköterskor har en 

motvilja att vårda patienter med alkoholrelaterade problem. Detta framkommer genom att 

allmänsjuksköterskorna tar kontakt med specialistavdelningar för att omplacera patienter med 

alkoholism, trots att patientens kontaktorsak är somatisk. Specialistsjuksköterskor upplever att 

allmänsjuksköterskor inte uppskattar att det finns avdelningar som specialiserar sig på missbruk 

samtidigt som de själva inte vill vårda patientgruppen (Happell & Taylor, 1999; Lovi & Barr, 

2009). Det finns sjuksköterskor som ser alkoholism som ett självförvållat tillstånd och de 

tycker därför att dessa patienter inte ska få hjälp av sjukhuset för att bli nyktra (Lovi & Barr, 

2009). Sjuksköterskor i primärvården upplever att vårdcentralen som de arbetar på inte önskar 

ta emot patienter med alkoholproblem då de anses vara problempatienter (Peckover & Chidlaw, 

2007). 

8.2 Faktorer som påverkar attityden gentemot alkoholister 

Ett flertal studier menar att ålder har inverkan på attityderna. Yngre sjuksköterskor har mer 

positiva attityder än äldre (Crothers & Dorrian, 2011; Vargas, 2012). Äldre sjuksköterskor har 

generellt sätt mer negativa attityder än yngre, med undantag för att de i en högre grad ser 

alkoholism som en sjukdom och att pessimism mot patientgruppen inte är att föredra än de 

yngre sjuksköterskorna (Crothers & Dorrian, 2011). Vidare menar Crothers och Dorrian (2011) 

att sjuksköterskor som själva konsumerar alkohol förstår att det farliga är alkoholen i sig och 

inte i människan som konsumerar alkohol. Dock tycker sjuksköterskorna som själva 

konsumerar stora mängder alkohol att det inte är belönande att arbeta med patientgruppen och 

de ifrågasätter sin förmåga till att kunna hjälpa dessa patienter (Crothers & Dorrian, 2011). 

Utbildningsnivån har en positiv inverkan på attityderna. En sjuksköterska med hög 

kompetens kring alkohol och missbruk har generellt sätt en bättre attityd gentemot 
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patientgruppen än en sjuksköterska med lägre kompetens (Vargas, 2012; Chung et al., 2003). 

Chung et al. (2003) menar att stöd från arbetsplatsen är en faktor som påverkar attityderna 

positivt och att det bör kombineras med en högre utbildningsnivå. En bristfällig kompetens 

skapar ångest hos sjuksköterskor när de ska vårda patienter med alkoholism. Studien visar att 

80 procent av sjuksköterskorna i undersökningen inte visste hur man kunde identifiera tecken 

och symtom på patienter som intagit stora mängder alkohol vilket tyder på en låg kompetens 

(Chung et al. 2003). Enligt Crothers och Dorrian (2011) känner sjuksköterskorna själva att de 

har en bristfällig kompetens, samtidigt som de upplever att de lär sig tillräckligt om 

patientgruppen i det kliniska arbetet. 

Andra faktorer som påverkar synen på patienter med alkoholism är vilken motivation man 

har till sitt arbete och vilken arbetstillfredsställelse man känner i övrigt gentemot sitt yrke. 

Ingen skillnad i synen på alkoholism har funnits mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor 

(Chung et al. 2003).  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort en litteraturöversikt där vi granskat andras vetenskapliga studier som innefattar 

både kvalitativa och kvantitativa resultat. Vi valde att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Enligt Segesten (2006) bör man i en litteraturöversikt välja ett 

problemområde som är av intresse för forskare från både en kvalitativ och en kvantitativ 

utgångspunkt. Det problematiska med att göra en litteraturstudie är att man inte har tillgång till 

det primära materialet som intervjuer och frågeformulär. Detta kan resultera i att 

artikelförfattarna tolkat resultatet och vi kunde ha fått ett annat resultat om vi haft tillgång till 

ursprungsmaterialet. Vidare finns en möjlighet att vi fört in vår egen tolkning i resultatet då en 

omedveten tolkning inte går att undvika. För att undvika tolkning i så hög grad som möjligt har 

vi tagit hänsyn till språket. Då samtliga artiklar i vårt resultat är skrivna på engelska var vi 

tvungna att översätta dessa till svenska. Vi har gjort detta med hjälp av våra engelska kunskaper 

som vi har kompletterat med engelskt lexikon. Översättningsprocessen kan dock ha bidragit till 

brister trots lexikon, i form av ordval, då engelska inte är vårt modersmål och då ord kan ha 

olika betydelse i olika språk. 
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När vi sökt artiklar har vi använt oss av tre olika databaser. Detta kan ha bidragit till att vi 

missat relevanta artiklar. Om vi använt oss av flera databaser hade vi kunnat få fram fler 

artiklar som kunnat ge oss ett annat resultat.  

I artikelsökning och urvalet gjorde vi ingen specifik avgränsning på länder som artikeln 

skrivits i. Detta då vi upptäckte att artikelutbudet kring ämnet var begränsat. Vi har haft med 

artiklar från ett flertal länder vilket bidrar till ett bredare resultat än om vi begränsat oss till en 

enskild nation. Resultaten kunde ha blivit annorlunda om vi hade begränsat oss till exempelvis 

norden då konsumtionen av alkohol kan variera mellan befolkningsgrupper och länder, som 

tidigare beskrivits i bakgrunden.  

I två av artiklarna i resultatet är de deltagande sjuksköterskor specialistutbildade. Den ena 

artikeln handlar om hur specialistsjuksköterskor inom psykiatrin ser på allmänsjuksköterskors 

attityder och den andra beskriver distriktssköterskors erfarenheter. Vi valde att inkludera dessa 

artiklar trots att deltagarna inte är allmänsjuksköterskor eftersom vi ansåg att resultatet hade 

stor relevans för vårt resultat. Det var intressant att se hur specialistsjuksköterskorna inom 

psykiatrin ser på allmänsjuksköterskans attityd, för att få ett utifrån perspektiv på 

allmänsjuksköterskans attityder. Vidare ansåg vi att distriktssköterskorna inte bör ha någon 

skillnad i attityder gentemot alkoholister i jämförelse med allmänsjuksköterskor, detta då 

distriktssköterskan i sin vidareutbildning inte specialiserar sig på missbruk och beroende.  

Vi har upplevt att det har varit till vår fördel att vara två uppsatsförfattare med samma ålder 

samt liknande erfarenhet av vården. Samarbetet har lett till en diskussion mellan författarna 

som har förtydligat saker som varit oklara. Fördelen med att vara två uppsatsförfattare har varit 

att vi kompletterat varandra vilket har lett till att arbetet flutit framåt. Resultatet i studien kan ha 

påverkats av att vi varit två uppsatsförfattare. Om man hade varit en uppsatsförfattare hade 

resultatet kunnat bli annorlunda då man inte hade haft samma möjlighet till diskussion av 

artiklarnas resultat. Resultatet hade även kunnat påverkas då en uppsatsförfattare själv troligtvis 

inte hade hittat samma mängd material.  

Den valda teoretiska referensramen var Katie Erikssons teori om lidandet där vi valde att 

inkludera både sjukdomslidande och vårdlidande. Vi upplevde att vår valda teoretiska 

referensram var relativt lätt att koppla tillbaka till syftet då resultatet visade att en stor del av 

sjuksköterskorna har negativa attityder vilket kan leda till ett lidande. Hade resultatet blivit att 

det hade varit övervägande positiva attityder hade det varit svårare att koppla detta till lidandet 

och vi hade möjligtvis fått välja en annan teoretisk referensram.  
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9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot alkoholister och vad som 

påverkar dessa attityder. Enligt Allen (1993) är sjuksköterskans attityd gentemot patienter 

viktig för patientens behandling och tillfrisknande. Resultatet visar att sjuksköterskors attityder 

gentemot alkoholister varierar mellan olika studier. Ett flertal studier visade att sjuksköterskor 

har övervägande positiva attityder och i ett flertal studier framkom att attityderna är 

övervägande negativa. Sammanfattningsvis så är attityderna varierande men vi tolkar resultatet 

som att en allt för stor del av sjuksköterskor har negativa attityder, fördomar och en ovilja att 

vårda dessa patienter. Komponenterna i attitydbegreppet enligt Angelöw & Jonsson (2000) kan 

kopplas tillbaka till vårt resultat. I resultatet framkom att sjuksköterskor har bristande kunskap 

vilket de själva instämmer med. Vidare tror sig sjuksköterskorna ha kunskap om att patienter 

med alkoholism är impulsiva, elaka, aggressiva och omoraliska, för att ta upp några exempel. 

Känslor som sjuksköterskorna besitter innefattar rädsla inför patientgruppen, som relateras till 

uppfattningen om att alkoholister är aggressiva. Handlingar som utvecklas från känslor och 

tankar är att man har en ovilja att vårda dessa patienter, att man endast gör det minsta 

nödvändiga för patienten och att man anklagar dessa patienter för stölder och dylikt. Samtliga 

komponenter ligger till grund för attityden som resultatet påvisar. Enligt detta resonemang har 

kunskapen en stor betydelse för sjuksköterskans attityd, då den ligger till grund för känslor och 

handlingar.  Detta överensstämmer med resultatet som visar att utbildning har en positiv 

inverkan på sjuksköterskors attityder vilket styrks av Grupp (2004). I sin studie beskriver Grupp att 

majoriteten av en patientgrupp med alkohol- och drogmissbrukare var mer nöjda med den vård 

som de fått av sjuksköterskor efter att sjuksköterskorna fått utbildning i hantering och 

bedömning av alkohol- och drogmissburkare än innan utbildningen (Grupp, 2004). Även Allen 

(1993) menar att sjuksköterskans utbildning och stöd från arbetsplatsen har betydelse för 

sjuksköterskans attityd gentemot patientgruppen. Clark, Parker och Gould (2005) beskriver 

även de utbildningens betydelse för vården. Enligt författarna upplever sjuksköterskor att de 

har en bristande kompetens gällande vård av patienter med psykiska sjukdomar. 

Sjuksköterskorna anser även att det finns ett bristande stöd från avdelningen och 

arbetskamraterna i vården av patientgruppen. Författarna drar slutsatsen att den nuvarande 

sjuksköterskeutbildningen inte förbereder sjuksköterskor tillräckligt för att de ska kunna ge 

bästa möjliga vård till patienter med någon form av psykisk sjukdom (Clark, Parker & Gould, 

2005). 
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Resultatet av vår studie visar att utbildningsnivån är låg och att sjuksköterskors kompetens 

är bristfällig, vilket sjuksköterskorna också själva upplever. Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att implementera ny kunskap och delta 

i utbildning för att främja god vård för patienten (Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskorna 

själva upplever att de har bristfällig kompetens kring alkoholism vilket resultatet visar att de 

har, måste de enligt kompetensbeskrivningen själva ta ansvar för att förnya och förbättra sin 

kunskap.  

 Erikssons (1994) teori om vårdlidandet belyser hur vårdlidandet kan uppstå genom 

kränkning, fördömelse och straff, utebliven vård och maktutövning. I resultatet har vi hittat 

olika orsaker som kan bidra till ett vårdlidande hos patienter med alkoholism. Exempel på detta 

är utebliven vård då sjuksköterskorna har en ovilja att vårda patienterna och då de endast gör 

det minsta nödvändiga för patienten. Andra exempel är att man beskyller patienter vid stölder 

och att man inte tycker att dessa patienter ska få hjälp av sjukhuset då man anser att alkoholism 

är ett självförvållat tillstånd.  

 Eriksson (1994) menar att ett själsligt och andligt sjukdomslidande kan uppstå då människan 

upplever fördömande attityder från vårdpersonal. De negativa attityderna, fördomarna och 

sjuksköterskors ovilja att vårda, som framkommit av resultatet kan med stöd av Erikssons 

(1994) teori leda till att patienter upplever ett sjukdomslidande. Att patienter med alkoholism 

utsätts för lidande i vården är inte förenligt med kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor. Där framkommer att sjuksköterskorna ska uppmärksamma och möta patienters 

sjukdomsupplevelser samt lindra lidande så långt som möjligt med adekvata åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). Att vårdpersonal orsakar lidande hos patienter med alkoholism är 

heller inte förenligt med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Där framkommer det att ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). 

 Känsla av skam och förnedring kan uppstå hos människan då hon känner att hon själv har 

orsakat sin sjukdom och sitt lidande genom att inte leva på rätt sätt. Skammen och skulden 

leder till ett lidande som är kopplat till ett sjukdomslidande (Eriksson, 1994). Som tidigare 

nämnt i resultatet framkommer att det finns sjuksköterskor som inte tycker att alkoholister ska 

få hjälp av sjukvården eftersom att de tycker att sjukdomen är ett självförvållat tillstånd. Det 

framkommer även sjuksköterskor har delade meningar om alkoholism ska klassas som en 
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sjukdom eller inte. Denna attityd, att tillståndet inte är en sjukdom och att sjukdomen är 

självförvållad, är ett exempel på hur skammen och skulden kan uppstå och leda till det Eriksson 

(1994) benämner som sjukdomslidande hos patienterna.  

Även Smith (1998) beskriver att lidande är mer än bara fysisk smärta. Lidande kan uppstå 

vid känslor av skam och skuld. Skam upplevs på grund av stigmatisering, att anses vara vek, 

smutsig och hjälplös. Känsla av skam kan leda till isolering, ensamhet och självmordsförsök. 

Alkoholister använder alkohol för att dämpa skammen, vilket resulterar i att skammen ökar, 

och alkoholisten dricker ännu mer. Detta blir en ond cirkel. Alkoholisten upplever en känsla av 

skuld dagligen, innan alkoholintag, under alkoholintag och efter alkoholintag. Skuldkänslor 

uppkommer i situationer då man utsätter sina barn för risker, vid rattfylleri och då man känner 

att man förlorar kontrollen. Skulden leder till att man har svårt att titta andra människor i 

ögonen. Konsekvensen av dessa skuldkänslor är ökat alkoholintag (Smith, 1998). 

Sammanfattningsvis innebär en negativ och fördömande attityd att patienten utsätts för ett 

andligt och själsligt sjukdomslidande. Lidandet kan framkalla skam- och skuldkänslor hos 

patienten vilket kan resultera i att patienten dricker mer. Detta innebär att sjuksköterskans 

attityder kan påverka alkoholistens alkoholkonsumtion. En negativ attityd leder till känslor av 

skam och skuld hos patienten och patienten konsumerar mer alkohol för att lindra skuld- och 

skamkänslor. Detta skulle kunna innebära att en positiv attityd gentemot patienten lindrar 

skuld- och skamkänslor och patienten har då inte samma behov av att konsumera alkohol.   

 

9.3 Praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier 

Resultatet visar att det finns negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot patienter med 

alkoholism i vården. Som tidigare nämnts har utbildning en betydande roll för sjuksköterskans 

attityder. Utifrån vårt resultat anser vi att sjuksköterskan bör få mer utbildning både praktiskt 

och teoretiskt. Detta kan förslagsvis ske under grundutbildningen för att alla som ska bli 

sjuksköterskor ska få utbildning inom området vilket är relevant då patientgruppen är frekvent 

återkommande i vården oavsett arbetsplats. Efter avslutad grundutbildning har sjuksköterskan 

enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ett eget ansvar att sträva efter att 

förnya sina kunskaper inom sitt yrkesområde (Socialstyrelsen, 2005). För att sjuksköterskan 

ska ha möjlighet att förnya och fördjupa sin kunskap bör arbetsplatser vara positiva och stödja 

till kurser, handledning och andra former av utbildning.  
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 Då vi sökt artiklar i databaser har vi upptäckt att det finns bristfällig forskning som beskriver 

sjuksköterskors attityder gentemot alkoholister i Sverige, vi har inte hittat någon artikel från 

Sverige och endast en från hela Skandinavien. Detta förvånade oss då vi trodde att man i 

Sverige pratar öppet om alkohol och alkoholism vilket borde innebära att det finns forskning 

kring ämnet. Då vi upptäckt att sjuksköterskors attityd och inställning gentemot alkoholister har 

betydelse för patientens känslor, lidande och alkoholkonsumtion, anser vi att det bör finnas 

forskning kring detta ämne i Sverige och övriga Skandinavien. Andra förslag på fortsatt 

forskning är forskning utifrån patienters perspektiv på hur de uppfattar och påverkas av 

sjuksköterskors attityder gentemot dem samt även hur patienter upplever att det är leva med 

sjukdomen alkoholism. Detta då vi upptäckt att det finns begränsat antal studier som belyser 

dessa frågor. 

9.4 Slutsats 

Efter att ha granskat resultaten framkom det att även i de studier där resultatet visade att 

sjuksköterskor har övervägande positiva attityder så har en betydande del av sjuksköterskorna 

attityder som är helt negativa. Det förekommer negativa attityder, en delad syn på alkoholism 

som sjukdom, fördomar och en ovilja att vårda patienter med alkoholism vilket påverkas av 

bland annat utbildningsnivå. Detta trots att samtliga sjuksköterskor genomgår en 

grundläggande sjuksköterskeutbildning. Vårdlidande kan uppstå vid kränkning och fördömelse 

samt utebliven vård. Sjukdomslidande kan uppstå vid fördömande attityder och då människan 

upplever skam och skuld. Skam- och skuld är återkommande känslor hos alkoholister som kan 

uppkomma vid stigmatiserande och fördömande attityder. Dessa känslor kan i sin tur leda till 

ett ökat alkoholintag. Ökad utbildning i området ger en mer positiv attityd. En ökad kompetens 

gällande alkohol- och drogmissbruk krävs hos sjuksköterskor för att patienter med alkoholism 

inte ska behöva uppleva ett sjukdomslidande och vårdlidande till följd av negativa och 

fördömande attityder. Detta bör inkluderas i grundutbildningen, men sjuksköterskan har enligt 

kompetensbeskrivningen även ett eget ansvar för att förbättra och förnya sin kunskap.  

I artikelsökningen har vi funnit att det finns en bristfällig forskning om sjuksköterskors 

attityder gentemot alkoholister i Skandinavien. Det finns även bristfällig forskning om hur 

patienterna upplever och påverkas av attityderna. Patienters upplevelser av att leva med 

sjukdomen är även det bristfälligt undersökt. Vidare forskning kring ämnet behövs. 
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Bilaga 1: Matris över artikelsökningen 

Databaser Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

CINAHL Nursing and 

alcohol 

Publiceringsår 

1995-2011, 

engelska, peer 

reviewed, full 

text, publicerad i 

en tidskrift för 

omvårdnad 

460 1 (nr 102)  

CINAHL Nursing and 

addictions  

Publiceringsår 

1995-2012, 

engelska, peer 

reviewed, full 

text, publicerad i 

en tidskrift för 

omvårdnad 

109 1 (nr 107)  

CINAHL Attitudes and 

alcohol 

Publiceringsår 

2001-2012, full 

text, peer 

reviewed, 

engelska, 

publicerad i en 

tidskrift för 

omvårdnad 

119 

 

1 (nr 117)  

Google Scholar Alcohol, attitude Publiceringsår 

2001-2012, 

publicerad i en 

tidskrift för 

omvårdnad 

3850 3 (s. 2 & s. 3)  

Google Scholar Alcoholic 

patients and 

nurse 

Publiceringsår 

2000-2012 

16400 1 (s.4)  

 

 

Google Scholar Misuse, 

substance, nurse 

Publiceringsår 

2000-2012 

15700 1 (s.1)  

PubMed Alcohol and 

attitude and 

nursing 

Inte äldre än 10 

år, engelska, full 

text och nursing 

journal. 

9 1 (nr 5)  
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Bilaga 2: Slutgiltigt urval artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, Land, 

Tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Chung, J., 

Chan, J., 

Yeung, R., 

Wan, R., & 

Ho, S. 

Nurses’ 

attitude 

toward 

alcoholic 

patients in 

accident 

and 

emergency 

department 

in hong 

kong 

2003, Kina, 

Journal of 

Emercency 

Medicine. 

Förstå 

sjuksköterskors 

attityder till 

alkoholmissbruk

are i vården. 

Kvantitativ 

enkätundersökning.  

 

Registrerade, 

oregistrerade 

och 

chefsjuksköter

skor på 

akutsjukhus i 

Hong Kong 

Majoriteten 

hade 

negativa 

attityder till 

patienter med 

alkoholmissb

ruk. 

Crothers, 

C.-E., & 

Dorrian, J. 

Determina

nts of 

Nurses’ 

attitudes 

toward the 

Care of 

Patients 

with 

alcohol 

problems 

2011, 

Australien, 

ISRN 

Nursing. 

Ta reda på vad 

sjuksköterskor 

har för attityder 

till alkoholism 

och hur deras 

attityd påverkar 

omvårdnaden av 

patienterna. 

Kvantitativ 

enkätundersök

ning. 

 

Anställda 

registrerade 

sjuksköterskor 

från fyra olika 

avdelningar. 

Attityderna 

var 

övervägande 

positiva. 

Happell, B., 

& Taylor, 

C. 

”We may 

be 

different, 

but we are 

still 

nurses”: 

An 

explorator

y study of 

drug and 

alcohol 

nurses in 

Australia 

1999, 

Australien, 

Issues on 

Mental 

Health 

Nursing. 

Tydliggöra vilka 

specifika 

färdigheter som 

finns hos 

sjuksköterskor 

som arbetar med 

alkohol och 

drog missbruk 

på sjukhus i 

Australien. 

Kvalitativa 

semistrukturer

ade intervjuer.  

 

Registrerade 

sjuksköterskor, 

inga specifika 

urvalskriterier. 

Specialistsju

ksköterskor 

beskriver att 

de upplever 

att 

allmänsjuksk

öterskor har 

negativa 

attityder 

gentemot 

missbrukare. 

Happell, B., 

& Taylor, 

C. 

Negative 

attitudes 

towards 

clients 

with drug 

and 

2001, 

Australien, 

Australia 

and New 

Zealand 

Journal of 

Ta reda på om 

det finns någon 

skillnad i 

attityder, 

självförtroende 

och uppfattad 

Kvantitativ 

enkätundersök

ning. 

 

Anställda 

sjuksköterskor 

Det finns 

ingen 

korrelation 

mellan 

attityder och 

konsultation 
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alcohol 

related 

problems: 

Finding 

the elusive 

solution. 

Mental 

Health 

Nursing. 

kunskap av 

patienter med 

drog- eller 

alkoholmissbruk 

mellan 

sjuksköterskor 

som konsulterar 

med specialister 

i området och de 

som inte gör det. 

 

på ett sjukhus i 

Australien. 

med 

specialister. 

Sjukskötersk

or har 

neutrala 

attityder till 

missbrukare. 

 

Lovi, R., & 

Barr, J. 

Stigma 

reported 

by nurses 

related to 

those 

experienci

ng drug 

and 

alcohol 

dependenc

y: A 

fenomenol

ogical 

Giorgi 

study 

2009, 

Australien, 

Contempora

ry Nurse 

Utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att arbeta med 

patienter med 

alkohol och 

drogmissbruk. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Registrerade 

sjuksköterskor 

som arbetade 

på en 

avdelning med 

inriktning 

missbruk, 

jobba i 

sydöstra 

Queensland. 

 

Exklusionskrit

erier är ej 

engelsktalande

.  

Man 

upplever att 

allmänsjuksk

öterskor 

stigmatiserar 

patienter med 

alkohol och 

drogmissbru

k. Det finns 

en bristande 

kompetens 

hos 

allmänsjuksk

öterskan. 

Rao, H., 

Hanhandev

appa, H., 

Pillay, P., 

Sessay, M., 

Abraham, 

A., & Luty, 

J. 

A study of 

stigmatize

d attitudes 

toward 

people 

with 

mental 

health 

problems 

among 

health 

profession

als 

2009, 

England, 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing. 

Att bedöma 

stigmatiserande 

attityder hos 

vårdpersonal 

riktat mot 

patienter med 

schizofreni eller 

beroendesjukdo

m. 

Kvantitativ 

enkätundersök

ning. 

 

Vårdpersonal 

från två 

psykiatriska 

avdelningar 

och två 

akutavdelninga

r. 

Alkoholister 

utsätts i hög 

grad för 

stigmatiserin

g. Personal 

från båda 

avdelningarn

a hade 

övervägande 

negativa 

attityder 

gentemot 

patienter med 

alkoholism. 

Vargas, D., 

& Luis, M. 

Alcohol, 

alcoholism 

and 

alcohol 

2008, 

Brasilien, 

Latino-am 

Enfermagem 

Ta reda på vilka 

föreställningar 

och attityder 

sjuksköterskor 

Kvalitativa 

semistrukturer

ade intervjuer. 

 

Sjukskötersk

orna ser 

alkoholism 

som en 
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addicts: 

conception

s and 

attitudes of 

nurses 

from 

district 

basic 

health 

centers 

har till alkohol, 

alkoholism och 

till alkoholister. 

Sjuksköterskor 

valdes utifrån 

vilket 

arbetsskift de 

arbetade på för 

att få med 

sjuksköterskor 

som jobbar 

dag, kväll och 

natt samt för 

att 

avdelningarna 

utövade vård 

dygnet runt. 

sjukdom. 

Synen på 

alkoholister 

innefattar att 

de är elaka, 

hopplösa, 

impulsiva. 

Vargas, D. Nursing 

students 

attitudes 

towards 

alcohol, 

alcoholism 

and 

alcoholics: 

A study of 

a Brazilian 

sample 

2012, 

Brasilien, 

Journal of 

Nursing 

Education 

and Practice. 

Undersöka 

attityder kring 

alkohol, 

alkoholism, och 

alkoholister hos 

sjuksköterskestu

denter, om det 

finns ett 

samband med 

sociodemografis

ka faktorer. 

Kvantitativ 

enkätundersök

ning. 

 

Sjuksköterskes

tudenter under 

utbildning från 

två 

privatskolor. 

Majoriteten 

har positiva 

attityder. Det 

finns ingen 

korrelation 

mellan 

attityd och 

sociodemogr

afiska 

faktorer. 

Peckover, 

S., & 

Chidlaw, R. 

Too 

frightened 

to care? 

Accounts 

by district 

nurses 

working 

with 

clients 

who 

misuse 

substance 

2007, 

England, 

Health and 

Social Care 

in 

Community. 

Att utforska 

distriktsskötersk

ors förståelse för 

och utövande av 

diskriminering 

och 

ojämlikhetsfråg

or. 

Kvalitativa 

semistrukturer

ade 

intervjustudier. 

 

Att man är 

distriktssköters

ka. 

Vårdpersonal 

har för lite 

kunskap och 

stigmatiserar 

missbrukare. 

Patientvård 

blir lidande. 

 

      
 


