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~ TACK ~ 
 
 

Vi i Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) vill rikta ett stort 
tack till samtliga författare som medverkat med texter till den här rapporten och 
därigenom också visat på den mångfald vi har inom Västra Götaland vad gäller 
insatser, forskning och fortbildning i området riskbruk, missbruk och beroende. 
Tack också till Malin Ceder vid Psykologiska institutionen, Göteborgs 
universitet som med fast hand har organiserat såväl texterna som författarna av 
dem! 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till Länsstyrelsen Västra Götalands län som gett 
resurser till FMB och därigenom gett det möjlighet att utvecklas och etableras, 
liksom resurser till den här rapporten och den anslutande konferensen ”På nära 
håll och på lång sikt” – forskning om riskbruk, missbruk och beroende den 27 
april 2010 på biografen Draken, Folkets Hus i Göteborg. 
 
Slutligen vill vi i FMB rikta ett personligt tack till Lennart Rådenmark, 
länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete vid Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, för hans brinnande engagemang i frågor som rör riskbruk, 
missbruk och beroende och hans förmåga att inspirera oss och andra i dessa 
angelägna samhällsfrågor!  
 
 
 
Göteborg, april 2010 
 

Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor 
Sven-Eric Alborn, Bodil Augustsson, Elisabeth Beijer, Claudia Fahlke, 
Tom Leissner, Fredrik Spak, Anette Skårner, Bo Söderpalm & Ewa Wikström 
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FÖRORD 
 
 

I dag står det alldeles klart – med utgångspunkt i empirisk kunskap – att olika 
former av alkohol- och narkotikaproblem måste förebyggas och behandlas 
utifrån dess multifaktoriella bakgrund, vilket involverar sociala, psykologiska 
och medicinska aspekter. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevården (2007) i syfte att ge en vägledning för 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet. Målet med riktlinjerna är 
att vården ska bli mer enhetlig, tillgänglig, resurseffektiv och utmärkas av god 
kvalitet. 
 
I Västra Götaland pågår flera insatser för att sprida kunskap om riktlinjernas 
innehåll och hur de kan omsättas i det praktiska arbetet inom missbruks- och 
beroendevården. Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) är 
en sådan aktör jämte många andra som också är engagerade i frågan. FMB är ett 
nätverk i Västra Götaland som stödjer och medverkar vid implementering av 
evidensbaserade metoder inom missbruks- och beroendevården, bl.a. genom att 
driva patient/klientnära forskning och medverka i utbildning inom området 
riskbruk, missbruk och beroende. 
 
Med den här rapporten vill FMB presentera det starka engagemang som finns i 
Västra Götaland i frågor som  rör riskbruk, missbruk och beroende. Det första 
kapitlet ger exempel på några insatser i Västra Götaland som syftar till att skapa 
bättre och effektivare vård för dem som har missbruks- eller beroendeproblem. I 
det andra kapitlet beskrivs forskning som bedrivs inom området – allt från 
molekyl till samhälle – vid universitet och högskola i Västra Götaland. I det 
tredje och avslutande kapitlet presenteras några exempel på fortbildning, riktat 
till dem som vill fördjupa sina kunskaper inom området riskbruk, missbruk och 
beroende. Rapporten vilar med andra ord på tre hörnstenar som tillsammans ger 
en helhet. 
 
Förhoppningen är att den här rapporten skall inspirera och stimulera till 
ytterligare fördjupade insatser, forskningsuppslag och möjligheter till 
fortbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende – och därmed också 
bidra till kvalitetshöjning av missbruks- och beroendevården.  
 
Göteborg, april 2010 
 

Claudia Fahlke 
 

Redaktör för rapporten och sammankallande för  
Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor 
www.fmb-vg.se    

        

 
 
 
 

Forskningsrådet för missbruks och 
beroendefrågor - nätverk i Västra Götaland
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Lars Bäckström 
 

Landshövding, Västra Götalands län 
 
 
Samverkan och samsyn är viktiga ledstjärnor för oss i vårt arbete i Västra 
Götalands län med att införa och tillämpa de nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevården. Vi har sett det som viktigt att kommunerna, 
hälso- och sjukvården och kriminalvården arbetar tillsammans och inte parallellt. 
Dessutom med syftet att det skall bli bättre samordnade insatser för personer och 
familjer som har behov av olika insatser. Det har varit viktigt att det finns tydliga 
strukturer för samverkan och att arbetet är långsiktigt. En annan avgörande 
framgångsfaktor om arbetet skall lyckas är ledningens engagemang. 
 
Från Länsstyrelsen vill vi bidra till utvecklingen i länet. Vi har fått en tydlig roll 
och ett uppdrag av regering och riksdag att vara en länk mellan nationell och 
lokal nivå i arbetet med att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi 
skall också bidra till att förverkliga de nationella handlingsplaner som riksdagen 
har beslutat om och på olika sätt stödja det lokala arbetet och genom samverkan 
bygga upp hållbara strukturer i länet. 
 
En viktig förutsättning för en långsiktig kunskapsutveckling är ett bra och 
utvecklat samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet, högskolorna i 
länet, FoU-enheter och alla som arbetar med vård- och behandlingsarbete. Vi är i 
Västra Götaland särskilt stolta för Forskningsrådet för missbruks- och 
beroendefrågor (FMB). Forskningsrådet har möjliggjort framtagandet av denna 
rapport som kommer att bidra till ännu bättre kontaktytor mellan forskare och 
praktiker inom området riskbruk, missbruk och beroende.  
 
Vi tror att våra exempel på en bred samverkan kring kunskapsutveckling i vårt 
län kan tjäna som inspiration och vara till nytta för andra. Vi delar gärna med oss 
av våra erfarenheter från Västra Götaland. 
 
 

* * *  
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Maria Renström 
 

Chef för regeringens ANTD-sekretariat 
 
Författare säger alltid att man på de två första raderna måste få läsaren 
intresserad, annars slutar de läsa. Jag börjar därför med några provocerande 
uttalanden som nästan närmar sig fördomar: 

 

Sagt om resurser: Det är väl lätt att få resultat om man skulle få tillräckliga resurser 
för insatserna. Vi som jobbar inom socialtjänsten/missbrukarvården m.m. har vare 
sig tid eller pengar att genomföra de olika program som utvecklas på det sätt som 
forskningen kräver.  
 

Sagt om forskning; Det finns idag en övertro på manualer; forskningen saknar 
verklighetsförankring; forskningens krav på evidens har nästan blivit ett hinder för 
att göra något överhuvudtaget o.s.v.  

 

Sagt om fortbildning: Jag har gått på massor av utbildningar och seminarier och det 
är ju bra, men när jag kommer hem kan jag nästan aldrig använda mig av något av 
det jag lärt mig. 
 

Alla säger: Forskning och kunskapsuppbyggnad är nödvändiga komponenter i allt 
förebyggande och behandlande arbete men även i policy utveckling. 

 
Hur ska man då komma förbi alla dessa verkliga eller skapade hinder? Eftersom 
jag i denna skrift får ta på mig rollen att representera ”regeringstjänstemännens” 
policyutvecklings perspektiv vill jag begränsa mina reflektioner till forsknings- 
och kunskapsuppbyggnad som en  integrerad del i arbetet att utveckla och 
genomföra nationella och internationella strategier.  
 
Utifrån min egen erfarenhet ser jag att de bästa arbetsresultaten har nåtts när 
forskare, praktiker och beslutsfattare tillsammans, med respekt för sina olika 
roller, aktivt bidragit till utvecklingen av politiska styrdokument, men även till 
uppföljning/utvärdering och återkoppling tillbaka till ”praktiken”.  Det gäller 
oavsett om det handlar om kommunala, nationella eller internationella beslut.  
 
Eftersom jag har som en av mina käpphästar är att vi alltid kan lära av historien 
så tänkte jag börja med av ge ett exempel från den lokala nivån. Det är sent 
1980-tal. Platsen är Stockholms dåvarande FoU-byrå. Stadens individ- och 
familjeomsorg var som vanligt under omvandling. I nära samarbete mellan FoU-
byrån och socialtjänsten (forskare, socialarbetare och beslutsfattare) togs flera 
initiativ för att studera det vardagliga arbetet på en ”socialbyrå”. Syftet var att 
tydliggöra vad som verkligen görs, vad som dokumenteras och framför allt hur 
”klienterna” upplevde besöken och insatserna.  Resultatet återkopplades till 
social distrikten och de diskussioner som följde bidrog till att rutiner 
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förändrades, sättet att dokumentera ifrågasattes och brukarens eget perspektiv 
togs på allvar.  
 
Jag upplevde att det vinnande konceptet var att studien genomfördes av 
socialarbetare som fick handledning av forskare, och inte av forskarna själva, 
plus att den återkopplades och  användes för att förändra arbetet på 
socialbyråerna. Idag har liknande studier gjorts, bl.a. av FoU i Väst på 
integrerade mottagningar. Jag tror fortfarande att en satsning på FoU- enheter 
som fungerar med en tydlig koppling till den ordinarie verksamheten är ett av de 
bästa sätten att överbrygga några av de hinder jag radade upp i början av mitt 
inlägg.  
 
Jag hoppar vidare till 2000-talet, nationell nivå: Mobilisering mot narkotikas 
satsning i de tre städerna Malmö, Göteborg och Stockholm. Hela 
Trestadssatsningen arbetades fram via en lång process där olika professioner, 
kulturer, organisationer deltog. Forskargrupperna var med redan i 
utvecklingsstadiet så att utvecklings – och uppföljning/utvärderingsarbetet gick 
hand i hand. Insatser och studier kunde därför samordnas. Så långt det var 
möjligt genomfördes insatserna inom befintliga verksamheter och av de personer 
som normalt arbetade med uppgifterna. En viktig del i utvecklingsarbetet var att 
de personer som arbetade i de tre städerna gavs möjlighet att mötas och 
fortbildning var en naturlig del i vissa av aktiviteterna. 
 
Under 2010 planerar vi därför att göra ett nytt försök med trestadssamverkan. En 
viktig erfarenhet som jag fått, både från mitt internationella arbete och från mitt 
lokala/nationella arbete, är att vi behöver  vara lyhörda för, och ta större hänsyn 
till, olika värdegrunder, sociala och kulturella skillnader. Bara om vi gör det kan 
vi också bättre acceptera våra olika roller och synsätt för att hitta fungerande 
strukturer och metoder för samverkan.  Vi har alla att vinna på att vi utnyttjar de 
resurser som finns på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Så är jag framme vid mitten och slutet av 2000-talet. Platsen är nu EU 
Kommissionen och WHO:s huvudkontor i Genève. Nya sektorsövergripande 
alkoholstrategier ska processas fram både för EU länderna och för WHO:s 193 
medlemsländer. Utvecklingsarbetet med strategierna började med omfattande 
kunskapssammanställningar, kartläggningar av läget vad gäller konsumtion, 
skador och policy. Ett flertal nätverk bildades för erfarenhetsutbyte mellan länder 
och professioner. Strukturer för datainhämtning skapades för att kunna få en sk. 
baslinje för strategierna att mäta utvecklingen emot. Utan tvekan kan jag säga att 
en av huvudanledningarna till att både EU:s alkoholstrategi antogs av EU 
Kommissionen och samtliga EU länders hälsoministrar var att den byggde på en 
omfattande forskning, datainsamling och tät dialog med experter från de olika 
länderna. Dessutom genomfördes en konsekvensanalys för att kunna redovisa 
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effekterna på ekonomi, sysselsättning, hälsa och social utveckling. Vi som 
arbetade fram strategierna kunde på ett vederhäftigt sätt redovisa hur mycket 
skadlig alkoholkonsumtion bidrog till ökade kostnader och lidande för både 
individerna och för samhället som helhet. Samtidigt som vi även kunde visa på 
effektiva metoder för att minska skadorna, på behovet av att utveckla ett 
sektorsövergripande arbete på det förebyggande området och på behovet av ett 
brukarperspektiv för missbruks- och beroendevården.  
 
Med dom här exemplen vill jag visa att behovet av att integrera forskning, 
praktik, fortbildning i hela utvecklings-, genomförande- och uppföljandekedjan 
är lika viktigt oavsett om man arbetar med lokalt socialt arbete, med riskbruk, 
vård- och behandling, eller policyutveckling.  Jag vet att det är lätt att säga och 
svårt att genomföra men efter snart ett helt yrkesverksamt liv är jag helt 
övertygad om att det är när vi lyckas att genomföra just detta som vi kan nå 
framgång. Ju äldre jag blir desto viktigare ser jag behovet av att vilja ”förstå” 
olika kulturer, att börja förändringsarbete med att identifiera de gemensamma 
problemen eller intressena och samordna insatserna utifrån en gemensam 
plattform och slutligen att framför allt söka problemlösning istället för att söka 
problem och hinder. Men….. det är lättare sagt än gjort! 
 
 

* * * 
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Ulf Malmström 
 

Samordnare för alkohol- och drogfrågor, Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsens arbete med missbruks- och beroendefrågor spänner över ett vitt 
ansvarsområde, allt från mer medicinsk orienterade till sociala, 
socialpsykiatriska och socialpolitiska uppgifter. Bredden i uppdraget är delvis en 
följd av Socialstyrelsens instruktion, där det sägs att Socialstyrelsen är 
förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan 
medicinsk verksamhet, m.m. samt frågor om alkohol och missbruksmedel. 
 
Det är också en följd av att missbruks- och beroendeområdet är komplext och rör 
många sakfrågor, men också består av många politiskt relevanta och känsliga 
frågor. Sprututbyte och läkemedelsassisterad behandling är ett par av de mest 
tydliga exemplen. Området har alltså under en lång följd av år varit en arena för 
ideologiska motsättningar, vilket med alla sannolikhet haft återverkan på 
förtroendet för missbruks- och beroendevård. 
 
Det var också ett av de bärande motiven för den diskussion som fördes inom 
Socialstyrelsen i slutet av 1990-talet och som blev startpunkten för arbetet med 
nationella riktlinjer. Området betraktades som en social praktik med mycket 
varierande kvalitet, svag förankring i forskning, svag profession, stora regionala 
skillnader och litet brukarinflytande. Riktlinjerna kom därmed att bli ett försök 
att genom en auktoritativ statlig styrning försöka åstadkomma förändringar och 
utveckla missbruks- och beroendevården på en rad områden.  
 
I första hand avsåg riktlinjerna att identifiera de metoder och tekniker som med 
stöd av en internationellt vedertagen standard har visat sig ha effekt vid 
identifiering av missbruks- och beroendeproblem och vid behandling. I andra 
hand fanns ambitionen att föra en diskussion om implementering eller snarare 
några förutsättningar för att riktlinjerna skulle få genomslag i verksamheterna. 
Det handlade främst om organisation och utbildning. Diskussionen om den 
praktiska tillämpningen av riktlinjerna utmynnade så småningom i en särskild 
skrift1. Implementeringen av riktlinjerna har dock sedan hösten 2008 fått en 
särskild form och inriktning, som går under namnet Kunskap till praktik , genom 
det avtal som upprättats mellan staten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
samt Socialstyrelsen. Med en budget om ca 30 miljoner kronor årligen ska SKL 
stödja den regionala och lokala implementeringen. 
 

                                                 
1 Implementerings och utbildningsstöd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 
Om samverkan mellan socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer 
med missbruks- och beroendeproblem, Socialstyrelsen 2007 
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Parallellt med utarbetandet av de nationella riktlinjerna har Socialstyrelsen 
försökt ta fram kvalitetsindikatorer för området. Det arbetet har sedermera 
länkats in i ett för socialtjänsten gemensamt kvalitetsprojekt med en likartad 
uppsättning kvalitetsområden. En utlöpare av indikatorarbetet är det som går 
under namnet Öppna jämförelser2. Det arbetet syftar till att med stöd av vissa 
indikatorer bedöma kommunernas och landstingens verksamhet inom området. 
En första pilotversion av Öppna jämförelser publicerades i juni 2009. Arbetet är 
ett utvecklingsarbete som ska resultera i årliga redovisningar. På sikt kan 
jämförelserna även omfatta verksamhet på enhetsnivå. 
 
Hösten 2009 rapporterade Socialstyrelsen till regeringen om sin inriktning för 
det kommande året. Strukturen för redovisningen följer de tre mål som 
regeringen uppsatt för missbruks- och beroendevården: förbättrad kvalitet, ökad 
likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina 
behov tillgodosedda.  
 
Många av de uppdrag som Socialstyrelsen har är inte entydigt inriktade på 
endera av dessa mål. I regel kan effekterna av de enskilda uppdragen återverka 
på samtliga de mål som regeringen ställt upp. Det gäller till exempel sådana 
uppdrag som syftar till att ta fram bättre kunskapsunderlag för insatser för 
specifika grupper. 
  
För att stödja verksamhetens kvalitetsutveckling pågår ett flertal uppdrag inom 
Socialstyrelsen. Som nämnts kommer arbetet med Öppna jämförelser att fortsätta 
men också att intensifieras. Några uppdrag och projekt är huvudsakligen 
inriktade på metodutveckling. Det gäller till exempel implementeringen av 
bedömningsinstrument som ASI och DOK, utbildningsmaterial för arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och en vägledning för arbetet med barn i familjer där det 
förekommer missbruk. För att öka kvaliteten i verksamheten pågår också arbeten 
för att strama upp tillämpningen av den aktuella lagstiftningen och att ta fram 
allmänna råd för de kompetenskrav som ska riktas mot personal inom 
socialtjänsten som arbetar med personer som har missbruks- eller 
beroendeproblem. När det gäller tillämpningen av lagstiftningen (föreskrifter och 
allmänna råd) så kommer de delvis att anpassas till de förslag som den s.k. 
Missbruksutredningen3 kommer att lägga under hösten. 
 

                                                 
2 Uppdrag om öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. Regeringsbeslut 2008-
11-06. I ett senare beslut (2009-06-25)  har uppdraget utvidgats till att omfatta fler av 
socialtjänstens uppgifter. 
3 Översyn av missbruks- och beroendevården, Kommittédirektiv 2008:48. En 
diskussionspromemoria har nyligen publicerats Bättre vård och stöd för individen (S 2008:04). 
Den innehåller bl.a. idéer och förslag om huvudmannaskap för missbruks- och beroendevård 
en och modeller för tvångsvård. 
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För att åstadkomma en ökad likvärdighet, d.v.s. att verka för god vård på lika 
villkor, är Öppna jämförelser ett viktigt instrument. F.n. pågår en omfattande 
tillsyn av missbruks- och beroendevård4 i landet som vi bedömer kommer få stor 
betydelse för regeringens fortsatta initiativ. Den innefattar verksamhet inom både 
kommunernas och landstingens verksamhet både med avseende på öppen- som 
slutenvård. Mycket talar redan nu för stora variationer inom landet vad det gäller 
tillgänglighet och resurser och behovet av mer genomgripande förändringar. 
 
Slutligen kan nämnas de uppdrag som huvudsakligen är inriktade på ökad 
tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina behov tillgodosedda. 
Två grupper har redan nämnts; barn i familjer där det förekommer missbruk och 
våldsutsatta kvinnor. En tredje grupp är hemlösa, där vägledning och 
kunskapsstöd till kommunerna är aktuellt. Viktiga aspekter i det arbetet handlar 
om hur man från kommunernas sida kan se på hemlöshetsproblematiken och 
vilka boendelösningar som bör eftersträvas. 
 
 

* * *  
 

                                                 
4 Se regeringsbeslut 2008-04-24 ang. Uppdrag att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla 
tillsynen av missbruks- och beroendevården 2008-2010. 
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Gunborg Brännström  
 

Projektchef för Kunskap till praktik, Sveriges kommuner och 
landsting 
 
Det är viktigt att insatser i praktiken bygger på den forskning som finns. Mycket 
ny forskning har sammanställts de senaste åren. I det avseendet har 
Forskningsrådet i Västra Götaland spelat en viktig roll. De har sammanställt 
forskningsresultat och initierat flera olika insatser för att föra ut forskning och 
för att verksamheterna i praktiken ska bygga på den forskning som har tagits 
fram och sammanställts. Forskningsresultat borde på motsvarande sätt 
sammanställas i andra län där universitet och högskolor finns som forskar inom 
missbruks- och beroendevård. Universitet och högskolor borde i större 
utsträckning även sätta fokus på att föra ut forskning, d.v.s. att prioritera det 
tredje uppdraget högre än de gör idag. Många FoU-verksamheter har även de 
senaste åren arbetat med att stödja utveckling i praktiken inom missbruks- och 
beroendevården. 
 
Kunskap till praktik har genom uppbyggnad av ett kvalificerat stöd för 
kommuner och landsting i de flesta län bidragit till att överföra forskning till 
praktik, bl. a. genom att sprida kunskap om innehållet i de nationella riktlinjerna 
till politiker, praktiker och chefstjänstemän. Metoder att införa nya arbetssätt och 
metoder har även förmedlats, liksom chefer och politikers viktiga roll i 
utvecklingsarbetet. Kunskap till praktik har även utarbetat innehållet i en 
nationell baskurs tillsammans med en expertgrupp med forskare och praktiker 
Baskursen kommer under 2010 att genomföras i alla län. Ett område som 
behöver förstärkas och vidareutvecklas är mer forskning i praktiken, d.v.s. att 
praktiker tar initiativ till att forskare intresseras för att systematisera och 
sammanställa kunskaper som utvecklas i praktiken. Ett sådant exempel är 
Addiction Severity Indix (ASI) som är ett standardiserat bedömningsinstrument 
och som systematiserar målgruppens situation och hjälpbehov på lokal nivå. 
Sammanställning av resultaten på individnivå blir ett utmärkt underlag för att 
följa upp resultatet av de insatser som vidtagits, på gruppnivå får man kunskap 
om målgruppens problem, vilket blir ett bra underlag för utveckling av 
verksamheter utifrån brukarnas behov. 
 
Kunskap till praktik har även finansierat processledare i varje län som i dialog 
med styrgrupper lokalt kan hjälpa till att sprida kunskap, träffa skriftliga 
överenskommelser, följa upp genomförandeplaner och administrera och erbjuda 
metodstödjare som kan hjälpa till med införande av olika metoder och arbetssätt 
utifrån lokala behov. Ett hinder som många lyft upp är att det är svårt att 
utveckla arbetet i ekonomiskt knappa tider. 
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Kunskap till praktik har också givit Dalarnas forskningsråd i uppdrag att 
kartlägga den fortbildning som erbjuds de yrkesgrupper som arbetar inom 
missbruks- och beroendevården. Kartläggningen visar att det finns drygt 30 
fortbildningar, nästan hälften av dem finns i Stockholm, få är distansutbildningar 
och norr om Sundsvall finns bara en enda och det är en fortbildning i MI på 
Luleå tekniska universitet. Bristen på fortbildning är naturligtvis förklaringen till 
det stora intresset för den nationella baskursen. Eftersom Kunskap till praktik 
inte är en reguljär organisation är det angeläget att verka för att innehåll i  
fortbildning även fortsättningsvis tas fram på nationell nivå med hjälp av 
forskare och praktiker och att en organisation för reguljär fortbildning utvecklas. 
 
 

Vad är Kunskap till praktik? 
 

Den 24 april 2008 träffade regeringen beslut om en skriftlig överenskommelse 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)för uppbyggnad av en struktur för 
kvalificerat stöd till kommuner och landsting för att utveckla missbruks- och 
beroendevården i relation till de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen 
antagit i januari 2007. Bakgrunden till överenskommelsen var att några av 
medlemmarna i SKL uppvaktat SKL och bett om hjälp med fortbildning med 
anledning av att de nationella riktlinjerna skulle antas. SKL åtog sig också i 
överenskommelsen att utveckla en struktur för samverkan mellan kommuner, 
landsting, lokala FoU-verksamheter, universitet och högskolor. I 
överenskommelsen åtog sig SKL att ta fram en nationell genomförandeplan 
senast den 1 oktober 2008 som löpte fram till och med 2010. Utvecklingsarbetet 
kallas Kunskap till praktik. 
 
Den bärande idén är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för 
utvecklingsarbetet. Ambitionen är att utveckla kanaler från lokal nivå till 
nationell nivå, så att utvecklingen på lokal nivå stöds utifrån lokala behov med 
hjälp av ett kvalificerat stöd på länsnivå. Kunskap till praktiks kansli på nationell 
nivå stödjer å sin sida länsnivån. 
 
Med kvalificerat stöd på länsnivå menas att det ska finnas en styrgrupp i vilken 
chefer från t.ex. socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård etc. sitter 
med som driver utvecklingsarbetet. De åtar sig att ta fram ett 
styr/samverkansdokument som bl. a. visar vem som ansvarar för vad. De åtar sig 
också att inleda en dialog med minst 1/3 av kommunerna i länet tillsammans 
med hälso- och sjukvård lokalt och stödja lokalplanet vid gemensam reflektion 
om vad de gör och inte gör i relation till de nationella riktlinjerna, för att 
slutligen komma fram till och prioritera sina förbättringsområden och utarbeta en 
plan för genomförande av sina förbättringsområden, som fortlöpande ska följas 
upp. Målsättningen är att utveckla en evidensbaserad praktik. 



 - 24 - 

Idag har SKL genom Kunskap till praktik träffat skriftliga överenskommelser 
med landsting och Kommun-/regionförbund i alla län. Kommun- /regionförbund 
i alla län har skrivit gemensamma genomförandeplaner utifrån sina behov och 
inlett ett utvecklingsarbete i ca 170 kommuner. 
 
För att stödja aktörerna på länsplanet vid implementeringen har Kunskap till 
praktik utbildat utbildare och metodstödjare på länsplanet i AUDIT/DUDIT, 
ASI, MI och ADAD. Under våren 2010 kommer alla län även erbjudas 
utbildning av utbildare i Återfallsprevention och Haschprogrammet. De 
utbildade utbildarna ska vara en resurs i det egna länet och senare kunna hjälpa 
till med fortbildning och implementering. 
 
Inledningsvis gjordes en enkel kartläggning för att få en bild av hur strukturen 
för fortbildning för dessa  yrkesgrupper såg ut. Den visade att nästan ingen visste 
var de skulle vända sig om de ville förbättra sin kompetens. Därför tog Kunskap 
till praktik initiativ till att tillsätta en expertgrupp med forskare och praktiker 
vars första uppdrag blev att ta fram innehållet i en nationell baskurs för alla 
yrkesgrupper som i sitt jobb kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och 
beroende. Det blev en fyra dagar lång kurs av orienterande karaktär som under 
2009 och 2010 genomförs i alla län. För att säkra att kursen ska vara hyggligt 
enhetlig har Kunskap till praktik spelat in 33 föreläsningar som de experter som 
ska föreläsa i de olika länen får ta del av innan de genomför sin föreläsning. 
Intresset för baskursen har varit väldigt stort. 1578 personer har redan i mars 
2010 genomgått baskursen  - 663 personer i Norrbotten ,115 personer i 
Västerbotten och 800 personer i Skåne. 
 
Eftersom intresset varit så stort och möjligheterna begränsade att reflektera i så 
stora församlingar har Kunskap till praktik uppdragit åt en FoU-verksamhet inom 
socialtjänsten och en inom landstinget att ta fram ett arbetsmaterial med vilken 
kommuner och landsting på hemmaplan kan diskutera vad de gör och inte som 
grund för prioritering av förbättringsområden. Expertgruppen går nu vidare och 
utvecklar innehållet i ytterligare minst sex fördjupningsutbildningar. De områden 
som kommer fördjupas är: 
 

• Handläggning, systematisk dokumentation och uppföljning 
• Missbruks- och beroendelära 
• Missbruks- och beroendepsykologi 
• Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt 

samsjuklighet 
• Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet  
• Juridik, missbruk och beroende 
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Ambitionen inom Kunskap till praktik är att utveckla en evidensbaserad praktik 
vilket innebär att väga samman bästa möjliga evidens med brukarnas erfarenhet 
och önskemål och de professionellas yrkeskompetens. För att utveckla metoder 
för att följa upp en evidensbaserad praktik och inte enbart implementering av 
metoder har SKL även träffat en överenskommelse med FoU-verksamheten i 
Umeå - UFFE om att utveckla metoder för att följa upp det sammanvägda 
arbetet. SKL har även träffat en överenskommelse med Kommuner i samverkan i 
Jönköping, Jönköpings läns landsting och Växjö universitet för utveckling av en 
deltagarorienterad utvärdering. 
 
För att utveckla olika former för brukarinflytande har ett brukarråd tillsatts inom 
Kunskap till praktik som utvecklar olika former av brukarinflytande främst på 
verksamhets- och systemnivå. För närvarande diskuteras olika former av 
brukarrevisioner. En överenskommelse har även träffats med RFHL för hjälp 
med mobilisering och fortbildning av brukarorganisationer. 
 
Socialstyrelsen har haft uppdraget att upphandla en extern utvärdering av 
Kunskap till praktik. Mats Fridell och Robert Holmberg vid Lunds universitet 
har fått uppdraget och leder utvärderingen. 
 
Vill du veta mer så kan du gå in på Kunskap till praktiks hemsida på:  
 

www.skl.se/kunskaptillpraktik 
 
 

* * *  
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Kapitel 1 
 
 
 

INSATSER I VÄSTRA GÖTALAND  
 

Några exempel på olika verksamheters insatser  
rörande riskbruk, missbruk och beroende 
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Länsstyrelsens engagemang i frågor som 
rör riskbruk, missbruk och beroende 
 

Lennart Rådenmark 
 
Att skapa en gemensam arena för kunskapsutveckling 
 

Människor med riskbruk, missbruk eller beroende behöver stöd och hjälp från 
många delar av samhället. Kommunernas socialtjänst, regionens hälso- och 
sjukvård, kriminalvården, frivilligorganisationerna har sina uppdrag och roller, 
men målet är detsamma – att de som behöver hjälp ska få det på att bra sätt. 
 
Sedan flera år tillbaka har Länsstyrelsen i Västra Götalands län aktivt arbetat för 
att skapa en gemensam arena för alla dessa aktörer. Vi har velat bidra till att 
frågorna om riskbruk, missbruk och beroende ska ses i ett sammanhang genom 
regional samverkan och gemensam kunskapsutveckling. Därför har vi också 
försökt knyta samman forskning och praktik. Uttryckt på ett annat sätt kan man 
säga att Länsstyrelsen har medverkat till att utveckla en infrastruktur för 
kunskapsutveckling i Västra Götaland. 
 
Gemensamma konferenser och seminarier är ett sätt att skapa denna 
gemensamma arena och ge förutsättningar för kunskapsutbyte och kontakter 
över såväl kommun- som verksamhetsgränser. Sedan 2007 har två regionala 
konferenser och en chefsdag om de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevården ägt rum. Det har lagt en god grund för den fortsatta 
implementeringen av de nationella riktlinjerna i länets alla verksamheter. 
 
Dessutom har frågor om bland annat självläkning, cannabismissbruk, missbruk 
och psykiatrisk samsjuklighet samt barnens situation i familjer med missbruk 
och beroende varit teman för regionala konferenser med hundratals deltagare 
varje gång. Intresset har varit stort och vid så gott som varje konferens har fler 
anmält sig än vad det funnits plats för. Därför har vi varit angelägna om att 
dokumentera konferenserna så att fler kan få tillgång till den kunskap som 
förmedlats. Dessa lättlästa dokumentationer finns att ladda ner som pdf-filer från 
Länsstyrelsens webb-plats. 
 
Länsstyrelsen vill gärna lyfta fram betydelsen av det gemensamma arbetet i länet 
med RIS (Riktlinjer i samverkan Västra Götaland). Arbetet med att införa och 
tillämpa de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är en 
strategisk fråga där alla kommuner i Västra Götaland arbetat tillsammans med 
hälso- och sjukvården och med Kriminalvården på ett strukturerat sätt. För 
arbetet har funnits en gemensam styrgrupp. Ett stort antal utbildningstillfällen 
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har genomförts och kompetensstödjare har utbildats. Länsstyrelsen har bidragit 
med utvecklingsmedel till arbetet. 
 
Länsstyrelsen har också under många år fördelat utvecklingsmedel till satsningar 
i kommuner där man arbetat för att hitta sätt att göra missbruksvården bättre. 
Länets fyra kommunalförbund har fått medel under tre år, 2008–2010, till var sin 
metodstödjare som har i uppdrag att få fler att använda standardiserade 
bedömningsinstrument inom missbrukarvården, ASI (Addiction Severity Index) 
och DOK (Dokumentation och utvärdering inom missbrukarvården). Det ska 
förhoppningsvis ge bättre utredningar och bedömningar för personer med 
missbruk. Dessutom är ASI och DOK ett stöd i uppföljningen av 
missbrukarvården.  
 
Detta är inte minst viktigt för forskningen inom området. Genom att stödja 
Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) och 
kommunalförbundens FoU-enheter vill vi knyta ihop forskningens, 
kommunernas och regionens arbete. På så sätt blir det en viktig del i den lokala 
utvecklingen. 
 
Länsstyrelsen kommer även i fortsättningen att delta i och driva på arbetet med 
en långsiktig kunskapsutveckling och samverkan i länet. Under 2010 vill vi sätta 
fokus på tidig upptäckt och riskbruk av alkohol. På en dialogkonferens ska vi 
diskutera hur hälso- och sjukvård och socialtjänst tillsammans kan stärka 
insatserna för att uppmärksamma riskbruk av alkohol. Vi stödjer också 
arbetsmetoder som handlar om att screena för att tidigt hitta personer med tecken 
på problem med alkohol eller droger. Vi vill även satsa på att utveckla fler 
mottagningar för ungdomar med riskbruk/missbruk och deras föräldrar, liknande 
Mini-Maria i Göteborg.  
 
Intresset och engagemanget för frågor kring riskbruk, missbruk och beroende är 
stort, det har vi märkt i samband med de många regionala konferenserna. 
Tillsammans med en fortsatt bred samverkan och kontinuerlig 
kunskapsutveckling är vi övertygade om att det leder till att insatserna för de 
människor och familjer som behöver stöd och hjälp också blir bättre. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands har länkar till flera publikationer, se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

� Riskbruk, missbruk och beroende. Forskning & vård. En rapport från 
Göteborgs universitet och Beroendekliniken, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2006–2007 

 

� Hur kan vi hjälpas åt? Dokumentation från regionala konferenser under 
2007 om komplexa vårdbehov hos personer med psykisk sjukdom och 
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missbruk. KPM-projektet. Där finns även projektets slutrapport med 
samma namn.  

 

� En heldag om nationella riktlinjerna. Dokumentation från konferens om 
Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård, 27 september 
2007, Göteborg. Rapport 2007:64 

 

� Rum3 – idéer • utveckling • möjligheter inom missbruks- och 
beroendevården i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Rapport 
2008:39 

 

� När, var, hur? Dokumentation från konferens om implementering av 
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 10 april 2008. 
Rapport 2008:50 

 

� Vägar ut ur missbruk och beroende. Dokumentation från konferens 23 maj 
2008, Göteborg. Rapport 2008:59 

 

� Cannabismissbruk. Dokumentation från konferens 6 november 2008, 
Göteborg. Rapport 2008:84 

 

� ”De förstår alla situationer”. Brukarperspektiv på integrerade vårdformer 
vid missbruk eller beroende samt psykiska problem. Elisabeth Beijer, FoU 
i Väst/GR, januari 2009  

 

� Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. Dokumentation från konferens 
med Kim T. Mueser, 2 april 2009, Göteborg. Rapport 2009:29  

 

� Dags för de glömda barnen. Dokumentation från länskonferens i 
Göteborg, 27 maj 2009. Rapport 2009:44 

 

� Brukarråd – Ja, tack. Dokumentation från ett möte om inflytande för 
brukarorganisationerna i beroendevården i Västra Götaland. Rapport 
2009:66  

 

� Så går vi vidare. Dokumentation från chefsdagen för RIS-projektets 
arbetsgrupper i Västra Götaland 4 februari 2010. Rapport 2010:12. 

 

� Riskbruk av alkohol. Hur gör vi för att utveckla vårt arbete i Västra 
Götaland? Dokumentation av dialogkonferensen i Göteborg, 4 mars 2010. 
Rapport 2010:27 

 
 

Kontakt 
 

Lennart Rådenmark, länssamordnare, Länsstyrelsen Västra Götalands län  
 

Tfn: 031-60 52 89  
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se 
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Beroendekliniken och den regionala 
psykiatrins beroendevård 
 

Ann-Gerd Melin & Sven-Eric Alborn    
 
Ansvaret för missbruksvård är en gemensam angelägenhet för socialtjänst och 
sjukvård Därför betonades redan från Beroendeklinikens tillkomst 2004 vikten 
av samverkan med socialtjänst och andra vårdgrannar. Missbruk av alkohol och 
andra droger har en multifaktoriell bakgrund – där medicinska, sociala, 
psykologiska och kulturella orsaker interagerar. Behandling av 
missbruk/beroende bör därför ske med utgångspunkt från ett multidisciplinärt 
perspektiv. Detta perspektiv har legat till grunden för Beroendeklinikens 
utveckling och organisation. 
 
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har som 
uppdrag att erbjuda utredning, bedömning och behandling vid komplicerat 
missbruk/beroende av alkohol, tillvänjande läkemedel och narkotika, med eller 
utan samtidig psykiatrisk diagnos. Verksamheten vänder sig såväl till personer 
med som utan psykiatrisk diagnos parallellt med komplicerat missbruk/beroende. 
Även anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd. Patienterna kan 
själva söka eller via remiss. Behandling vid riskbruk samt viss medicinsk 
omvårdnad av patienter med långvarig beroendeproblematik är primärvårdens 
ansvar. 
 
Den öppna vården är geografiskt spridd med ansvar för olika 
upptagningsområden eller subspecialiseringar. Slutenvård finns på Östra 
sjukhuset, Mölndals sjukhus samt Nordhemskliniken. Antalet vårdplatser är 68. 
Kliniken har flera specialistmottagningar – för kvinnor, ungdomar och unga 
vuxna, för personer med alkohol- och blandmissbruk, narkotikaberoende samt 
för patienter med psykos eller psykosnära tillstånd. 
 
Verksamheten är organiserad i vårdkedjor med öppenvård och slutenvård i nära 
samarbete kring patienten. Vissa mottagningar är samlokaliserade med 
socialtjänst, en såväl med socialtjänst som kriminalvård.  
 
Beroendekliniken är organiserad i tre sektioner: 
 

1. Narkomanvårdskedjan även innehållande verksamheten för ungdomar och 
unga vuxna: Består av öppenvård i form av Järntorgsmottagningen 
(socialtjänst, kriminalvård, sjukvård), Linnéteamet, fyra MiniMarior 
samlokaliserade med socialtjänst – Centrum, Väster, Nordost och Hisingen, 
medverkan i specialmödravård för missbrukande kvinnor samt två 
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mottagningar för läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende personer, 
varav en regional metadonbehandlingsenhet. Slutenvården utgörs av en 
avdelning för opiatavgiftning samt en regional avgiftningsavdelning för unga 
vuxna missbrukare. 

 

2. Nordhemskliniken (alkohol- och blandmissbruk utan allvarlig psykisk 
ohälsa): Består av omfattande öppenvård inklusive akutsökande vardagar, 
körkortsmottagning, laboratorium. Slutenvård i form av avgiftningsavdelning. 
 

3. Missbruk/Psykiatri: Består av öppenvård i form av Kvibergmottagningen, 
Hisingsmottagningen, Centrummottagningen, Kvinnoenheten, Brofästet samt 
ett neuropsykiatriskt utredningsteam. Slutenvården utgörs av två 
akutavdelningar samt en avdelning för utredning och patienter i behov av 
förlängd vårdtid till följd av komplicerat missbruk/beroende och psykisk 
sjukdom. 

 
Beroendeklinikens behandlingsinsatser ska utgå från ”vetenskap och beprövad 
erfarenhet”. Det betyder att Beroendekliniken strävar efter att använda metoder 
och arbetssätt som har vetenskapligt stöd och/eller starkt stöd i klinisk 
erfarenhet. De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård utgör en 
grund för ett sådant förhållningssätt. Behandlingsmetoder som genom beprövad 
erfarenhet visat sig framgångsrika ska behållas och utvecklas. En förutsättning 
för detta utvecklingsarbete inom utbildnings- och behandlingsområdet är det 
nära samarbetet med Sahlgrenska akademin samt Göteborgs universitet. Genom 
denna samverkan, bl.a. konkretiserad i Forskningsrådet för Missbruks- och 
Beroendefrågor (www.fmb-vg.se), integreras akademisk kunskap med klinisk 
erfarenhet. Detta ger möjlighet att uppdatera kunskap från aktuell forskning, 
samt att utvärdera behandlingar och kombinationer av insatser, som kliniskt visat 
sig verksamma, men ännu inte varit föremål för systematisk forskning. 
 
För att fördjupa integration och samverkan med universitetet har 
Beroendekliniken också tillskapat ”kombinationstjänster” kopplade till 
Institutionen för klinisk neurovetenskap, institutionen för vårdvetenskap samt 
Psykologiska institutionen. 
 
Forskningsrådet bildades, som ett samverkansnätverk, på initiativ av 
Beroendekliniken. Detta närverk har senare utvecklats till att vara en regional 
resurs och kontaktyta också för socialtjänst, primärvård och kriminalvård och har 
idag även medverkan av socialtjänstens FoU-verksamhet inom 
Göteborgsregionen. 
 
I den regionala ”utvecklingsplanen för psykiatri”, som antogs av regionstyrelsen 
2005, lyfts behovet av regional FoUU- samverkan fram som ett viktigt 
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utvecklingsmål. En sådan samverkan bör baseras på de olika vårdgivarnas FoU-
verksamheter samt universitet och högskolor.  
 
Den regionala utvecklingsplanen slog fast de olika vårdgivarnas ansvar för 
missbruks – och beroendevård, vilket sedermera bekräftas i de nationella 
riktlinjerna för missbruksvård. I nuläget har den regionala länspsykiatrin ansvar 
för sluten- och öppenvård vid svår abstinens och allvarliga psykiatriska tillstånd. 
Dessa insatser skall koordineras med socialtjänsten övergripande ansvar för 
missbruksrehabilitering och stöd. Det pågår en översyn av den samlade svenska 
missbruks- och beroendevården i syfte att ompröva ansvarsfördelningen mellan 
kommun och landsting samt utreda tvångsvårdens roll och funktion inom 
missbruksvården. Utredningen lägger fram sina bedömningar med lagförslag 
november 2010. 
 
Inom regionen finns, förutom SU:s Beroendeklinik, ett flertal beroendeenheter 
och vårdkedjor kopplade till psykiatriklinikerna vid sjukhusen i regionen. På 
många håll har man, de senaste åren, förstärkt dessa insatser, särskilt vad gäller 
öppenvård, i enlighet med den regionala planen och intentionerna i de nationella 
riktlinjerna. 
 
Förutsättningarna för differentiering av insatser och samverkan mellan 
vårdgivarna ser olika ut beroende på sjukhusens och kommunernas storlek och 
resurser. Därför måste samverkan organiseras på olika sätt i olika delar av 
regionen. FMB kan vara ett stöd också i detta arbete. 
 
 
Kontakt 

 

Ann-Gerd Melin, verksamhetschef vid Beroendekliniken, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg 
 

tfn: 031-343 6953 
ann-gerd.melin@vgregion.se 
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Primärvårdens tankar om riskbruk, 
missbruk och beroende  
 

Göran Eriksson      

 
På såväl nationell som EU-nivå har under senare år lyfts fram behov av åtgärder 
för att minska en ökad alkoholkonsumtion, där primärvården har en viktig roll 
med syfte att integrera förebyggande insatser för att minska riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion Primärvården med dess stora kontaktyta mot befolkningen 
innebär stora möjligheter att nå ett stort antal personer från målgruppen såväl på 
distriktsläkarmottagningar som på BVC och MVC.   
 
 
Riskbruksbegreppet 
 

Begreppet riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, 
riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen 
ännu inte är allvarliga. I begreppet ingår att tillsammans med sin patient göra en 
hypotesprövning om det alkoholbruk som patienten har, kan ha samband med 
patientens symtom. Under graviditet finns risken att det ofödda barnet får en 
utebliven funktion om modern dricker alkohol. Under spädbarnsåren gäller 
riskbruk frågan om eventuell negativ miljöpåverkan på barnet och påverkan på 
tryggheten i familjerelationerna vid alkoholbruk hos föräldrarna. 
 
 
Primärvårdens uppdrag 
 

Enligt kravboken för VG Primärvård (infördes 1 okt 2009) har varje enhet ansvar 
att informera, stödja och motivera individer att ta ett eget ansvar för sin hälsa 
samt att livsstilsfrågor integreras i de riktade insatser som vården ger för att 
förebygga och behandla sjukdom. Vårdenheten skall vidare medverka i 
befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom närområdet i 
samverkan med kommun och andra aktörer.  
 
Enligt Regionala utvecklingsplanen för psykiatri (beslut Regionfullmäktige 1 feb 
2005) för gruppen missbruk och beroende av alkohol skall primärvården kunna 
erbjuda tidig intervention samt behandlingsinsatser vid sådan problematik och 
svårhetsgrad som ej kräver specialistvård. 
 
Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (NR) för missbruks- och 
beroendevård (kap 3) har primärvården ansvar för att utveckla strategier för tidig 
upptäckt av alkohol- och narkotikaproblem. NR föreslår en modell enligt sju 



 - 36 - 

steg: 1) kontakt, 2) identifiering av problemet, 3) bedömning av problemets 
svårhetsgrad, 4) kort rådgivning (via motiverande samtal), 5) utredning och 
bedömning av samsjuklighet, 6) stöd och behandling och 7) uppföljning. 
 
 
Modell för riskbruksarbetet på vårdcentral (VC) 
 

Modellen bygger på att vårdpersonalen ser det naturligt att ta upp frågan om 
alkohol i det hälsoinriktade samtalet och vid upplevda symtom som kan vara 
alkoholrelaterade. Personalen är väl förtrogen med metoder och redskap för 
arbete med livsstilsfrågor, för att de skall lyfta fram frågan om alkohol och 
tillsammans med patienten kunna pröva om vederbörandes alkoholbruk kan ha 
samband med aktuell symtombild. Screeninginstrument (livsstils-, 
häsoprofilfrågor, AUDIT mfl) för tidig upptäckt kan användas till alla eller 
selekterade patientgrupper i perioder. Det alkoholförebyggande arbetet integreras 
med arbetet med andra livsstilsfaktorer.  
 
Tillstånd för vilka patienten söker och då alkohol kan orsaka tidiga symtom är 
ångest, depression, sömnsvårigheter, stressrelaterade symtom, högt blodtryck, 
skador och olycksfall, dyspepsi samt sociala problem i äktenskap och finanser. 
 
Identifiering och bedömning av problemet sker lämpligen via 
konsultation/hälsosamtal alternativt via screeninginstrument. I kort rådgivnig 
inkluderas utforskning av patientens egen kunskap om livsstilens betydelse för 
hälsan samt vilja till förändring (låg, medelhög, hög). Stöd och behandling samt 
uppföljning kan ske antingen på VC via hänvisning till sköterska på livsstils-, 
riskbruksmottagning med fortsatt motiverande samtal alternativt ske via läkare 
o/e sköterska på VC med fortsatt motiverande samtal, biofeedback samt 
ställningstagande till medicinsk behandling (tex Campral, Revia). Vid svårare 
tillstånd kan remittering/hänvisning ske till extern enhet.  
 
 

Kontakt 
 

Göran Eriksson, distriktsläkare  
 

Tfn: 031- 346 06 73 
goran.eriksson@vgregion.se 
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FoU i Väst i Göteborgsregionen 
 

Elisabeth Beijer 
 

”I mitt liv har man ju blivit skickad hit och dit.” 
”Nu slipper jag springa till höger och till vänster.” 
”Annars blir det ju bara missuppfattningar, det blir bara en sörja liksom.”  

 
Detta är citat från personer som besökt öppenvårdsmottagningarna Brofästet i 
Mölndal och Järntorgsmottagningen i Göteborg. Mottagningarna vänder sig till 
personer med missbruk och psykisk ohälsa och de drivs gemensamt av olika 
huvudmän. I en intervjustudie vid FoU i Väst/GR undersöktes besökares 
uppfattningar om samarbete mellan anställda med olika yrken. De intervjuade 
gav en rad exempel på erfarenheter bakåt i tiden när det inte fungerat så väl och 
genomgående var man oerhört positiv till att det nu fanns en vård där olika 
kompetenser samspelade. Det uppfattades som i högsta grad önskvärt och 
närmast självklart att det fanns ett fungerande samarbete i den vård som gavs.  

 
För att samarbete ska fungera i vardagen krävs samverkan på alla nivåer. När 
FoU i Väst/GR startades för tio år sedan fanns en uttalad ambition att skapa en 
kommunernas och regionens mötesplats för forskning och utveckling. Att lära av 
varandra och att gemensamt utveckla kunskaper är lika angeläget idag. Inte 
minst kräver frågor som rör riskbruk, missbruk och beroende 
kunskapsutveckling oavsett organisation, profession och geografi. Under år 2008 
har över 5 000 personer från kommunerna, 120 arbetsplatser inom Västra 
Götalandsregionen, universitet och frivilligorganisationer deltagit i seminarier 
och konferenser som anordnats av FoU i Väst/GR, ofta i samarbete med 
universitet, Socialstyrelsen och länsstyrelsen. Ytterligare personer från olika 
huvudmän har medverkat i referensgrupper eller läsgrupper som kopplas till alla 
större studier och utvärderingar .  

 
FoU i Väst/GR är en forsknings- och utvecklingsenhet vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) i samarbete med Västra Götalandsregionen. 
Verksamheten arbetar brett inom välfärdsområdet och vill stärka och uppmuntra 
praktik- och kliniknära kunskapsutveckling genom att synliggöra befintlig 
kunskap, utveckla ny kunskap och bidra till lärande. FoU i Väst/GR verkar 
genom nätverk och nära samarbetspartners är bland andra Göteborgs universitet 
och länsstyrelsen. Missbruks- och beroendefrågor har kontinuerligt varit aktuella 
för olika former av FoU-stöd utifrån regionala utvecklingsbehov. Några sådana 
exempel är beskrivna i den här boken (se avsnittet ”Forskning i Västra 
Götaland”). Exemplen ger bilder av hur forskning och praktik kan mötas i 
gemensamma kunskapsprojekt i frågor som är av betydelse för många 
samhällsaktörer: 
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GHB i Västsverige – användning och spridning är exempel på en studie som är 
alldeles särskilt angelägen i Västsverige. Mattias Gullberg, som är socionom och 
behandlare vid Mini Maria har tillsammans med filosofie doktor Jari 
Kuosmanen, Göteborgs universitet, genomfört en FoU-studie inom ett fält där 
det inte funnits forskning i så hög utsträckning och där frågorna bland praktiskt 
verksamma och beslutsfattare är många. Inom ramen för studien har 
yrkesverksamma från hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård, 
socialtjänsten, tullen och polisen deltagit. Personer med egen erfarenhet av GHB 
har medverkat med sina kunskaper.  
 
Förebyggande arbete vid drogfria mötesplatser för unga visar på bredden i 
frågan om att arbeta förebyggande och främjande i förhållande till utsatthet, 
exempelvis vid missbruk. Det är Torbjörn Forkby som är filosofie doktor och 
anställd vid FoU i Väst/GR som i ett flertal projekt studerat och rapporterat om 
insatser riktade till ungdomar. Att lyckas med ett förebyggande arbete handlar 
mycket om att nå människor i situationer där de är motiverade och har en egen 
drivkraft till att medverka. Att utveckla ett förebyggande och främjande arbete 
som når utsatta ungdomar på ett positivt sätt, bör därför ta i beaktande de 
möjligheter som fritidsgårdar och liknande arrangemang kan ge. I texten ges 
också exempel på hur en FoU-verksamhet kan bidra till strukturer för långsiktig 
kunskaps- och verksamhetsutveckling inom ett område där 
kunskapsutvecklingen är underförsörjd och där det inte finns traditioner av att ta 
del av och översätta forskningsresultat till den egna verksamheten. 
 
Cannabis bland unga – fokus i en FoU-cirkel beskriver en cirkel där man under 
ett års tid mötts för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och för att fördjupa sina 
kunskaper om cannabis utifrån de frågor man ställs inför i vardagen. Cirkeln 
kom till på initiativ från länsstyrelsen och kopplade an till en länskonferens på 
temat cannabis. Erbjudandet om att delta i en cirkel möttes med stort intresse 
bland praktiskt verksamma, vilket inte är så konstigt med tanke på att cannabis är 
den narkotika som har flest användare. De flesta som använder annan narkotika 
har också använt cannabis. Att uppmärksamma missbruk av cannabis är därför 
av stor vikt. Karin Patriksson som är socionom och samordnare i alkohol- och 
narkotikafrågor vid Kunskapskällar´n/PrevU, Social Resursförvaltning i 
Göteborg har tillsammans med filosofie doktor Anette Skårner vid Göteborgs 
universitet lett cirkeln och här är det Karin som har skrivit.  
 
Genom de särskilda nationella ambitionerna inom missbruks- och 
beroendeområdet som följt på betänkandet om tungt missbruk, nationella 
riktlinjer och ”Kunskap till praktik” vid SKL har en mängd utvecklingsprojekt 
och kunskapsprojekt kommit till stånd. Om de särskilda satsningarna upphör är 
det en utmaning för oss alla i regionen att hålla lågan levande, att fortsätta 
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engagemanget för att lära av varandra, att utveckla kompetensen och att skapa 
gemensam kunskap som kan leda vidare till förbättringar för berörda människor, 
en evidensbaserad praktik. FoU i Väst/GR vill vara en självklar resurs i det här 
sammanhanget. Några exempel på angelägna områden där FoU i Väst/GR 
kommer att vara engagerade för gemensamt kunskapsskapande mellan olika 
aktörer i ett nära tidsperspektiv är hur riskabelt bruk av alkohol kan 
uppmärksammas i ett tidigt skede, hur kunskapen om GHB kan fördjupas och 
hur människors delaktighet i vård och stöd vid missbruk eller beroende kan 
stärkas. Samverkan är nödvändigt för, som en av de intervjuade brukarna 
uttryckte det; ”annars blir det ju bara missuppfattningar, det blir bara en sörja 
liksom”. 
 
 
Kontakt 
 

Elisabeth Beijer, samordnare FoU i Väst/GR 
 

Tfn: 031-335 51 94; mobil: 0706-510 309 
elisabeth.beijer@grkom.se 
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Sociala resursförvaltningen i Göteborg 
 

Ove Lundgren 
 
Social resursförvaltning (SR) i Göteborg startade sin verksamhet 1 januari 2007 
och tillhandahåller idag en kedja av insatser i arbetet mot alkohol- och 
narkotikamissbruk. Förvaltningen skall vara en resurs för samtliga stadsdelars 
insatser, bland annat för arbetet inom missbruks- och beroendeområdet. 
 
Förvaltningens verksamheter tillhandahåller ett stort antal insatser rörande vård 
och behandling, boende för hemlösa och missbrukare, preventivt arbete samt 
kontrollverksamhet. I redogörelsen nedan läggs dock fokus på insatser på vård- 
och behandlingsområdet inom SR. 
 
För unga vuxna (upp till 21 år) med alkohol- och/eller narkotikaproblem finns 
idag fyra, distriktsförlagda, Mini Maria-mottagningar. Sedan 2007 har alla fyra 
mottagningarna dubbelt huvudmannaskap; kommunen (SR) och sjukvården 
(Beroendekliniken). Mini Maria Göteborg har i uppdrag att erbjuda rådgivning 
och behandling i öppna former utifrån den unges behov, vidare att utveckla 
arbetsformer för tidiga insatser. Man skall också fortsätta arbetet med att 
utveckla arbetsformer för att möta ungdomarnas familjer och sociala nätverk. 
Mini-Maria Göteborg skall komplettera befintliga resurser hos huvudmännen 
och arbeta i nära samverkan med dessa. Under 2008 har sammanlagt 374 
ungdomar erhållit behandling. Därutöver har ca 240 anhöriga deltagit i denna 
behandling alternativt erhållit stöd som anhörig. 
 
Att stärka vårdkedjan Mini Maria, Beroendekliniken avd 306 och Götateamet är 
ett prioriterat mål för kommande år liksom arbetet med att utveckla insatserna 
för att främja sexuell och reproduktiv hälsa (genom RUG-projektet). Under 2008 
inleddes ett projekt för att skapa en vårdkedja mellan de kommunala 
gymnasieskolorna, IFO och Mini Mariorna. Syftet med projektet är att de 
ungdomar med drogbekymmer som upptäcks inom gymnasieskolan skall 
erbjudas adekvat och snabb hjälp. Detta är ett arbete som fortgår. 
 
För vuxna med narkotika- eller blandmissbruk finns sedan lång tid tillbaka fyra 
öppenvårdsmottagningar vilka alla idag hör till Behandlingsenheten. En av dessa 
mottagningar, Järntorgsmottagningen, drivs i samverkan med beroendekliniken 
och kriminalvården.  
 
Mottagningarna skall erbjuda rådgivning, psykosocialt stöd och psykosocial 
behandling i form av individ-, par- och familjesamtal. Mottagningarna skall 
också ge råd och stöd till anhöriga. Till Behandlingsenheten Hisingen är också 
Kajskjulets behandlingsgrupp kopplad. Detta är en heldagsverksamhet baserad 
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på miljöterapi och arbetsträning. Under 2008 har sammanlagt har 790 personer 
erhållit behandling på tre av mottagningarna. En av mottagningarna har inte fört 
denna typ av statistik under 2008. Under det närmaste året samlokaliseras 
öppenvårdsmottagningarna i centrum och väster. Även mottagningen för 
spelberoende integreras i denna mottagning. Vidare kommer samarbetet med 
Beroendekliniken för de mest utsatta kvinnorna i substitutionsbehandling att 
prioriteras. 
 
Respons alkoholrådgivning erbjuder råd, stöd och behandling till vuxna med 
alkoholproblem. Verksamheten arbetar med samtalet som verktyg, främst 
individuellt eller i par, men har även anhöriggrupper, pargrupper och 
grupprogram för återfallsprevention. Under 2008 hade man 5 664 besök fördelat 
på 370 klienter. 25 % av klienterna var i åldersgruppen 20 – 30 år och 43 % av 
klienterna kom från de centrala stadsdelarna, Majorna, Centrum och 
Linnéstaden. Under 2010 påbörjas två intressanta projekt: 
 

• För att tidigare upptäcka riskbruk kommer alla patienter på Medicinska 
akutvårdsmottagningen på Östra sjukhuset att screenas med hjälp av 
AUDIT. Faller försöket väl ut bör metoden kunna spridas vidare 

 

• Implementering av stöd till barn med missbrukande föräldrar på bland annat 
behandlingsenheterna. Rekrytering av projektledare pågår. 

 
För att så tidigt som möjligt nå ungdomar i riskzonen för missbruk och 
kriminalitet finns det sju socialsekreterare vid polisen placerade inom varje 
närpolisdistrikt. Uppdraget är att  tidigt upptäcka unga personer som behöver 
stöd och hjälp av socialtjänsten på grund av kriminalitet och missbruk därefter 
snabbt slussa dem vidare till socialkontor och behandlingsenheter för att genom 
tidiga insatser minska risken för fortsatt destruktivt beteende. Dessa insatser 
antas också minska risken för nyrekrytering till kriminella gäng. 
 
Det finns även en socialsekreterare som bedriver uppsökande arbete med 
anhållna och häktade ungdomar på dagtid. Det kommande arbetet kommer också 
att inriktas på att tillsammans med polisen hitta former för riktat arbete mot 
brottsoffer och vittnen då även dessa kan befinna sig i riskzonen för missbruk 
och kriminalitet. 
 
Kunskapskällar’n, PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten), har i uppdrag 
att vara ett lokalt kunskaps- och informationscenter i Göteborg för alkohol- och 
narkotikafrågor samt utgöra en del av kommunens samlade förebyggande 
insatser inom området. Enheten har i uppdrag att bevaka aktuell forskning och 
genomföra studier och kartläggningar som till exempel drogvaneundersökningen 
vilken genomför vart tredje år. Kunskapskällar’n skall också vara välinformerad 
om aktuellt läge inom missbruksområdet på såväl lokal, nationell som 
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internationell nivå. Enhetens uppdrag är att ge stöd och service till 
stadsdelsbaserade verksamheter samt att bidra till kompetenshöjning hos berörda 
personalgrupper t ex socialsekreterare, fritidsledare, lärare, föreningar samt 
studenter inom nämnda områden. 
 
Under 2008 har Kunskapskällar’n genomfört 109 föreläsningar/informationer för 
grupper om ca 10-700 personer samt 16 utbildningar om 2 till 5 dagar för 
grupper på 25-140 personer. I uppdraget ingår också att ge vårdhänvisning till 
hjälpsökande personer med missbruksproblem eller deras anhöriga. 
 
Kunskapskällar´n har sedan flera år tillbaka en hemsida vilken använts flitigt, 
framför allt av yrkesverksamma inom de prioriterade målgrupperna. För 
närvarande pågår ett stort arbete med att producera en helt ny och förbättrad 
hemsida. Denna beräknas vara klar under första kvartalet 2010.  
 
Utöver de här beskrivna verksamheterna finns ju som tidigare nämnts, ett stort 
antal verksamheter inom Social resursförvaltning vilka tangerar 
behandlingsområdet som till exempel Stödcentrum för unga brottsoffer, 
medlingsverksamheten, familjevården, kontaktmannaverksamheten, fältarbetarna 
i city etc. 
 
 
Kontakt 
 

Ove Lundgren, Preventions-och utvecklingsenheten vid Sociala 
resursförvaltningen, Göteborgs Stad 
 

Tfn: 031-367 93 27 
ove.lundgren@socialresurs.goteborg.se 
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Kriminalvården 
 

Per Björkgren & Birgitta Göransson  
 
Sverige har en restriktiv narkotikapolitik där själva missbruket är kriminaliserat 
och rättsväsendet har i uppdrag att prioritera narkotikabekämpning. Många 
narkotikamissbrukare kommer därför till kriminalvården; ca 10 000 under ett år. 
Narkotikamissbrukare är kriminalvårdens största målgrupp. Sextio procent av 
alla intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och fyrtio procent av frivårdens 
klienter. Det är en grupp med ett tungt missbruk där de flesta har ett 
injektionsmissbruk och många har en samsjuklighet. ASI kartläggningar 
genomförs på narkotikamissbrukare och ca 80 procent av de intervjuade vill ha 
hjälp att sluta missbruka. Den s k normalitetsprincipen gäller i kriminalvården. 
Den innebär att kriminalvården inte får bygga upp egna vårdinstitutioner för dem 
som döms. Dessa personer skall ha samma tillgång till vård som alla andra 
medborgare. Under tiden det utdömda straffet pågår kan kriminalvården däremot 
arbeta inom straffets ram med olika insatser, men samarbete med socialtjänst och 
beroendevård är avgörande för att insatserna skall få optimal effekt.  
 
För att avbryta ett pågående narkotikamissbruk och därmed minska risken för 
återfall i brott har kriminalvården fastställt en handlingsplan som revideras varje 
år. Nytt för 2010 är att kriminalvården i linje med regeringens handlingsplan valt 
att ta in alkohol, narkotika, dopning och tobak i en gemensam handlingsplan i 
drogfrågor. Handlingsplanen omfattar uppsökande verksamhet på häkten med 
motiverande insatser. Uppsökare med uppdrag att motivera till och förbereda 
vård inom och utom kriminalvården finns på alla häkten. Totalt i landet söks 
varje år 5000 narkotikamissbrukare upp på häkten och får individuella 
motivationssamtal. I Västra Götaland finns uppsökare på häktena i Göteborg, 
Uddevalla, Borås och Mariestad. Motiverade missbrukare kan dömas till 
kontraktsvård och överföras från häkte direkt till behandlingshem eller söka till 
kriminalvårdens behandlingsavdelningar och behandlingsanstalter. Där deltar de 
i olika evidensbaserade behandlingsprogram, nätverksarbete, skolutbildning och 
arbetsträning. I slutet av verkställigheten kan de söka till behandlingshem, 
familjevård eller arbetskooperativ under förutsättning att samverkan utvecklats 
med socialtjänst. Kriminalvården betalar för vårdvistelser så länge 
verkställigheten skulle pågått därefter tar socialtjänsten över betalningsansvaret. 
Behandlingsavdelningar finns på anstalten i Tidaholm för långtidsdömda (20 
platser), på anstalten Brinkeberg i Vänersborg (25 platser) och på anstalten i 
Halmstad (25 platser). Hallands län ingår i kriminalvårdens region Väst. 
Behandlingsanstalter finns i Göteborg; Högsboanstalten med 83 platser för män 
och Sagsjöanstalten med 38 platser för kvinnor. I Vänersborg finns även den 
öppna behandlings- och motivationsanstalten Östragård med 110 platser som i 
första hand är riktade till alkoholmissbrukare som dömts till korta straff. I 
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frivården finns specialiserade handläggare som arbetar med 
narkotikamissbrukare i samarbete med socialtjänst och beroendevård. 
Frivårdsenheter finns i Göteborg, Borås, Vänersborg, Skövde och Halmstad. 
Samarbetet har i Göteborg utvecklats till samlokalisering på 
Järntorgsmottagningen där frivård, socialtjänst och beroendevård arbetar 
tillsammans med enskilda narkotikamissbrukare. Tillsammans med 
arbetsförmedling och socialtjänst arbetar kriminalvården i KrAmi verksamhet i 
Göteborg och Halmstad som innebär att intensivt arbete genomförs för att skaffa 
arbete på öppna marknaden. Ett samarbete pågår mellan beroendevården och 
kriminalvården för att utveckla läkemedelsassisterad behandling. 
Kriminalvårdens insatser har utvärderats av Brottsförebyggande rådet och 
befunnits minska återfallen särskilt om behandling på behandlingsavdelning 
kombineras med behandling på behandlingshem. Behandlingsprogrammen har 
också utvärderats av kriminalvårdens forskningsenhet vilket redovisas i senare 
avsnitt. 
 
 
Kontakt 
 

Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, leg psykolog och leg psykoteraeut, 
Kriminalvården i Västra Götaland, Väst Stab 
 

Mobil: 0708-261 200  
birgitta.goransson@kriminalvarden.se 
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Folkhälsokommittén – folkhälsoarbete i 
förvandling 
 

Johan Jonsson 
 
Folkhälsoarbetet har ändrat inriktning under senare år. Från att tidigare varit 
fokuserat på levnadsvanor samt i viss mån varit betraktat som motsats till 
sjukvård, präglas dagens folkhälsoarbete mer av insikten att de samhälleliga 
förutsättningarna har avgörande betydelse för hur folkhälsan skall utvecklas. I ett 
annat perspektiv kan man möjligen säga att folkhälsoarbetet idag är inriktat på 
strukturella åtgärder snarare än de kampanjbetonade insatser som var vanliga för 
ett par decennier sedan. Ytterligare en perspektivförskjutning är att gårdagens 
förebyggande insatser har kompletterats med ett mer främjande, eller om man så 
vill salutogent, perspektiv. 
 
Denna förskjutning har på den internationella nivån tagit sig flera uttryck. Ett 
exempel är den rapport som den så kallade Marmot-kommissionen lämnade 
hösten 2008 - Closing the Gap in a Generation. På nationell nivå framstår 
riksdagsbeslutet från 2003 om en ny folkhälsopolitik som det tydligaste 
exemplet. Riksdagens beslut lyfter fram ett övergripande mål för 
folkhälsoarbetet, nämligen att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer 
jämlik och jämställd hälsa. Detta mål har en stödjande struktur i form av 11 
målområden, varav hälften har strukturella förtecken och hälften fokuserar 
levnadsvanor. 
 
På regional nivå har det förändrade arbetssättet slagits fast i den 
folkhälsopolitiska policy som regionfullmäktige beslutade fastställa den 31 mars 
2009. Policyn är uppbyggd kring sex utmaningar för arbetet med folkhälsan. 
Utmaningarna är formulerade utifrån ett hälsofrämjande synsätt och är varandra 
beroende. De sex utmaningarna är att skapa förutsättningar för: 
 

• jämlika och jämställda livsvillkor 
• trygga och goda uppväxtvillkor 
• livslångt lärande 
• ökat arbetsdeltagande 
• åldrande med livskvalitet 
• goda levnadsvanor  

 
Framtagandet av policyn gjordes i bred samverkan mellan många aktörer. Denna 
samverkan måste vidmakthållas i det fortsatta arbetet med att implementera och 
förverkliga policyns intentioner. I ett första steg handlar det om att beskriva de 
förhållanden och de trender och tendenser som kan ses när det gäller hälsan, inte 
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bara hos befolkningen totalt, utan även, och kanske i första hand, för olika 
grupper inom befolkningen. Detta för att förstå hur olika livsvillkor påverkar 
hälsan. I ett nästa skede handlar det om att identifiera insatser som kan vara 
verkningsfulla för att öka jämlikheten och på så sätt påverka folkhälsan positivt. 
Därefter skall arbetet följas upp för att säkra att de önskvärda effekterna 
uppnåddes. 
 
I denna samverkan och dess många steg kommer regionens universitet och dess 
högskolor att utgöra en strategiskt viktig part. Västra Götalandsregionens 
Folkhälsokommitté har redan idag en omfattande samverkan med olika 
akademiska institutioner inom regionen. Det handlar bland annat om finansiering 
av forskning för att förstå stressens inverkan på vissa kroppsliga funktioner. 
Kommittén har även lagt ut ett flertal uppdrag av utvärderingskaraktär. Det har 
handlat såväl om innehållsmässiga som organisatoriska utvärderingar. Ett sådant 
exempel är en utvärdering av familjecentralsverksamheten. Vidare har 
kommittén lämnat uppdrag att följa utvecklingen av övervikt och fetma bland 
barn och ungdomar. Skolan som arena för ett hälsofrämjande arbete har belysts, 
liksom den upplevelsebaserade pedagogiken som ett verktyg i ett hälsofrämjande 
arbete med barn som målgrupp. I sammanhanget förtjänas att nämnas att 
Folkhälsokommittén och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet sedan 
ett drygt år har en så kallad kombinationstjänst i folkhälsa. Utöver dessa exempel 
på organiserad samverkan med regionens universitet och högskolor kan även 
nämnas att årligen fullgör ett antal studenter sin praktik vid 
Folkhälsokommitténs kansli.  
 
För folkhälsoarbetet och för Folkhälsokommittén är det strategiskt viktigt att ha 
nära och frekventa kontakter med regionens olika akademiska institutioner. Det 
finns flera skäl till detta. Ett är att folkhälsoarbetet präglas av insatser eller 
projekt som i de flesta fall kräver någon form av utvärdering för att kunna bli 
föremål för spridning. Ett annat skäl är att en samverkan i sig stärker regionens 
konkurrenskraft. 
 
I ett framtida perspektiv finns det anledning att tro att denna samverkan kommer 
att behöva intensifieras. Sett från folkhälsoarbetets synpunkt handlar det om 
ökad samverkan för att stödja den omvandlingsprocess som folkhälsoarbetet 
befinner sig i. Här kommer sannolikt önskemål att komma om olika nätverk av 
forskare grundade på den folkhälsopolitiska policyn och dess utmaningar. Dessa 
nätverk kommer att behöva vara tvärvetenskapligt sammansatta för att möta det 
tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Ett annat perspektiv på kommande samverkan är 
olika former cirkulationstjänstgöringar mellan regionens universitet och 
högskolor å ena sidan samt folkhälsoenheter inom Västra Götaland å andra 
sidan.   
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Ett försök att identifiera kommande insatsområden kan resultera i att identifiera 
verksamma, eller om man så vill, evidensbaserade, insatser kring hälsans 
bestämningsfaktorer som i sin tur gynnsamt skall påverka befolkningens 
hälsoläge. Andra insatsområden kan komma att bli ökad kunskap om insatser för 
att främja ett åldrande med god livskvalitet. Inom detta område döljer sig inte 
bara en demografiskt kvantitativ fråga, utan kanske i väl så stor utsträckning en 
socioekonomisk och inte minst en etnisk, eller mångkulturell, fråga. Ett verktyg 
som bör utvecklas i en kommande samverkan är det (folk)hälsoekonomiska 
verktyget. Kunskapen om de samhällsekonomiska konsekvenserna av såväl 
genomförda som uteblivna hälsofrämjande insatser måste fördjupas för att 
folkhälsoarbetet skall få rättmätigt utrymme i välfärdsarbetet. 
 
I Västra Götaland skall allt arbete präglas av Vision Västra Götaland – Det goda 
livet. Visionens tre dimensioner, den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska skall utvecklas i harmoni, annars nås inte visionens mål. Denna 
ambition är i sig en utmaning och en uppmaning till ytterligare intensifierad 
samverkan mellan alla berörda, inte bara universitet och högskolor samt 
folkhälsoarbetets aktörer, utan även samtliga offentliga verksamheter, den ideella 
sektorn, näringsliv och fackliga organisationer     
 
 
Kontakt 
 

Johan Jonsson, folkhälsochef, Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen  
 

Tfn: 0501-623 55 
johan.jonsson@vgregion.se 
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Riktlinjer i samverkan (RIS) – eller  
som ringar på vattnet 
 

Göran Eriksson, Kristina Olsson, Staffan Schött,  
Malin Sparrström Olers & Katarina Thunander 
 
Efter snart två års projektarbete med Nationella riktlinjer för missbruks – och 
beroendevård i Västra Götaland kan vi i projektgruppen för RIS känna en viss 
tillförsikt inför framtidens missbrukarvård. Vi har tillsammans med andra varit 
med om att delvis starta, och också förstärka en process mot en missbrukarvård 
som är kunskapsinriktad och baseras mer på samverkan än tidigare. Det finns i 
Västra Götaland en vilja och en kunskap som vi är övertygade om kommer att 
bära frukt. Vi är alla medvetna om att det som hittills åstadkommits bara är 
inledningen av ett större förändringsarbete. 
 
Socialstyrelsen gav 2007 ut Nationella Riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård. Riktlinjerna var de första som vände sig till både kommun och 
landsting. De var utarbetade av landets främsta experter på området och byggde 
på den då senaste forskningen. 
 
För att implementera riktlinjerna ansökte Västra Götalandsregionen, Västkom 
(kommunerna i Västra Götaland) och Kriminalvården, om medel från 
Länsstyrelsen. Dessa beviljades i slutet av 2007 och en styrgrupp med en 
representant från respektive myndighet bildades. Styrgruppen utsåg sedan fem 
projektledare, som på halvtid, skulle arbeta handfast med implementeringen i 
hela Västra Götaland. Projektledarna kom från psykiatri, primärvård, socialtjänst 
och kriminalvård.  
 
Projektets huvudsakliga syfte var att samverkan mellan de tre huvudmännen på 
lokal nivå når en förhöjd kvalitet som slutligen kommer den enskilde till del. 
Projektet uppmuntrade därför till gemensamma mötesplatser för studier av 
riktlinjerna. Vid projekttidens slut skulle Västra Götaland ha nått fram till goda 
strukturer för samverkan lokalt och länsövergripande inom missbruks- och 
beroendevården. Strukturerna bör resultera i förbättrade samverkansrutiner i hela 
länet. 
 
Huvudmålsättningen för RIS var att göra riktlinjerna kända och använda bland 
huvudmännens målgrupp i hela Västra Götaland. Syfte och mål skulle uppnås 
genom att verka på tre nivåer. På chefsnivå skulle fem delregionala 
arbetsgrupper med representanter från de tre myndigheterna bildas. 
Kunskapskonferenser för alla delar i riktlinjerna skulle genomföras runt om i 
Västra Götaland för att nå en så stor kontaktyta som möjligt. För att arbeta mer 
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förstärkt med implementeringen på lokal nivå skulle kompetensstödjare utbildas 
på så många arbetsplatser som möjligt. RIS startade också en hemsida för att 
kommunicera löpande information om projektet.  
 
Den enskilt största satsningen var tvådagarsutbildningen av kompetensstödjare i 
juni 2009. Utbildningen skedde i nära samverkan med Forskningsrådet i 
missbruk- och berondefrågor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, FMB. 
Tanken var att kompetensstödjarna, på sin egen arbetsplats, skall verka för att de 
nationella riktlinjerna blir kända och att de används som kunskapsbas på 
arbetsplatsen samt ligger till grund för samverkan. Kompetensstödjarna har till 
uppgift att bilda nätverk för att utveckla samverkan mellan myndigheterna. Både 
chefer, arbetsledare och handläggare utsågs till kompetensstödjare. 
 
Målsättning efter avslutad utbildning var att deltagarna skulle ha kännedom om 
vad uppdraget som kompetensstödjare innebär ur det lokala och regionala 
perspektivet, vilka personer som i den egna delregionen också är 
kompetensstödjare. I kompetensstödjarnätverken ges möjlighet att diskutera hur 
man kan förhålla sig till de nationella riktlinjerna och evidensbaserad praktik. 
Forum ges också för att diskutera samverkan – svårigheter och möjligheter samt 
hur de nationella riktlinjerna kan komma att se ut imorgon. 
 
Under resans gång har Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommit in på 
banan. SKL har erhållit pengar från regeringen för en satsning i hela landet på 
implementering av riktlinjerna. Det har inneburit att Västra Götaland har utsett 
10 utvecklingskommuner, som får en till speciell satsning för sitt 
implementeringsarbete. SKL har också gett RIS möjlighet att till vår hjälp 
anställa processledare, som har i uppdrag att stödja utvecklingskommunerna 
samt att vara behjälpliga i arbetet med att skapa nätverk och knyta kontakter med 
FMB och lokala FoU-enheter. 
 
Under hösten 2009 har processledarna träffat kompetensstödjarnätverk utifrån 
geografiska områden. Antalet kompetensstödjare har ökat och målet med att ha 
en kompetensstödjare på varje arbetsplats är på väg att uppfyllas. Flertalet 
nätverk har träffats och haft olika former av diskussioner och samverkan kring 
nationella riktlinjer. Observera att kompetensstödjarna, nu ca 140 personer i 
Västra Götaland, arbetar med ovanstående arbetsuppgifter inom sin ordinarie 
tjänst. Kompetensstödjarna har också ett visst mandat från chefen att driva frågor 
om Nationella riktlinjer på arbetsplatsen.  
 
Kompetensstödjarna kommer också att vara viktiga personer i samband med de 
nationella baskurser som under hela 2010 kommer att genomföras i Västra 
Götaland. Baskursen är fyra heldagar och utgår från varje delregion, och vänder 
sig till dem som i sitt yrke kommer i kontakt med personer med riskbruk, 
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missbruk och beroende. SKL har utformat kursen tillsammans med en 
expertgrupp. Genomförandet i Västra Götaland administreras med experthjälp 
från FOU-enheter och Forskningsrådet för missbruks pch beroendefrågor 
(FMB). Cirka 1000 personer i Västra Götaland beräknas gå kurserna. Efter 
genomgången baskurs erhåller deltagarna intyg, som möjliggör deltagande i 
kommande fördjupningsutbildningar. 
 
När RIS i november 2009 avslutade sin serie på 6 omgångar med totalt 15 
kunskapskonferenser i Västra Götaland har konferenserna haft ca 3700 deltagare 
vilket innebär drygt 1700 olika personer från socialtjänst, hälso- och sjukvården 
samt kriminalvården. Deltagarna har framförallt kommit från socialtjänst, 
beroendevården och kriminalvården. En mindre andel har kommit från 
primärvård och allmänpsykiatri. Det finns idag också fem delregionala 
arbetsgrupper, som uppmuntras att fortsätta driva implementeringsarbetet efter 
att RIS-projektet avslutats. Hemsidan, www.riktlinjerivast.se, startade sommaren 
2008 och innehåller bland annat reportage och power-point från 
kunskapskonferenserna.  
 
 
Kontakt 
 

Staffan Schött, projektledare på Preventions-och utvecklingsenheten vid Sociala 
resursförvaltningen i Göteborgs Stad samt för RIS-projektet 
 

Tfn: 031-367 9106; mobil: 0768-268 704 
staffan.schott@socialresurs.goteborg.se  
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Forskningsrådet för missbruks och 
beroendefrågor – nätverk i Västra Götaland 
 

Claudia Fahlke  
 
I samband med att Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
bildades januari 2004, grundades också ett forskningsråd för missbruk- och 
beroendefrågor (FMB). Beroendekliniken ville i egenskap av universitetsklinik 
skapa ett brett nätverk för tvärvetenskaplig samverkan med Göteborgs 
universitet, särskilt med de fakulteter som bedriver utbildning av vårdpersonal. 
Syftet med att etablera ett forskningsråd var således att stärka, utveckla och 
integrera akademisk kunskap med klinisk erfarenhet.  
 

FMB har sedan dess arbetat kontinuerligt med frågor som rör forskning och 
fortbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende. FMB’s uppdrag har 
emellertid kommit att expandera i samband med tillkomsten av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (2007) då dessa vänder 
sig såväl till hälso- och sjukvårdens verksamhet som till socialtjänstens. 
 

I dag är FMB ett etablerat tvärvetenskapligt nätverk, sammansatt av 
representanter från Göteborgs universitet, Beroendekliniken (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset) och FoU i Väst/GR, med stöd från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. De insatser som FMB arbetar för inom området riskbruk, 
missbruk och beroende riktar sig i första hand till vård- och behandlingspersonal 
– men också till ledare och politiskt förtroendevalda – inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Centralt för FMB är att: 
 

� stimulera till och stödja patient/klientnära forskning och utveckling inom 
området riskbruk, missbruk och beroende  

� skapa möjligheter för och erbjuda utbildning inom området riskbruk, 
missbruk och beroende  

� stödja och medverka vid implementering av evidensbaserade metoder 
inom missbruks- och beroendevården 

 

För mer information om de insatser som FMB medverkar i, besök gärna  
www.fmb-vg.se 
 
 
 

Kontakt 
 

Claudia Fahlke, sammankallande för FMB 
 

Tfn: 031-786 4289  
Claudia.Fahlke@psy.gu.se  
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Fyrbodal – erfarenheter av uppdraget  
som metodstödjare och processledare 
 

Georg Fischer 
 
Det pågår – inte bara i Fyrbodalsområdet och Västra Götaland utan i hela 
Sverige – ett omfattande utvecklingsarbete hos de myndigheter som på olika sätt 
ansvarar för frågor kring missbruk och beroende. I denna artikel gör jag ett 
försök att utifrån min funktion som metodstödjare och processledare i Fyrbodal 
belysa det imponerande förändringsarbete som pågår och något om de områden 
som återstår.   
 

 
Ett gott bemötande – men ett ostrukturerat arbetssätt 
 

Startpunkten för mitt engagemang var för några år sedan då jag arbetade som 
arbetsledare på missbruksenheten i min hemkommun. På enheten hade vi hand 
om både utredning och behandling av missbruk. I personalgruppen fanns 
socionomer, behandlingsassistenter och en sjuksköterska. Förutsättningarna för 
det jobb vi utförde bestämdes av vår grundläggande utbildning, vårt engagemang 
och empiriska erfarenheter i kombination med socialrättsliga och 
kommunalekonomiska aspekter. Det vi uträttade var på många sätt helt okey 
med de medel som stod till buds. Inga långa väntetider, ett gott bemötande och vi 
i arbetsgruppen hanterade jobbet väl utifrån de resurser vi hade. Och klienterna 
var nöjda.  
 
Det kändes dock ganska ofta som att det vi hade att erbjuda inte var tillräckligt. 
Begränsningen låg dels i brister i behandlingsinnehållet men först och främst i att 
vi inte hade någon enhetlig utredningsmetod, vilket betydde att form och 
innehåll i utredningarna såg olika ut beroende på vem som skrivit den. Bortsett 
från de utredningar som föranleddes av ansökan om institutionsvård innebar 
utredningarna sällan någon skillnad när det gällde valet av insats, som 
regelmässigt bestod i stödjande samtal med någon av personalen.   
 
Vi insåg begränsningarna i detta (ostrukturerade) arbetssätt och började se oss 
om efter bra metoder. Efter en del sonderingar utkristalliserades några alternativ 
som verkade bra.  Motiverande samtal kändes givet, samtidigt som tankarna gick 
fram och tillbaka i valet av utrednings- och kartläggningsinstrument. 
Erfarenheter från kollegor och goda råd betydde i det läget mer för oss än 
svårtydbara forskningsrön om metodens evidens.   
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Utvecklingsmedel öppnade vägen 
 

Våra ambitioner att förbättra arbetet sammanföll med att Länsstyrelsen erbjöd 
kommunerna att ansöka om medel för att utveckla missbruksarbetet för personer 
med ”tungt missbruk”. Vi sökte och beviljades medel till utbildning i MI, ASI 
och ADDIS under två år (något som så här i efterhand kan beskrivas som den 
verkliga startpunkten för en fantastisk utvecklingsprocess!). Satsningen 2005 
med statliga medel för ”tungt missbruk” följdes sedan av etablerandet av en helt 
ny funktion som metodstödjare5 för ASI/DOK – en roll som Lennart Rådenmark 
på Länsstyrelsen ofta beskrivit som ”en viktig grundbult i utvecklingen av 
missbruksarbetet”. För egen del öppnade erfarenheterna av att ha arbetat med 
kartläggningsinstrumentet ASI dörren till denna nyetablerade 
metodstödjarfunktion här i Fyrbodalsområdet, med det uttalade uppdraget att 
vara ett stöd för implementering och metodhandledning för lokala användare av 
ASI och DOK. 
 
 
Missbruksarbetet i Fyrbodals kommuner 
 

Fyrbodalsområdet består av 14 kommuner (norra Bohuslän, trestadsområdet och 
Dalsland). Inom området bor drygt 250 000 personer. Flertalet kommuner är 
”små” vad gäller invånarantal, vilket avspeglas i att de resurser som är 
destinerade för att arbeta med missbruk också är små. Det kan t ex betyda att en 
ensam handläggare i princip själv har till uppdrag att hantera kommunens arbete 
med missbruksfrågor. I de flesta kommunerna har man tillskapat arbetsgrupper 
med missbruksutredare/behandlare och personal med stödfunktioner.  
 
 
ASI i Fyrbodal 
 

I augusti 2007 anordnades den första utbildningen i kartläggnings- och 
bedömningsinstrumentet ASI i Fyrbodal där utbildningen också kombinerades 
med metodstöd, något som innebar starten på en bredare implementering av ASI. 
Förutom två kommuner som tidigare gått utbildning i ASI tillkom här sju nya. 
Metodstödet innefattade huvudsakligen besök i kommunerna hos arbetsgrupper 
och enskilda handläggare, men också information till chefer och politiker i olika 
sammanhang. Den första ASI-utbildningen åtföljdes ett halvår senare med en till 
och ”nya” kommuner anslöt sig till ASI-metoden och metodstödet. Ett nätverk 

                                                 
5 I Västra Götaland finns sedan 2007 fyra metodstödjare, en för varje 
kommunalförbundsområde: GR, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Metodstödjarna ingår i ett 
nationellt nätverk under ledning av Socialstyrelsen (IMS). Länsstyrelsen står för den 
ekonomiska delen i metodstödjarprojektet, som upphör under 2010. 
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med kontaktpersoner bildades med representanter från de kommuner som 
använder ASI, som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte. Under 
2008 var 11 av 14 kommuner igång med ASI, under 2009 har detta utökats till 
13 kommuner. 
 
 
Nationella riktlinjer – ett stöd för arbete med 
evidensbaserade metoder 
 

Tillkomsten av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården har 
inneburit ett viktigt stöd för införandet av evidensbaserade metoder, bl a ASI, 
som idag används systematiskt i flertalet kommuner i Fyrbodalsområdet. Med 
systematisk användning avses att man i en lokal plan förankrat när och hur ASI 
kommer in i klientarbetet och att man följer den likvärdiga standard som ger 
instrumentet dess kvalitet. Kommunerna har i många fall också dokumenterat 
tillräckligt många ärenden för att det ska vara möjligt återspegla hur 
klientgruppen ser ut och vilka behov som finns. Denna statistik kan också 
användas för att ge vägledning om förändringar i klientgruppen över tid. Om 
gruppdatabasen görs gemensam för flera kommuner underlättas insamling av 
jämförande statistik. 
 
Genom de Nationella riktlinjerna och dess rekommendationer har begreppet 
evidens idag fått en bredare förståelse. För många är det numera en självklarhet 
att missbruksarbetets alla delar utförs med hjälp av validerade metoder. 
 
Inom områdetutredning/kartläggning/dokumentation har vi idag kommit en god 
bit på väg mot ett evidensbaserat arbetssätt genom den starka uppslutning som 
finns för användning av ASI inom missbruksvården. Med det stöd till 
implementering av riktlinjerna som ligger inom SKL:s utvecklingsarbete 
”Kunskap till praktik” har även andra evidensbaserade metoder kommit närmare 
användarna och blivit lättare att tillgå. Idag har vi i Fyrbodal lokala utbildare 
som arbetar aktivt med utbildning i metoder som ASI, Audit/Dudit och ADAD – 
och fler är på gång. På liknande sätt ser det ut i övriga Västra Götaland och på 
många andra håll i landet. Det är stort!       
 
 
Riktlinjer i samverkan och Kunskap till praktik 
 

För implementeringen av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård finns i Västra Götaland ett särskilt projekt: RIS (Riktlinjer I 
Samverkan). RIS-projektet stöds i likhet med metodstödet av Länsstyrelsen och 
har en viktig roll för att göra Riktlinjerna kända och använda i både kommuner, 
region och inom kriminalvården. RIS-gruppen har bl a anordnat 
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utbildningskonferenser och utbildat lokala kompetensstödjare. I förening med 
SKL:s ”Kunskap till praktik” har det också blivit möjligt ge ett särskilt stöd till 
utvalda utvecklingskommuner, där arbetet nu pågår med att bilda lokala 
styrgrupper och att se över och utveckla former för lokal samverkan. Till stöd för 
kompetensstödjarna och utvecklingskommunerna finns vi processledare, som bl 
a har till uppgift att stimulera bildandet av långsiktiga strukturer för samverkan 
mellan berörda parter och för att skapa nätverk för kompetensstödjarna. 
 
 
Statliga missbruksutredningen ritar om kartan? 
 

En i nuläget okänd faktor när det gäller det fortsatta arbetet kring missbruk och 
beroende är vilka förändringar Gerhard Larsson och Missbruksutredningen 
(SOU) kommer att föreslå när det gäller hur ansvarsfördelningen i fortsättningen 
ska se ut mellan de olika huvudmännen.  
 
 
Vad innefattar begreppet ”behandling” när det gäller 
missbruk och beroende? 
 

Oavsett vilken väg Missbruksutredningen föreslår så är det angeläget att 
införandet av evidensbaserade arbetsmetoder fortsätter för att också gälla 
psykosocial behandling vid missbruk och beroende. Mycket av det vi idag 
betecknar som ”behandling” uppfyller inte de kriterier som beskrivs i 
Riktlinjerna, utan är närmast att se som psykosocialt stöd. Den definition som 
ges i Riktlinjerna av begreppet psykosocial behandling innefattar inte bara ett 
visst (manualbaserat) innehåll utan beskriver också en särskild stuktur och 
terapeutisk kontext. Ett observandum är att kommunerna idag eftersträvar att 
erbjuda sina klienter behandling genom ”hemmaplanslösningar”, men där 
innehållet i många fall inte svarar mot de kriterier som ställs för (evidensbaserad) 
psykosocial behandling.  
 
 
Samverkan för att stärka brukarens perspektiv vid val av 
insats   
 

Målet med SKL:s utvecklingsarbete ”Kunskap till praktik” är att alla brukare ska 
få bästa möjliga vård. Utifrån individuella behov ska klienter kunna erbjudas ett 
urval av lämpliga evidensbaserade behandlingsmetoder. Många små kommuner 
kommer sannolikt att ha mycket svårt att samla en så bred kompetens hos ett 
fåtal medarbetare. En rimlig väg är att kommunerna utvecklar nya former för att 
i samverkan möta de olikartade behov som finns hos klientgruppen. Vissa 
klienter inom missbruksvården kan ha svårt att ta sig utanför den egna 
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kommunen för att få den hjälp han eller hon behöver. Samverkan måste därför 
också betyda att den bästa möjliga vården kan komma till klienten, även om 
behandlaren finns i en annan kommun. Målet med ökad samverkan bör vara att 
klienter/patienter inom missbruks- och beroendevården ges likvärdig vård 
oavsett var man är bosatt.  
 
 
Riskbruk 
 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är den satsning som pågår med att utbilda 
personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i att använda 
screeninginstrumentet Audit för tidig upptäckt av personer med riskfylld 
alkoholkonsumtion. Ett kort rådgivande samtal kan för denna grupp ha en stor 
betydelse för att göra en beteendeförändring. Personer som har eller håller på att 
utveckla ett missbruk kan också ”upptäckas” och erbjudas hjälp i ett tidigare 
skede. Arbetet med att identifiera riskbruk inom hälso- och sjukvården tydliggör 
också hur viktigt det är att ha en väl etablerad samverkan med socialtjänsten. 
Motsvarande satsning pågår också när det gäller droger med 
screeninginstrumentet Dudit.    
 
 
En radikal kvalitetsförbättring har skett 
 

Även om det återstår en del att göra så är det som helhet en imponerande 
utveckling som skett inom missbruks- och beroendevården under de senaste 
åren. Inom socialtjänsten har de förbättrade kartläggnings- och 
bedömningsinstrument man idag förfogar över inneburit en radikal 
kvalitetsförbättring när det gäller att förstå och bedöma klientens hela situation 
som en grund inför valet av insatser. Samtidigt har rättssäkerheten förbättrats 
genom kvalitativ och standardiserad dokumentation som också synliggör motivet 
för val av insats. Nästa steg bör vara att i behandlingsledet erbjuda adekvata 
evidensbaserade metoder för att leverera det som ”behandling” faktiskt står för. I 
denna del bör ett utvecklat samarbete mellan kommuner och berörda delar inom 
hälso- och sjukvården utgöra ett viktigt fundament för att tillgodose att det är 
bästa möjliga vård som erbjuds.      
 
 
Kontakt 
 

Georg Fischer, metodstödjare och processledare, Fyrbodals kommunalförbund, 
Uddevalla 
 

Tfn: 0522-14554 
georg.fischer@fyrbodal.se 
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FoU Sjuhärad Välfärd – ökat fokus  
på missbruk 
 

Per-Åke Karlsson, Ingegerd Karlsson & Lolo Lebedinski 
 
FoU-enheten Äldreväst Sjuhärad ombildades vid årsskiftet 2008/2009 och bytte 
då namn till FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS), som bättre speglar verksamhetens 
nuvarande inriktning. Ägare till FoUS är liksom tidigare kommunerna i 
Sjuhärad, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås, vilken även 
förvaltar enheten. Från och med 2010 ingår även Vårgårda kommun bland 
ägarna.  
 
FoUS ska arbeta med FoU-frågor i ”gränssnittet” mellan ägarnas 
ansvarsområden – eller annorlunda uttryckt där behov av kunskap finns för god 
samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom vårt geografiska 
område är vårt uppdrag att utforska och bidra med metodutveckling inom detta 
”samverkansland. FoU-arbetet inriktas på följande grupper: 

� äldre 
� funktionshindrade 
� barn 
� ungdomar 
� familjer i utsatta livssituationer 
� människor med beroendeproblematik 
� socioekonomiskt utsatta 

 
De två första grupperna finns med sedan tidigare och de andra har tillkommit 
från och med 2009. Vidare att notera är att gränserna mellan grupperna inte är 
”knivskarpa” utan gruppernas problematik är ibland överlappande. Till exempel 
finns inom funktionshinder ibland beroendeproblematik, vilket illustreras nedan 
med ett utvärderingsprojekt som vi genomförde redan innan det utökade 
uppdraget. 
 
 

Behovsinventering inom beroende-/missbruksområdet 
 

FoU Sjuhärad Välfärd har således fått ett utökat uppdrag att göra FoU-insatser 
för ytterligare behovsgrupper. En sådan grupp är personer med 
missbruk/beroende. För att få kunskap om behov av FoU insatser och 
kompetensutveckling inom området bestämde man sig i samband med 
utvidgningen för att göra en inventering. Inbjudan till en ”workshopdag”, för en 
sådan inventering som underlag för planering av FoU-insatser, gick ut till 
kommunerna i Sjuhärad, till primärvården och psykiatriska kliniken vid SÄS 
samt till regionala företrädare inom kommunalförbund, RIS-projekt, länsstyrelse 
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och Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. I december 2009 samlades ett 
antal deltagare för att förmedla behoven utifrån sina verksamheter. 
 
Deltagarna fann att de tre viktigaste områdena där FoU-insatser behövdes var 
förljande: 
 

� Man ser behov av att agera kring riskbruk/missbruk hos ungdomar. Hur 
ser forskningsläget ut? Hur skall man kunna identifiera dessa ungdomar 
och kunna göra tidig intervention?  

 

� Hur skall individuell insats kopplas till insatser för familjen? Vilka 
metoder, verktyg skall användas för bedömning av risk, råd och stöd och 
behandling?  

 

� I vilken mån finns samarbete och samsyn mellan olika verksamheter? 
Upplevelsen är att det saknas strukturer och handlingsplaner för denna typ 
av verksamhet mellan olika verksamheter.  

 

� Finns det möjlighet att skapa en verksamhet som bygger på tanken ”en 
dörr in”. I detta sammanhang kan en möjlig arena vara de satsningar på 
ungdomscentraler som för närvarande är på gång i flera kommuner.  

 

� Ett behov som lyftes fram är insamling och kartläggning av vad som 
finns/görs inom verksamheterna idag kring gruppen med 
beroende/missbruk, med fokus på kunskap och kompetens. Hur långt har 
man kommit med implementeringen av de nationella riktlinjerna inom 
området? Kan man ha studiecirklar som är gemensamma för olika 
verksamheter för att hitta fördjupningsformer?  

 

� Ett mycket angeläget område att uppmärksamma är barn till missbrukande 
föräldrar. Att göra insatser för dem kräver samverkan mellan olika aktörer 
men även utformning av metoder. Denna del av behovsinventeringen 
sammanfaller naturligt med ett annat nytt område för FoU Sjuhärad 
Välfärd, nämligen området barn och familjer. Där har man, utifrån en 
tidigare genomförd inventering, påbörjat en planering. Ett ganska nytt 
verktyg i detta sammanhang, barn i familjer med problematik, är 
användandet av Beardslee familjeintervention som vänder sig till barn som 
har en allvarligt sjuk förälder.  

 

� Inom kommuner och sjukvård inom Sjuhärad har man satsat på Case 
Manager utbildning och arbetssätt via Miltonsatsningar (se mer nedan 
under utvärderingsexempel). Man kan inom detta område se ett behov av 
utvärdering. Kan man se effekter för individ och organisation? Blir det 
någon förändring av livskvalitet och vårdkonsumtion?  
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� Som en förlängning av detta finns också behovet att utvärdera och 
kvalitetssäkra olika verktyg, manualer, screeninginstrument och 
behandlingsformer i ett gemensamt forum i samverkan mellan de olika 
myndigheterna.  

 
Behovsinventeringen kommer att presenteras i en rapport. En inventering 
kommer även att göras av vilka FoU-behov som brukarorganisationer uppfattar 
inom området. Dessa inventeringar kommer att ligga till grund för förslag och 
planering av kommande FoU-insatser, såväl mer forskningsinriktade FoU-
projekt liksom kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. 
 
 
Utvärdering av Milton-projektet: Integrerad psykiatri 
Dubbeldiagnoser 
 

Riksdagen beslutade 2005 om en nationell satsning för personer med psykisk 
sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder, den s.k. psykiatrisatsningen i syfte 
att förbättra livsvillkoren och omhändertagandet av en i samhället eftersatt 
grupp. Psykiatrisatsningen avsåg individer med psykiska funktionshinder ur ett 
generellt perspektiv, 6 men den uppmärksammade också speciella målgrupper 
som t ex individer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk, s.k. 
Dubbeldiagnoser.7 
 
Psykiatrisatsningen bestod av två delar. I den första delen avsattes 400 miljoner 
kronor år 2005 och 100 miljoner kronor avsattes för år 2006. Medlen skulle 
användas för satsningar på vård, sysselsättning och boende. I den andra delen 
avsattes 100 miljoner kronor per år för åren 2005 och 2006. Dessa medel var 
öronmärkta för en satsning på verksamhetsutveckling inom t ex områdena 
samverkan, arbetssätt och kvalitet. Samtliga medel fördelades länsvis. 
 
Projektet Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser, i fortsättningen benämnt DD-
projektet, ingick som en del i den nationella satsningen på utveckling inom 
landstingens psykiatri och kommunernas socialtjänst för utveckling av vård, 
omsorg och service för berörd målgrupp. Projektettiden var åren 2006 och 2007. 
Projektet var ett samverkansprojekt och följande parter deltog: Borås stad, 

                                                 
6 Nationell psykiatrisamordning definierar psykiskt funktionshinder på följande sätt: En 
person har psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk 
störning. SOU 2003:09 och SOU 2006:100. 
7 Med begreppet Dubbeldiagnos avses allvarliga psykiska sjukdomar och störningar i 
kombination med ett omfattande missbruk/beroende. www.socialstyrelsen.se/nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 
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Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns 
kommun, Vårgårda kommun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs 
sjukhus och Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg. 
 
DD-projektet var en fortsättning på det arbete med att förbättra villkoren och 
omhändertagandet för gruppen med dubbeldiagnos som har pågått, och alltjämt 
pågår, under en längre tid i regionen. Som exempel kan nämnas att under åren 
2002-2004 arbetade Sjuhäradskommunerna och Psykiatriska verksamheten i 
Södra Älvsborg fram ett gemensamt handlingsprogram för gruppen psykiskt 
störda missbrukare. 
 
Den bärande tanken i DD-projektet är att man inte kan stycka upp ansvaret 
mellan huvudmännen när det gäller behandling och omhändertagande av 
personer med allvarliga psykiska sjukdomar och störningar i kombination med 
missbruk/beroende. Det är ett gemensamt ansvar för parterna att se till att både 
missbruket och den psykiska sjukdomen behandlas samtidigt. DD-projektet har 
bestått av två delar. I den första delen, den del som i utvärderingen beskrivs som 
arbetsområde 1, inriktar sig på verksamheter och organisationsövergripande 
frågor som riktar sig direkt till gruppen med DD-diagnostik medan arbetsområde 
två riktar sig till personer som professionellt eller av andra skäl kommer i 
kontakt med DD-gruppen. 
 
Utvärderingen av projektet, som utfördes genom dåvarande Äldre Västs försorg,  
pekar bl a på att implementering av nya arbetssätt för denna grupp är ett 
långvarigt arbete som kräver engagemang, kompetens och mandat för involverad 
personal.  
 
Dubbeldiagnosprojektet var ett ambitiöst upplagt projekt. Det började med god 
fart, men gick sedan i stå när arbetet med att förankra den övergripande 
handlingsplanen för målgruppen vars tillblivelse var ett överordnat mål för 
projektet, drog ut på tiden i de medverkande organisationerna. Men ett sådant 
arbete måste få ta tid och som den Nationella psykiatrisamordningen skriver i sitt 
slutbetänkande apropå samverkan så kan sådan ibland bli både invecklad och 
komplicerad och inte minst tidskrävande när organisationer som är olika 
utformade och har olika språk och kulturer skall börja arbeta tillsammans.8 Det 
måste få ta tid att bryta ner dessa svårigheter och skapa nya gemensamma former 
för samverkan vilket var ett av syftena med den övergripande handlingsplanen. 
Det andra syftet med projektet var att införa ett nytt arbetssätt när det gäller att 
stötta och ta hand om personer med DD-diagnostik. Båda dessa syften förutsätter 

                                                 
8 Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande, sidan 230ff. 
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varandra i en ömsesidighet. Det är också ett arbete som måste pågå parallellt och 
på olika nivåer samtidigt.  
 
Kanske var det optimistiskt att förvänta att man skulle kunna få relativt stora 
organisatoriska förändringar till stånd under den begränsade projekttiden, men 
projektet satte igång processen för att skapa de organisatoriska förändringarna 
som krävdes för att skapa förutsättningarna för att framgent arbeta enligt 
intentionerna i projektet. 
 
Det arbete som påbörjades under projekttiden och som fortsatte efter 
projekttidens slut med implementeringen av det nya arbetssättet tog formen av 
ett processorienterat arbetssätt, där man undan för undan la till nya delar till dem 
som redan var färdiga tills man har nått helheten utifrån projektplanens mål och 
intentioner. 
 
Utvärderingsrapporten Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser – 
en utvärdering finns att hämta på www.fous.se.  
 
 
Avslutningsvis 
 

FoU Sjuhärad Välfärd är en relativt ny resurs som kompetenscentrum inom 
missbruks-/beroendeområdet med uppgift att stödja ägarna, deras personal 
liksom brukare och brukarorganisationer med kunskapsunderlag och 
kompetensutveckling för et kvalitativt gott arbete i samverkanslandet mellan 
hälso-, sjukvård och socialtjänst. I ”verktygslådan” för detta arbete finns att 
genomföra kunskapssökande FoU-projekt, utvärderingsuppdrag, ta initivativ till 
utbildningar inom aktuella problemområden, genomföra konferenser och 
seminarier, bidra till kunskapspridning t ex genom FoU-caféer och temadagar, ge 
stöd för kunskapsutveckling t ex genom utvärderingsverkstäder, FoU-cirklar, 
handledning och konsultationer.  
 
Utförligare information om FoUS och verksamheten finns att hämta på hemsidan 
www.fou.se  
 
 

Kontakt 
 

Per-Åke Karlsson, verksamhetsledare, samordnare, vetenskaplig ledare för 
socialt arbete/omsorg 
 

Tfn: 033-435 47 71, mobil:0702-770 760 
per-ake.karlsson@hb.se 
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Skaraborg – ett nytt vårdprogram om 
ungdom med riskbruk och psykisk ohälsa 
 

Birgit Lannemyr 
 
I Skaraborg har ett nytt organisatoriskt vårdprogram utarbetats, riktat till barn 
och ungdomar (upp till 18 år) i syfte att minska risken för utveckling av riskbruk 
och psykisk ohälsa genom tidig upptäckt och effektiv samverkan. 
 
Sjukvården i Skaraborg, dvs. Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg 
samt Kommunalförbundet Skaraborg representerande 15 kommuner, har 
samarbetat kring framtagandet av ett sådant gemensamt vårdpolicydokument. En 
vårdpolicygrupp etablerades och  uppdraget gick  till socionom/leg 
psykoterapeut Birgit Lannemyr, att tillsammans med en arbetsgrupp arbeta fram 
ett organisatoriskt vårdprogram. Arbetsgruppen bestod av representanter från 
sjukhusvården – barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården samt kommunernas 
skola/utbildning och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Två politiker 
från hälso- och sjukvårdsnämnderna deltog också i arbetet. 
 
 

Bakgrund 
 

Barns och ungdomars hälsa är avgörande för framtiden. Allt fler unga mår dåligt 
psykiskt. Rapporter visar också att ungdom använder alkohol och droger i 
oroväckande omfattning. Det är vanligt med kombination av psykisk ohälsa och 
missbruk av alkohol och droger hos individen. Barn och unga som är i riskzonen 
eller visar signaler på psykisk ohälsa måste tidigt upptäckas och behandlas. Det 
krävs kunskap och mod att i tid fånga upp de barn som riskerar psykisk ohälsa. 
Aktuell forskning visar att tidiga insatser i den unges liv har större möjligheter 
att hejda en destruktiv utveckling. 
 
 

Barn och ungdom i Skaraborg 
 

År 2007 bodde 78 500 personer under 25 år i Skaraborg, något fler pojkar än 
flickor. Enligt prognoser så kommer antalet unga att minska de närmaste åren, 
framför allt gruppen tonåringar. Gruppen unga 13-18 år kommer fram till 2015 
att minska med 24 procent. Totalt kommer antalet Skaraborgare under 25 år att 
minska med tio procent fram till år 2020. Minskningen av antalet unga gör det 
möjligt att i framtiden lägga mer resurser på det förebyggande arbetet.  
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Användning av alkohol och droger 
 

Det är vanligt bland unga att dricka alkohol. Folkhälsoenkäten 2007 visar att 
nästan var tredje pojke i Skaraborg mellan 16-24 år och knappt var fjärde flicka i 
samma ålder har en riskabel alkoholkonsumtion. I Skaraborg överensstämmer de 
nationella undersökningarna tämligen väl med kartläggningen som 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning (CAN) har gjort. I 
Skövde svarade 8 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna i årskurs 9 att 
de hade provat narkotika. Denna test av narkotika ökade snabbt till 14 procent av 
pojkarna och 11 procent av flickorna på årskurs 2 inom gymnasieskolan. 
 
Alkohol är den drog som ungdomar föredrar jämfört med tobak och narkotika. 
Ungdomarnas dryckesmönster skiljer sig från de vuxnas, de dricker mer mängd 
alkohol vid varje dryckestillfälle. Berusningsdrickande ökar under hela 
ungdomsperioden upp till 21 år. Desto tidigare som ungdomar börjar dricka 
alkohol desto mer ökar risken för att bli alkoholberoende, att få sociala och 
psykiska problem samt problem med skolgången. Om en av föräldrarna är 
alkoholberoende ökar det risken 4-10 gånger att barnet blir det.  
 
När unga använder narkotiska preparat eller otillåtna droger/mediciner är det i 
sig ett tecken på en allvarligare problematik och ett tydligare normbrytande 
beteende än vid t ex alkoholförtäring. Enstaka tillfällen av experimentellt 
användande av cannabis eller andra droger tyder oftast inte på psykiatrisk eller 
psykosocial problematik.  
 
Toleransnivån bör vara lägre för narkotika- och droganvändning än för lindrigt 
alkoholbruk och allt användande ska leda till åtgärd. Det är angeläget att tidigt 
uppmärksamma missbruksbeteende för att kunna mobilisera det stöd som krävs 
för att förhindra en fortsatt allvarlig utveckling. Vid enstaka tillfällen, då det inte 
finns tecken på komplicerande problematik, ska insatser ske på basnivån. I 
övriga fall blir, beroende på problematikens art, specialiserade insatser från 
missbruksvård, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri aktuella.  
 
 

Samsjuklighet 
 

Många som har psykiska problem överkonsumerar eller missbrukar, men det 
uppmärksammas inte i tillräcklig omfattning. Unga med psykiska problem som 
ångest, depressivitet, psykossymtom eller antisocialt beteende har en generellt 
högre risk, jämfört med tonåringar som inte har dessa problem, att utveckla ett 
riskbruk. Detta innebär att om man inom socialtjänsten misstänker att en ungdom 
med riskbruks- och beroendeproblem också har en psykisk störning/ sjukdom 
respektive somatisk sjukdom, ska man kontakta hälso- och sjukvården för en 
bedömning. För lämplig behandling av en ungdom med riskbruk och samtidigt 
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psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda 
problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta 
insatsen.  
 
 
Processen med vårdprogrammet 
 

Arbetsgruppen har mötts regelbundet och deltagarna har haft uppgifter tilldelade. 
Ett flertal professioner har inbjudits såsom polis och drogförebyggare, sjukhusets 
läkare och sjukskötare, företrädare för ungdomsmottagningar  och socialtjänst m 
fl. Vi har deltagit i konferenser och gjort studiebesök. Kunskap har inhämtats via 
forskningsrapporter och utgivet material såsom Nationella riktlinjer från 
Socialstyrelsen. Inventering av hur olika vårdgivare arbetar idag och vilka 
metoder som används. Våra egna yrkesmässiga erfarenheter och diskussioner 
med visioner om hur det borde vara för denna ungdomsgrupp har varit 
värdefulla. Ambitionen har varit att göra ett lättillgängligt arbete för handläggare 
och beslutsfattare, ett vårdprogram som ska kunna vara ett stöd i arbetet med den 
unge och familjen. 
 
 
Förbättringsförslag 
 

Ansvar – kontinuitet - samverkan 
 

En bärande idé som funnits med under arbetets gång har varit att inta ungdomens 
perspektiv och följa dennes väg genom olika vårdinstanser. Familj, vänner och 
nätverk har tillsammans med flera samhällsinstanser rollen att uppmärksamma 
och förstå den unges belägenhet och att bistå med hjälp och stöd. Vår ansats har 
utvecklats till att ungdomens val av ”aktör” ska vara viktigast, d v s den instans 
eller person som den unge har valt ska respekteras och om kontakten har 
fungerat ska den finnas kvar. Denna person föreslås bli initiativtagare till 
vårdsamverkan. Alternativt kan rollen överlåtas till någon annan profession men 
den kontaktade personen ska ändå finnas kvar som ett personligt stöd för den 
unge under hela behandlingstiden. 
  
Integrerad behandling innebär att både riskbruket och den psykiska sjukdomen 
behandlas samtidigt och av samma behandlingsteam alternativt i separata team 
men i tät samverkan. Integrationen är behandlarnas ansvar. Riskbruket och den 
psykiska störningen interagerar och måste behandlas samtidigt. Det är svårt att 
avgöra vilket tillstånd som är primärt, bättre att utgå från att båda är lika 
angelägna. Integrationen är behandlarnas ansvar. Ungdomen ska aldrig riskera 
att ha tagit fel kontakt, kontaktpersonen ska finnas kvar men kunna lotsa vidare 
till ”rätt” instans.  
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Samverkan. Arbetsgruppen vill visa på vikten av samverkan mellan olika 
vårdgivare och att de tillsammans kan bistå ungdomens och dennes familj. Med 
denna bakgrund vill arbetsgruppen för vårdprogrammets utförande föreslå 
samverkan mellan olika vårdinstanser enligt Västbus modellen – riktlinjer 
antagna 2005 av Västra Götalands region och kommuner enligt bilden nedan. 
 

Förbättringsområden 
 

� Utökat samarbete mellan socialtjänst, skola, ungdomsmottagningar, BUP 
och Polis enligt Västbus rekommendationer 

� Utbildningsinsatser till personal inom ovan nämnda instanser 
� Utvecklande av gemensamma vård- och/eller behandlingsplaner 
� Riktlinjer för vårdplansdokumentation och uppföljningssamverkan för alla 

involverade parter 
 

Förslag till förändringar som kan kräva nya resurser eller 
åtaganden 
 

� Uppdrag till handläggare att bidra med ökad samverkan mellan olika 
vårdinstanser samt aktivt deltagande i nätverksmöten och med mandat vid 
utarbetande av gemensamma vårdplaner 

� Utveckling av ungdomsmottagningarnas kontaktyta och 
samverkansinsatser 

� Satsning på gemensam kompetensutbildning över förvaltningsgränser 
 
 
 

Kontakt 
 

Birgit Lannemyr, socionom/leg psykoterapeut, Skaraborgs sjukhus, Barn- och 
ungdomspsykiatriska verksamheten  
 

Mobil: 070-354 01 33 
birgit.lannemyr@vgregion.se 
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Brukarorganisationer  
 

Sammanställt av Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR 
 
Två av de organisationer som verkar för att stärka brukarinflytandet inom 
missbruks- och beroendevården i Göteborgsområdet är RFHL-Oberoende 
Göteborg och Det Fria Sällskapet Länkarna i Göteborg. Här ger Karin Olsson 
från RFHL och Janne Nicolaysen från Länkarna sina bilder av 
brukarorganisationer som resurser för utvecklingsarbetet inom missbruks- och 
beroendeområdet. 
 
RFHL-Oberoende Göteborg vänder sig till brukare och närstående när det gäller 
läkemedel och narkotika. Organisationen fungerar framför allt kamratstödjande 
och vägledande. Flera samverkansprojekt med offentlig verksamhet bedrivs, 
bland annat ”Gröna fingrar” som erbjuder sysselsättning på frivillig basis för 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ”Möjligheternas 
Hus” som verkar inom den rättspsykiatriska vårdkedjan.  
 
Det Fria Sällskapet Länkarna vänder sig till människor med alkoholmissbruk 
och även blandmissbruk. Organisationen arbetar med gruppterapi på 
uppladdningsmöten, där ”de som gått före” visar på hållbara vägar utan alkohol 
och droger. Nytillkomna personer påminner om hur det är att vara aktiv i 
missbruk. Nyktra tillställningar anordnas exempelvis under de stora högtiderna 
för medlemmar och deras familjer.  
 
Ur brukarorganisationernas perspektiv är det väsentligt att utveckla formerna för 
samverkan mellan brukarorganisationer och socialtjänst och beroendevård. Det 
gäller både på en individ- och en organisationsnivå. Brukarorganisationer kan 
visa på alternativ till den ”vanliga” vägen som inte sällan leder till social 
utslagning. Att vården verkligen lyssnar på den som befinner sig i besöksstolen 
är viktigt. Ofta har personerna själva en bra bild över hur den egna situationen 
ser ut men behöver hjälp att komma till den punkt där han eller hon kan få 
kontakt med någon av alla de organisationer som finns. Brukarna har inte alltid 
blivit lyssnade på som det varit hittills och det finns mycket som kan bli bättre i 
den vård som ges. Särskilt illa är det när personer trillar mellan stolarna, vilket 
kan bero på att man får eller inte får vissa diagnoser, och att vården är uppdelad.  
 
Brukarorganisationerna önskar arenor för information och möten. Där kan 
organisationerna visa vem man är, vad man sysslar med och vad man gör för att 
åstadkomma goda resultat, men också för att organisationerna ska kunna känna 
till och ta del av de möjligheter som beroendevård och socialtjänst ger. Det borde 
kunna gå att samverka mer än vad som sker idag, både organisationerna emellan 
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och tillsammans med socialtjänst och beroendevård. Brukarråd kan vara en form 
för att stärka samverkan och brukares inflytande. Där kan brukarorganisationerna 
möta de som bestämmer och bidra med sina kunskaper. Under den kommande 
tiden kommer en särskild satsning från organisationernas sida att ske för att få 
till stånd brukarråd. En annan möjlighet är attitydambassadörer, personer med 
egen erfarenhet av psykisk ohälsa som delar med sig av sina erfarenheter, vilket 
nätverket för brukarorganisationer med inriktning på psykisk ohälsa (NSPH) 
satsar på.  Det kan ta tid att utveckla former för brukarsamverkan och inflytande, 
och visst har det varit trögt, men motlutet idag är inte alls så starkt som tidigare.  
 
Den här rapporten handlar till stor del om forskning och kunskapsutveckling. 
Vad ser då de båda representanter för brukarorganisationer som kommer till tals 
här av kunskapsbehov framöver? Här är några önskemål: 
 

• Samband mellan fysisk ohälsa och missbruk   
• Diagnoser för kvinnor 
• Effekter av B-vitaminbehandlingar  
• Barns erfarenheter av att växa upp med föräldrars missbruk och vilket stöd 

som behövs 
• Gemensamma drag i personligheten hos personer med missbruk eller 

beroende  
• Hur hjälpen kan utformas så att ingen trillar mellan stolarna i vården   

 

Läs mer 
 

www.rfhl-goteborg.com 
www.alkoholproblem.nu 
www.nsph.se 
 

Brukarråd Ja, Tack! Dokumentation från ett möte om inflytande för 
brukarorganisationerna i beroendevården i Västra Götaland, 24 september 2009, 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

Brukarråd Var med och påverka beroendevården där du bor! 
 www.rfhl.se 
 
 

Kontakt 
 

Karin Olsson, RFHL-Oberoende Göteborg 
karin.olsson@rfhl-goteborg.com 
 

Janne Nicolaysen, Det Fria Sällskapet Länkarna 
janne.nicolaysen@comhem.se 
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Kapitel 2 
 
 

FORSKNING OCH UTVECKLING  
 

I VÄSTRA GÖTALAND 
 

Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt som  
rör riskbruk, missbruk och beroende 
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NÅGRA VETENSKAPLIGA INRIKTNINGAR 
 

 

Farmakologi och beroendeforskning 
 

Jörgen Engel     
  
 
 
 
 

 
Målsättningen med vår forskning är att med neurovetenskaplig teknik studera det 
neurokemiska underlaget för alkoholens effekter på hjärnan från individ till 
molekylär nivå, s.k. top-down analys. Olika beteendesituationer där alkoholens 
positivt förstärkande effekter studeras användes i kombination med 
neurokemiska och molekylärbiologiska metoder.  
 
Den intensiva utvecklingen av neurovetenskaplig forskning under senare år har 
möjliggjort att man kan skönja de underliggande processer i hjärnan som ligger 
till grund för beroendeframkallande medels effekter på hjärnan som är av 
betydelse för uppkomsten av missbruk, beroende och återfall. Neuronsystem i 
hjärnan som förmedlar en känsla av belöning, stimulans och välbehag har kunnat 
identifieras. Det har också visats att dessa belönings/lustsystem på olika sätt 
aktiveras av beroendeframkallande medel. Vår och andra forskargrupper har 
också kunnat identifiera en del av de signalsubstanser (instrument, se figur 1) 
som förmedlar alkoholens belöningsprofil. Denna interaktion mellan hjärnans 
signalsubstanser och alkohol är mycket komplex. Man kan betrakta de olika 
signalsubstanserna som instrument i hjärnans symfoniorkester som kan spela upp 
en belöningssymfoni under dirigenten alkohols (eller andra 
beroendeframkallande medel) ledning. Varje instrument kan spela upp 
belöningsmelodin men den fullständiga upplevelsen av belöningssymfonin 
kräver att alla instrumenten spelar tillsammans under dirigentens ledning. 
Upplevandet av belöningssymfonin är förstås också beroende av 
individrelaterade faktorer som genetiska, ålder, hormonella och 
erfarenhet/omgivning; faktorer som också är föremål för våra studier. Denna 
neurokemiska forskning, till stor del baserad på grundforskning omfattande 
djurexperimentella studier, har redan medfört kliniska landvinningar.  
 
Sålunda har nya farmakologiska hjälpmedel introducerats med vars hjälp man 
kunnat reducera missbruk hos högkonsumenter av alkohol eller minska risken 
för återfall hos alkoholister så att psykosociala interventioner kan möjliggöras. I 
kombination med olika psykologiska behandlingsmodeller tillsammans med en 
förstärkning av det sociala trygghetsnätet kan en dylik farmakologisk behandling 

Behavioral Pharmacology Unit 

Institute of Neuroscience and 
Physiology Göteborg University  
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medföra ett genombrott i omhändertagandet av individer med alkohol- och 
narkotikaproblem. Genom att studera det neurokemiska underlaget för 
alkoholens olika beroendeframkallande effekter på hjärnan kan en ökad kunskap 
erhållas om de mekanismer som kan vara av betydelse för beroendeutvecklingen 
och därmed leda till utveckling av nya farmakologiska hjälpmedel, s.k. 
“kryckor”, för behandling av alkoholister.  
 

 
Figur 1. Man kan betrakta de olika signalsubstanserna som instrument i hjärnans 
symfoniorkester som kan spela upp en belöningssymfoni under dirigenten alkohols 
ledning. 
 
 
Kontakt 
 

För mer information om farmakologisk och neurokemisk beroendeforskning vid 
Göteborgs universitet, kontakta 
 

Jörgen Engel, professor emeritus, sektionen för farmakologi, Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
 

Tfn: 031- 773 3416 
jorgen.engel@pharm.gu.se 
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NÅGRA VETENSKAPLIGA INRIKTNINGAR 
 
 

Psykiatri – integrativ preklinisk och  
klinisk forskning om alkoholism 
 

Bo Söderpalm 
 
Förutom det individuella lidande som alkoholism och andra beroendesjukdomar 
består den drabbade belastas samhället av enorma kostnader för det medicinska 
omhändertagandet och de sociala och kriminella konsekvenserna av missbruk 
(30-150 miljarder/år i Sverige!). Våtr forskning utforskar de neurobiologiska 
orsakerna till dessa sjukdomar, med syftet att finna nya behandlingsprinciper 
mot framförallt alkoholism och snarast pröva dem i den kliniska verkligheten. 
För närvarande fokuserar vi på att studera en nervkrets i hjärnan som vi 
identifierat som inblandad i alkoholens belönande egenskaper, exakt hur alkohol 
påverkar denna krets på kort och lång sikt, och hur man med olika 
farmakologiska substanser kan påverka dessa mekanismer, så att alkoholintag 
kan dämpas. Vi studerar även hur alkohol och nikotin påverkar varandras utfall i 
nervkretsen, eftersom vi tidigare visat att kronisk nikotinbehandling ökar 
alkoholintag hos råttor, en farmakologisk effekt som skulle kunna förklara det 
vanliga blandmissbruket av alkohol och nikotin. Vi studerar också andra 
beteendekontrollerande nervsystem i hjärnan som vi funnit påverkas av såväl 
nikotin som etanol.  
 
Vi har identifierat några ”targets” (glycinreceptorer och nikotinreceptorer) 
genom vilka man kan sänka alkoholintaget i djurmodeller som anses förutsäga 
klinisk effekt och genom vilka man även kan påverka alkoholsökande beteende 
efter exponering för en tidigare alkoholassocierad signal (jmf. Pavlov). 
Resultaten visar att alkohol farmakologiskt förefaller påverka samma 
mekanismer som är inblandade i att initiera alkoholsökande beteende, vilket 
leder till en ond cirkel (motiverande signal ger alkoholintag ger motiverande 
signal etc.). Dessa fynd skulle kunna förklara det klassiska fenomenet att en 
alkoholberoende fortsätter att dricka tills alkoholen tar slut, trots en redan 
höggradig berusning.  
 
Vi har slutfört en kontrollerad klinisk studie där vi testat ett etablerat läkemedels 
(mirtazapin) effekt på hög alkoholkonsumtion och funnit en 
alkoholkonsumtionssänkande effekt hos individer med hereditet för 
alkoholberoende men inte hos andra. Genom denna prövarinitierade studie har vi 
skaffat oss nödvändig kompetens för att kunna ta nya lovande substanser från de 
experimentella studierna till klinisk prövning så snabbt som möjligt. På basen av 
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våra experimentella studier har vi tillsammans med ett läkemedelsföretag 
patenterat en grupp substanser (glycinupptagshämmare) för behandling av 
alkoholism och andra beroendetillstånd. En sådan substans jämförs nu mot 
placebo på alkoholberoende patienter i en multicenterstudie (Europa och 
Australien) omfattande 300 patienter. Vi är huvudprövare i Sverige. I en av oss 
initierad studie prövar vi även tillsammans med forskare i Stockholm och Malmö 
om det nya rökavvänjningsmedlet Champix® påverkar alkoholkonsumtion hos 
alkoholberoende personer. Denna substans interagerar med hjärnans 
nikotinreceptorer och har i våra grundvetenskapliga studier en profil som 
indikerar en alkoholkonsumtionssänkande effekt. 
 
I vårt arbete har vi också funnit att kronisk nikotinbehandling ökar alkoholens 
effekt i ovan nämnda nervkrets och att detta kan hänga samman med en 
motverkan av alkoholens sederande egenskaper. Våra resultat visar även att vissa 
aminosyror förutom glycin, t ex taurin och beta-alanin, är av betydelse för 
nervkretsens funktion och kan vara inblandade i såväl alkoholens som 
återfallspreventiva läkemedels (Campral®) påverkan på kretsen. Studier pågår 
även över förekomsten av ADHD bland personer som söker hjälp för 
missbruk/beroende, samt över betydelsen av denna samsjuklighet. Slutligen har 
vi påbörjat framför allt grundvetenskapliga studier över betydelsen av 
konsekvenser av nedsatt leverfunktion för alkoholkonsumtion.  
 
 

Kontakt 
 

För mer information om psykiatrisk och neurobiologisk beroendeforskning vid 
Göteborgs universitet, kontakta 
 

Bo Söderpalm, docent vid Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen 
för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
 

Tfn: 0708 – 284352 
Bo.Soderpalm@neuro.gu.se 
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NÅGRA VETENSKAPLIGA INRIKTNINGAR 
 

 

Psykologi – missbruksforskning i relation 
till tankar, känslor och beteende  
 

Claudia Fahlke 
 
I dag råder det konsensus – bland forskarna och andra teoretiker – om att 
missbrukets etiologi och den fortsatta utvecklingen, inklusive vägen ur ett 
missbruk, inte går att beskriva och förklara utifrån någon enkel kausal modell då 
det är ett mångfaktoriellt problem och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. 
Den psykologiska kunskapen på området ger följaktligen ett bidrag, jämte andra 
rådande vetenskapliga discipliner, och tillsammans bidrar alla till att öka 
förståelsen om riskbruk, missbruk och beroende.  
 
 

Missbrukspsykologi  
 

Inom psykologin finns flera etablerade teorier om människans känsloliv 
(emotioner), hennes tankeförmåga (kognition) och hur hon fungerar och beter sig 
i samspel med andra människor (interpersonella relationer). Det handlar om 
teorier som emotions-, kognitions-, motivations- och utvecklingspsykologi. 
Dessa teorier ger möjliga förklaringsmodeller till varför missbruk utvecklas och 
fortskrider, men också vilka skyddande faktorer som kan vara av betydelse. 
Andra teorier som också bidrar med kunskap till området är bl.a. biologisk 
psykologi, inlärningspsykologi och socialpsykologi för att nämna några.  
 
Inom ämnet missbrukspsykologi finns också kunskap om hur missbruk kan 
upptäckas, utredas och kartläggas. Det finns t.ex. beprövade psykologiska 
metoder för hur man går tillväga för att utforska om en person har 
missbruksproblem. Det finns också metoder för hur man bedömer problemets 
svårighetsgrad och omfattning samt procedurer för att beskriva olika aspekter av 
en individs intrapsykiska funktioner, så som emotionellt tillstånd och kognitiv 
funktionsnivå. Inom missbrukspsykologi studeras också psykosociala och 
psykoterapeutiska interventioner samt återfallspreventiva insatser vid riskbruk, 
missbruk och beroende. Utveckling av nya metoder och tekniker för det 
praktiska arbetet inom missbruks- och beroendevården prövas också. 
 
 

Forskning i Göteborg 
 

Vid Psykologiska institutionen finns en forskargrupp som arbetar med 
experimentell och klinisk forskning i missbrukspsykologi. Forskargruppen ger 
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också utbildning och handledning i missbrukspsykologi på grund- och avancerad 
nivå samt på forskarutbildningsnivå. Vidare samverkar forskargruppen 
kontinuerligt med det omgivande samhället i frågor som rör missbrukspsykologi. 
Nedan ges en sammanfattning av några forskningsprojekt som drivs av 
forskargruppen, varav flera finns också mer utförligt beskrivna i denna rapport. 
 
Göteborg Alcohol Research Project (GARP) 
Projektet är tvärvetenskaplig och longitudinell där psykologiska (uppväxtmiljö, 
personlighet, psykisk hälsa m.m.) och biologiska faktorer (transmittorer och 
genetik) vid alkoholism studeras. Särskild fokus ägnas åt hur dessa faktorer 
interagerar vid alkoholberoende och vilken betydelse de har för 
behandlingsprocessen och behandlingsutfall. Kristina.Berglund@psy.gu.se 
 
Narkotikamissbruk och beteendeproblem 
I projektet studeras narkotikamissbruk i relation till andra missbruksformer så 
som mat, spel och shopping, med fokus på hur dessa tillstånd samvarierar och 
kommer till uttryck. Vidare studeras psykiatrisk samsjuklighet hos personer med 
narkotikamissbruk och uppföljning görs i syfte att studera behandlingsutfall. 
Elisabeth.Punzi@vgregion.se 
 
Psykos och missbruk 
I detta projekt genomförs en långtidsuppföljning av nydebuterade 
psykospatienter med samtidigt missbruk. Syftet är att undersöka 
behandlingsutfall samt vilka faktorer som predicerar återhämtning. Vidare 
jämförs patientgruppen med två andra grupper: en med psykos utan missbruk 
och en med missbruk och annan psykisk ohälsa än psykos. Här är syftet att 
studera om det finns skillnader i funktion, symtom och missbruk som har 
betydelse för hur man lägger upp behandlingen. Jonas.Stalheim@vgregion.se 
 
Psykologiska riskfaktorer i relation till drogvanor och hälsa 
I projektet undersöks psykologiska skydds- och riskfaktorer hos ungdomar som 
kan vara associerade med alkohol- och droganvändning. Av särskilt intresse är 
vilken betydelse personlighet, psykisk hälsa och attityder har i relation till 
droganvändning. Mattias.Gunnarsson@psy.gu.se 
 
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen?  
Projektet är en retrospektiv och longitudinell uppföljningsstudie av vuxna 
personer med diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS). Syftet är att få fördjupad 
kunskap om vilka konsekvenser prenatal alkoholexponering får för den vuxna 
personen, framförallt med avseende på psykosocial och neuropsykologisk 
funktion. jrangmar@hotmail.com 
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Steroidmissbruk i relation till personlighet och hälsa 
I projektet studeras förekomst av steroidanvändning bland f.d. elitidrottare under 
åren 1960-1979 samt hur deras psykiska hälsa ser ut i dag. Vidare undersöks hur 
missbruk av steroider inverkar på personligheten och vilka konsekvenser det får 
för den psykiska hälsan hos män som i ag använder steroider.  
Ann-Sophie.Lindqvist@psy.gu.se  
 
Alkohol och episodiskt minne 
I projektet studeras hur alkohol påverkar det episodiska minnet (minne för 
konkreta händelser), dvs. vad och hur mycket minns man efter en 
alkoholberusning. Särskild fokus ägnas åt att studera hur alkohol påverkar 
ögonvittnes minnesprestationer och i vilken utsträckning det är möjligt att 
förbättra minnesprestationen med hjälp av en kognitiv intervjumetodik. 
Anna.Soderpalm@neuro.gu.se 
 
 
 

Kontakt 
 

För mer information om psykologisk missbruksforskning vid Göteborgs 
universitet, kontakta 
 

Claudia Fahlke, professor, leg psykolog, Psykologiska institutionen, Göteborgs 
universitet och Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 

Tfn: 031-786 4289 
Claudia.Fahlke@psy.gu.se 
 

www.psy.gu.se 
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NÅGRA VETENSKAPLIGA INRIKTNINGAR 
 

 

Socialmedicin och missbruksforskning 
 

Fredrik Spak 
 
Den socialmedicinska avdelningen vid medicinska fakulteten vid Göteborgs 
universitet återskapades 1993 efter att ha legat i träda i flera år. Chef blev då 
professor Peter Allebeck med intresse för både alkohol- och narkotikaforskning. 
Kort därefter flyttade Fredrik Spak med den befolkningsbaserade studien Women 
and alcohol in Göteborg (WAG) från psykiatrin till den återupplivade 
socialmedicinska avdelningen. Forskningen som bedrivs inom ramen för WAG 
är av epidemiologisk karaktär. Vi studerar, och har studerat, förekomst och 
konsekvenser av bruk respektive missbruk samt orsaker till missbruk i 
befolkningen. Detta har lett till olika typer av resultat. En del har redovisats i 
föregående rapport i denna serie, den som kallades Riskbruk, Missbruk, 
Beroende och kom 2006. Vi har t.ex. fastställt den senaste (år 1990) säkra siffran 
för förekomst av alkoholdiagnoser hos kvinnor i Sverige, 3.3 % mätt på livstid 
och 1,5 % mätt på 1 år så länge sedan 1990, och därefter har ingen 
intervjubaserad populationssiffra kommit för Sverige. Senare tiders studier av 
WAG materialet har även visat på samband mellan alkohol och sjukskrivning, 
samband mellan genusidentitet och alkoholmissbruk m.m. Ett flertal forskare har 
varit engagerade i dessa studier. Hittills har 9 avhandlingar helt eller delvis 
baserats på WAG- materialet och ytterligare en är under arbete.  
 
Forskning 
 

WAG är en omfattande studie med ett brett socialmedicinskt upplägg. Vi har 
intervjuat cirka 1800 kvinnor, flera av dem har intervjuats två eller tre gånger. 
De som tagits ut till intervjuer utgör ett representativt urval av över 8000 kvinnor 
som först svarat på en enkät om alkoholrelaterade problem. De första 
intervjuerna gjordes 1989-90, därefter 1995-97 och den senaste gjordes 2000-
2002. Förutom mycket omfattande intervjuer består det insamlade materialet av 
självifyllda enkäter, vissa psykometriska test samt journalmaterial från sjukvård 
och Försäkringskassan. I studien har mer än 130 kvinnor fått diagnoser av 
alkoholmissbruk alternativt alkoholberoende. I de tre föregående studier som 
genomförts i Sverige identifierades sammanlagt 31 fall med alkoholdiagnos 
bland kvinnor. Efter detta har enbart PART-studien baserats på intervjuer i 
Sverige och det materialet kan av olika skäl inte användas för att skatta 
prevalens. Att vi WAG fann så många fler beror fr.a. på att WAG-materialet 
insamlades i två faser, en första med enkäter först och därefter gjordes intervjuer. 
Tre översiktsartiklar har publicerats på svenska (Allebeck m.fl., 2001 samt ett 
flertal artiklar i Socialmedicinsk Tidskrift 2003). Vi hänvisar även den 
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intresserade läsaren till artiklar och avhandlingar som kan erhållas genom att 
kontakta oss personligen eller besöka vår hemsida (www.socmed.gu.se). Vi har 
utvecklat vår forskning om missbruksfrågor till att även omfatta kvalitativa 
studier, t.ex. av tidig vårdsökning för alkoholproblem. Flera studier har gjorts av 
samband mellan alkohol, psykiatriska problem och sjukförsäkring. Gunnel 
Hensing redovisar dessa, samt pågående studier, i ett separat kapitel.  
 
Vi analyserar nu också narkotikavariabler i WAG-materialet och deras samband 
med fr.a. sociala faktorer och psykiska störningar. Dessa studier är ännu inte 
publicerade. Detta har på senare år skett avseende ”bruk”/missbruk av drogen 
khat. På detta område har två studnetarbeten skrivits vidare kom en rapport 2009 
som bl.a. är nätpublicerad av Folkhälsoinstitutet (de Cal et al. 2009). Denna 
rapport har det inte skrivits särskilt mycket om i pressen, vilket vi på 
Socialmedicin bedömt som fördelaktigt. Det kan i sig förefalla märkligt att man 
inte vill ha publicitet kring ett avslutat arbete, men skälet härtill att skriverier i 
dagspressen omkring en mindre och väl avgränsad etnisk grupp upplevdes som 
negativ av denna grupp, vilket kraftigt försvårade vår (och även andras) 
kartläggning av khatproblematiken. Ett av de intressanta samband som framkom 
var i denna rapport att det skett en viss spridning till nya etnisk grupper.  
 
 
Sekundärprevention av riskbruk och missbruk av alkohol 
 

Vi har på socialmedicin intensifierat våra studier om sekundärprevention av 
riskbruk av alkohol i VG och även nationellt. Det gällde först enbart 
primärvården, men nu deltar vi i studier även i tandvården och företagshälsovård 
i VG, se under nästa rubrik. Vi deltog i den nationella studien av 
vårdpersonalens erfarenheter av, aktiviteter kring och attityder till 
riskbruksarbete som först publicerades (Holmqvist 2008), vi har studerat 
personalens syn på alkoholarbete ur en genussynvinkel (Geirsson 2009); det 
senare presenteras i ett eget kapitel.  Inom ramen för detta arbete har vi även 
gjort utredningar, vilket Per Blanck skriver om. Vi har också startat en nationell 
randomiserad studie som vi kallar SPIRA.  
 
Vi har arbetat med en studie av hur riskbruksarbete i Sverige utvärderas, som 
man kan läsa om på Folkhälsoinstitutets hemsida (Spak och Andersson 2008).  
Ett kapitel i denna bok handlar om vilka tecken som är utmärkande för riskbruk 
av alkohol, och som bör användas om man av något skäl inte vill använda 
systematiska screeninginstrument typ AUDIT (se Hanna Reinholdz).  
 
Genusaspekter 
Generellt gäller att Socialmedicin försöker anlägga ett genusperspektiv, Vi har 
samverkat i ett litet nationell nätverk som försökt anlägga ett sådant perspektiv 
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och det har resulterat bl.a. i ett supplement till Alcohol and Alcoholism nr 6, 
årgång 44 2009, benämnt  Psychosocial Aspects Supplement. I detta har vår 
grupp skrivit 3 av de 5 arbeten som till sist kvarstod efter referee-granskning (3 
arbeten togs ej med, men inget dessa 3 var skrivet på socialmedicin i Göteborg. 
Arbetsgruppen leddes av socialmedicin).  
 
 
Utredningar 
 

På senare år har vi på socialmedicinska avdelningen också utfört utredningar 
avseende alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. I den förra rapporten 
redovisade vi två utredningar. Nu har vi skrivit ytterligare 5 rapporter. Tre av 
dessa redovisas av Per Blanck i ett separat kapitel. Utöver de rapporterna har vi 
också skrivit en om Khat i Sverige och en om lokala utvärderingar av 
landstingens arbete med riskbruk (Spak Andersson 2008).  Med utvärderingar 
menar vi att dessa inte håller forskningsnivå, vilket i princip innebär att det är 
svårt att säga att resultaten från en sådan studie är så säkra att man kan dra 
slutsatser till andra geografiska områden, t.ex. andra regioner.  
 
Några utvärderingar pågår just nu (november 2009). I det ena studeras arbetet 
med att förebygga riskbruk av alkohol på arbetsplatser knutna till VG-regionen 
och i det andra studeras samverkan mellan privat näringsliv och offentligt 
verksamhet för att minska riskbruk av alkohol, i Lilla Edet, dvs. båda avser 
arbetsplatser inom VG.  
 
 
Forskningens nytta 
 

Vad för nytta har kliniker eller kliniken av studier som är utförda på 
befolkningsmaterial samt av studier som handlar om prevention? Det är inte 
alltid helt klart. Ibland kanske det inte finns någon nytta utöver att vi allmänt 
ökar vårt kunnande. De epidemiologiska studierna vi gör på socialmedicin är en 
typ av basforskning. När vi söker medel för forskning motiverar vi alltid våra 
förslag till studier med att kunskapen skall kunna användas för att förbättra 
vården eller det förebyggande arbetet. De framtagna kunskaperna bidrar t.ex. till 
förståelsen av att sexuella övergrepp är viktigt att tänka på i behandling av 
kvinnor med missbruksproblematik. Vi har också fastställt att merparten av de 
kvinnor man fångar upp i sjukvårdregister var kända för oss forskare genom att 
de redan hade deltagit i intervjuer och berättat om sin problematik. Dessa resultat 
visar att andelen s.k. dold alkoholism sannolikt inte är så stor som man tidigare 
trodde, när man enbart baserade kunnandet på om de var kända hos socialtjänst, 
försäkringskassa eller i kriminalvården. Sådana här kunskaper är användbara, 
men om de kommer till nytta avgörs ute i verksamheterna. 
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En viktig del av socialmedicins forskning omkring alkohol och andra droger är 
att den genomsyras av ett genustänkande. Med det menar vi att både forskning 
och utvärderingar på ett rimligt sätt skall ta hänsyn till den strukturella skillnad 
som råder mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Hur man samlat in ett 
forskningsmaterial, dvs. hur frågorna har konstruerats, spelar en viktig roll för 
vad som kan analyseras. Men även när man saknar vissa frågor av betydelse för 
att studera genusfrågor kan man oftast redovisa sitt material separat för könen, 
samt problematisera betydelsen av genus. Mer om detta finns att läsa i 
Socialmedicinsk Tidskrift (2003). När det gäller studierna av Khat användning 
har vi förstås hoppats att detta skall leda till nytta för både de som missbrukar 
Khat och deras omgivning. Tills vidare tror vi inte så är fallet eftersom kunskap 
som sådan sannolikt endast i låg utsträckning bestämmer vårdpolitikens 
utformning. Ur en genusaspekt är detta arbete intressant bl.a. för det mest är män 
som är brukare och missbrukare, samt för att hälsoarbetet med både män och 
etniska mindre grupper enligt vår bedömning är otillräckligt. Egentligen gäller 
samma omdöme också för arbetet med prevention av alkoholskador. Trots att 
män missbrukar mest samt ställer till mycket mer oönskade konsekvenser för sin 
omgivning till följd av sitt alkoholbruk, t.ex. övergrepp och rattfylleri, än vad 
kvinnor gör, finns det en mycket bristfällig fokusering på män och alkohol ur en 
genussynvinkel.  
 
 
Folkhälsoperspektiv 
 

Socialmedicin studerar missbruksproblemet ur ett folkhälsoperspektiv, sett i vid 
mening. Vi vill alltså skatta både de svåra problem personalen i den 
specialiserade missbruksvården möter, riskbruket som fångas upp i primärvården 
och övrig sjukvård och inte minst arbeta för att förebygga att missbruk alls 
uppkommer.  
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NÅGRA VETENSKAPLIGA INRIKTNINGAR 
 

 

Socialt arbete och missbruksforskning 
 

Tom Leissner  
 
Forskning i socialt arbete behandlar sociala problem, sociala processer och det 
sociala arbetets villkor i vid mening. Missbruk- och beroendeforskningen utgår 
från att detta sker i en specifik social och kulturell kontext. Därvidlag är det tex 
av intresse att studera hur identiteten konstrueras i samspel med drogtillgång, 
drogkultur och inte minst lokala förutsättningar.  
 
En given utgångspunkt är professionen och dess möte med missbrukare. 
Därigenom har studier av institutionsvården; dess verksamhet, klienter, arbetssätt 
och effektivitet, renderat i åtskiljiga rapporter och avhandlingar. En annan 
infallsvinkel har varit deltagande observationer som gett livsberättelser och 
kunskap om sociala världar. Dessa har oftast varit förenade med syftet att studera 
karriärer och exitprocesserna i alkohol och drogkulturerna. Metodologin i dessa 
studier har varit kvalitativ, vilket oftast har gällt för forskning i socialt arbete. 
Under senare år har intresset för kvantitativa studier och analyser av arbetssätten 
vunnit terräng. Hit räknar jag också intresset för det empiriska material som de 
systematiska dokumentationssystemen, såsom ASI och DOK, levererar.  
 
Missbruks och beroendeproblematik finns på institutionen under temat 
”Exkludering och kontroll” dvs studier av de processer som leder till att 
skillnader uppstår och personer marginaliseras. Där finns projekt om hemlöshet 
och behandling av kritiker inom organisationen sk blow-whistler.  
 
En ständigt återkommande diskussion i socialt arbete är i vilken utsträckning 
som ”man i en tvångssituation kan utveckla en bärande relation, dvs. en relation 
mellan behandlare och klient som kan leda till en för klienten gynnsam 
förändring”. Detta tema har utvecklats av Leila Billquist och Anette Skårner i en 
studie som handlar om kontaktmannaskapets utövande och villkor inom 
tvångsvården för vuxna personer med missbruksproblem och som i antologin 
presenteras under rubriken ”En påtvingad relation? En studie av 
kontaktmannaskapet inom LVM-vården” 
 
Anette Skårner medverkar här med ytterligare två bidrag: ”Att mäta personliga 
sociala nätverk – utveckling av ett instrument baserat på nätverkskartan” är ett 
pågående projekt som genomförs tillsammans med forskare vid 
Mittuniversitetet. Projektet syftar till att utveckla ett datorbaserat instrument 
MAP-NET (Measure and Analysis of Personal NETworks) för att undersöka och 
analysera personliga sociala nätverk. Det skall kunna användas både inom 
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kliniskt arbete inom missbruks- och beroendevården och för datainsamling i 
forskning. Anette presenterar också nystartad studie, ”Sexualitet, parrelationer 
och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från 
narkotikamissbruk”, som genomförs tillsammans med forskare vid Malmö 
högskola. Studien sätter fokus på hur en grupp människor som försöker lämna ett 
tungt narkotikamissbruk upplever och hanterar sexualitet och parrelationer och 
hur detta samspelar med deras användning av alkohol och narkotika.  
 
I vår presentation av missbruks och beroendeforskning finns studier av 
förebyggande arbete. Björn Andersson, ”Förebyggande arbete i skolan”, har 
studerat hur skolans ANT-verksamhet utvecklats och tagit formen av en bredare 
inriktning på "livskunskap". Han diskuterar hur detta påverkar lärarrollen och 
vad eleverna tycker. I sammanhanget tas begreppet ”programtrohet” upp, d v s i 
vilken utsträckning de lokala och situationella förutsättningarna skall ha 
betydelse för utformningen. Detta är en fråga som har blivit accentuerad i 
samband med den svenska evidensdiskussionen..  
 
Eva Palmblad har studerat framväxten av begreppet ”medberoende” 
Medberoende, moral, medborgarskap – Framväxten av en problemkategori och 
dess samhälleliga förutsättningar”. Hon noterar att begreppet ”har fått en 
märkbar spridning i terapi- och självhjälpssammanhang under senare tid, 
samtidigt som dess vetenskapliga status är ifrågasatt, inte minst från feministiskt 
håll”. Hennes material består främst av tryckta texter och nätmaterial, dvs 
chatsidor, bloggar, hemsidor m m. Indirekt ställer hon frågan vilka konsekvenser 
som begreppsanvändningen kan få i en människans liv.  
 
Frida Petersson studerar klientkonstruktioner inom substitutionsmottagningens 
praktik i arbetet ”Med livet som insats” . Personer som missbrukar heroin 
och/eller andra opiater beskrivs ofta som en av vårt samhälles mest 
marginaliserade grupper, de anses också som svåra att såväl motivera till vård 
som behålla i behandling. Frida Petersson avser att studera och analysera hur 
klienter/patienter konstrueras inom substitutionsmottagningens praktik.Mer 
specifikt fokuseras hur regelverk och policys översätts lokalt och tillämpas i det 
vardagliga arbetet på mottagningarna samt hur man som klient/patient reagerar 
på, förhandlar om och förhåller sig till dessa institutionella ramar. 
 
Jarin Kuosmanen och Mattias Gullberg har studerat GHB. De noterar allra först 
att detta är ”en farlig drog. Den har en dödlighet i nivå med heroin, men till 
skillnad från heroin är det inte ovanligt att GHB finns bland de första drogerna 
som ungdomar testar och använder”. Samtidigt är GHB en billig och tillgänglig 
drog som är svår att upptäcka. Den ger också tydliga effekter såsom 
muskelavslappnande effekt, eufori, ökad sexuell lust, att somna eller att bli 
medvetslös (”däcka”). 
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Tommy Moberg studerar idrottsmän som använder AAS (anabola androgena 
steroider). Han söker efter ”gemensamma nämnare i deras bakgrund, 
uppväxtvillkor, primärfamiljens sammansättning och inre liv, skolgång och 
relationer för att ytterst försöka förstå deras livsvillkor och sociala 
sammanhang”. Men han avser också att undersöka vilka efterverkningar bruket 
har fått.  
 
Tom Leissners forskning berör tre skilda områden: 1) implementering, 2) 
missbruk och kön samt 3) berättelser och konstruktioner. Visionen om något 
bättre, annorlunda, är en viktig faktor vid implementering och denna bör 
understödjas av frivillighet, stöd från tex chefer och delaktighet i projektet. Män 
inte bara använder alkohol och/eller droger på ett annat sätt än kvinnor utan att 
det påverkar också deras identitet och interaktioner. De blir annorlunda på ett sätt 
som inte enbart kan förklaras av intaget, personlighet m m. I samband med detta 
förändrar de också upplevelsen av sitt kön. I berättelser konstrueras individen. I 
de konstruktioner som sker av identiteten tex vid utredningar finns en risk att 
andra ser konstruktionen som statisk, ”så är det”. Medan de som gör 
bedömningar ser verksamheten som en färskvara. Bedömningar är ibland en 
förhandling mellan professioner och hänsyn tas ofta till organisationernas 
arbetssätt, målsättning m m.  
 
Institutionen för socialt arbete är en av de större vid Göteborgs universitet med 
cirka 1 400 studerande och drygt hundra personer som arbetar med undervisning, 
forskning och administration. Vi bedriver forskning, uppdragsforskning, 
mastersutbildning, uppdragsutbildning med inritktning mot missbruks och 
beroende frågor.  
 
 
Kontakt 
 

För mer information om socialt arbete och beroendeforskning vid Göteborgs 
universitet, kontakta 
 

Tom Leissner, docent och universitetslektor vid institutionen för Socialt arbete, 
Göteborgs universitet, hänvisar till: 
 

Anette Skårner  
Tfn: 031-7861605 
anette.skaner@socwork.gu.se  
 

Ingegerd Fransson  
Tfn: 031-7861900 
ingegerd.fransson@socwork.gu.se 
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Förebyggande arbete i skolan 
 

Björn Andersson 
 
Under åren 2002-2007 fungerade ”Mobilisering mot narkotika” (MOB) som 
statlig samordnare av den nationella narkotikapolitiken. Ett projekt MOB tog 
initiativ till var den s k ”trestadssatsningen”. Denna omfattade landets tre största 
städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Bakgrunden var tankegången att de här 
städerna fyller en särskild roll som utgångspunkt för drogtrender, vilka sedan 
sprids till andra orter i landet. I storstäderna finns även merparten av de tunga 
missbrukarna och en förhållandevis stor tillgång till droger. Det man ville 
undersöka i projektet var om kollektiva insatser i storstäderna kunde generera 
gemensamma erfarenheter och kunskaper, som sedan skulle kunna förmedlas 
vidare och användas i fler sammanhang. Trestadssatsningen genomfördes inom 
fyra prioriterade områden: förebyggande arbete i skolan, riskmiljöer som krog- 
och nöjesmiljöer/stöd till unga i riskzonen, nya stöd och behandlingsinsatser för 
unga missbrukare samt vård och stödinsatser för etablerade missbrukare. 
 
Skolverksamheten 
 

Den del av trestadssatsningen som handlat om förebyggande arbete i skolan har 
genomförts i två faser. I ett första skede, åren 2003-2006, stod grundskolan i 
centrum, medan en andra fas, mellan 2007-2009, fokuserade gymnasieskolans 
möjligheter att arbeta förebyggande. Både vad gäller resurser och antalet 
inblandade skolor var den första delen av satsningen mer omfattande. 
 
Utvärderingen av insatserna har också haft olika omfattning. Under den första 
fasen genomfördes dels en kvantitativt inriktad effektstudie med en ansvarig för 
samtliga inblandade skolor, dels kvalitativa processtudier med lokalt ansvariga 
forskare i respektive stad. Den andra fasen har följts av en utvärderare för 
samtliga skolor. Min egen roll är att jag genomfört den kvalitativa studien av 
första fasen i Göteborg samt att jag är ansvarig för utvärderingen för hela 
gymnasieprojektet. 
 
 
Skolan och det förebyggande arbetet 
 

Det förebyggande arbete man genomfört i trestadssatsningen är vad som 
traditionellt kallas ANT-arbete i skolan. Det är alltså arbete kring alkohol, 
narkotika och tobak. Sådan verksamhet har funnits länge i skolan, men den har 
blivit föremål för en kritisk diskussion de senaste åren. Generellt har 
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diskussionen förts på två skilda plan. På en övergripande nivå gäller frågan vad 
vi egentligen ska ha skolan till. Skolan har ett ansvar för att både fostra och 
utbilda unga människor, så att de fungerar i samhället och kan utveckla detta 
vidare. Men var ska tyngdpunkten i verksamheten ligga och hur ser förhållandet 
mellan kunskap och sociala relationer ut? En del menar att skolan ska sätta den 
kunskapsmässiga kvalificeringen i centrum och att den sociala fostran får 
utvecklas i relation till denna. En väl fungerande skola har i sig en socialt 
förebyggande effekt. I det perspektivet blir inte ANT-frågor särskilt centrala. 
Andra menar tvärtom att skolan måste ta utgångspunkt i elevernas individuella 
och sociala utveckling. Det är denna som utgör basen för inlärningen, för vilka 
behov och intressen eleverna har. En väl fungerande pedagogisk verksamhet med 
utgångspunkt i alkohol och droger, kan då snarast vara mönsterbildande för hur 
den övriga undervisningen ska utformas. 
 
Men hur ska då ANT-undervisningen se ut för att fungera bra? Det handlar det 
andra slaget av diskussion om. Den traditionella undervisningen har kritiserats 
för att vara ineffektiv och alltför inriktad på information. Detta kan få 
kontraproduktiva effekter; eleverna prövar mer efter än före undervisningen. 
Utvärderingar pekar på att pedagogiska former som sätter självförtroende och 
förmåga att göra självständiga val i centrum, samt inkluderar föräldramedverkan, 
då fungerar bättre. 
 
Sverige har här varit del i en utveckling som man kan se i många länder. I USA 
har en hel del forskning gjorts kring olika insatser och såväl 
interventionsmodeller som forskningsresultat har satt starka internationella 
avtryck. Ett sådant är att amerikanska program för hur förebyggande arbete bör 
utformas i skolan har översatts och förts över till svenska omständigheter. Ett 
annat är att de amerikanska programmen är knutna till utvärderingsinsatser som 
fokuserar vilka effekter de har på de förhållanden man avser påverka. I det 
sammanhanget används begreppet ”evidens”, vilket enkelt uttryckt handlar om 
huruvida önskvärda effekter har kunnat konstateras efter att ett program har 
genomförts. De program som uppnått resultat beskrivs som ”evidensbaserade”. 
 
En viktig utgångspunkt i trestadssatsningen var att skolorna i första hand skulle 
använda sig av evidensbaserade metoder, bl a för att se om dessa fungerade i ett 
svenskt sammanhang. Det var därför som en del av utvärderingen konstruerades 
som effektmätning. Förespråkare för evidensbaserade metoder framhåller starkt 
vikten av att man vid genomförandet av ett specifikt program noga följer dess 
innehåll och metodiska komponenter. Annars kan man inte förvänta sig att de 
tidigare uppmätta resultaten ska reproduceras. Man brukar här tala om ”pro-
gramtrohet”. Amerikanska studier visar att denna, inte minst i skolan, ofta är 
ganska dålig. Vidare visar studier att hur väl en skola lyckas integrera ett 
förebyggande socialt arbete med övrig verksamhet beror på organisatoriska 
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faktorer. Det här var bakgrunden till den processinriktade delen av 
utvärderingen. Man ville följa genomförandet av verksamheten för att se vilka 
möjligheter och hinder för sådan här verksamhet som fanns på de olika skolorna 
samt hur man utformade insatser, t ex om evidensbaserade program användes 
och följdes. 
 
 
Skolorna och genomförda insatser 
 

I första fasen deltog tre grundskolor och en gymnasieskola i Göteborg. Skolorna 
var samtliga kommunala och grundskolorna utvalda för att representera skilda 
socioekonomiska miljöer. I andra fasen var sammanlagt sex gymnasieskolor 
med, två från respektive stad. Den gymnasieskola i Göteborg som deltagit under 
första fasen, var även med i den andra. Det fanns en tydlig övervikt av skolor 
med praktiskt orienterade program bland deltagarna: hotell- och restaurang, 
media, bygg, frisör och hantverk. Endast en gymnasieskola hade rent teoretisk 
inriktning. 
 
Den verksamhet som genomfördes i skolorna hade översiktligt följande innehåll: 
• Pedagogisk verksamhet. Denna innebar att lärare organiserade regelbunden 

undervisning med fokus på bl a sociala relationer, självständighet, att göra 
egna val samt olika slag av social problematik. Oftast skedde detta under 
ämnesbeteckningen ”livskunskap” och vanligen användes ett program 
och/eller ett material som utgångspunkt. 

• Arrangemang och studiedagar. Ibland genomfördes koncentrerade och 
kortvariga insatser, t ex att klasser eller årskurser åkte bort på 
”teambuilding” eller att man hade föreläsningar, teater, filmvisning o dyl. 

• Föräldraarbete. I första hand i grundskolan arbetade man med att involvera 
föräldrar i den förebyggande verksamheten. Även här användes ofta ett 
program. 

• Policyarbete. I stort sett på samtliga skolor bestod en del av verksamheten i 
att man arbetade fram policy och handlingsplaner. 

• Personalutbildning. Utbildning av personalen skedde dels genom 
studiedagar och andra arrangemang, dels genom att man utbildades i något 
program för livskunskap. 

• Elevprojekt. I ett par skolor genomfördes projekt som byggde på elevers 
aktiva deltagande och styrning av verksamheten. 

 
Mitt material 
 

Jag har i båda utvärderingarna genomfört en rad intervjuer med skolpersonal, 
elever och aktiva inom projektorganisationen. Ofta har dessa skett i grupp t ex 
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lärarlag och elevgrupper. I andra fall har individuella intervjuer genomförts, t ex 
med särskilda projektledare eller personer med speciella befattningar. Jag har 
också gjort ett stort antal observationer. Det har i första hand skett genom att jag 
deltagit i livskunskapslektioner, men jag har också varit med på en del 
arrangemang. Jag har varit med på en rad möten inom den projektorganisation 
som hållit i verksamheten på såväl lokal som projektövergripande nivå.  
 
I de olika sammanhang jag varit med har det hela tiden erbjudits tillfälle till 
informella samtal. Dessa har inte dokumenterats på samma sätt som övrigt 
material (inspelning och fältanteckningar), men har ändå spelat stor roll för att få 
tillgång till information och för att vidga förståelsen för vad som skett inom 
verksamhet och organisation.  
 
Jag har tagit del av den dokumentation som fortlöpande producerats. Det har 
både handlat om beskrivningar av verksamhet och organisation samt 
utvärderingar från personal och elever av genomförda insatser. Under den andra 
fasen, gymnasieskolorna, genomförde jag en enkätstudie i två av skolorna. 
Denna riktade sig till elever och behandlade vad de tyckte om undervisningen i 
livskunskap och vilka effekter de uppfattade att denna hade för dem själva och 
för de sociala relationerna i klassen. 
 
 
Pedagogiskt arbete 
 

Det pedagogiska arbetet var den del av det förebyggande arbetet i skolorna som 
fick mest utrymme. Som nämnts organiserades oftast detta i vad som kallas 
”livskunskap” och här använde flertalet skolor ett program som kallas SET 
(Social Emotionell Träning). Det fanns flera fördelar med att använda en sådan 
här förberedd struktur. I programmen finns en forsknings- och 
erfarenhetsbaserad kunskap inarbetad, vilket medför att man kunde påbörja sitt 
arbete på en högre nivå, än om man skulle arbeta fram form och innehåll själv. 
Någon skola prövade detta, men det var ett tidskrävande arbete. Tillgänglig 
ledarutbildning och färdigt studiematerial gjorde dessutom att man kunde 
komma igång relativt snabbt och på bred front. Lärarna i trestadsprojektet var 
generellt mycket nöjda med både utbildning och material. Flera lärare som 
arbetat med livskunskap innan de gått utbildningen, beskrev hur svårt detta varit 
och att undervisningen blivit lidande. 
 
För en del, särskilt bland de projektansvariga, uppfattades undervisningen i 
livskunskap som något av en modell för hur undervisning även i övrigt borde 
utvecklas. Det finns ett ”tänk” som man ville sprida och som handlar om att 
betona lärarrollens element av att fungera som ledare i klassrummet. Trots den 
specifika inriktning som finns i en metod som SET, kunde man se att 
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utbildningen också fungerade som en vidareutbildning på mer generell nivå. 
Samtidigt fanns en hel del diskussion kring livskunskap i allmänhet och SET i 
synnerhet. En del lärare uppfattade inte att de hade kompetens till att undervisa i 
ett sådant ämne som livskunskap och menade att deras ansvarsområde vidgades 
på ett tveksamt sätt. Det fanns också en kritik av själva materialet, särskilt inom 
gymnasieskolan. Man uppfattade att det inte fungerade för att lyfta fram 
elevernas situation och frågor. 
 
Elever framförde också mycket kritik. Till en del tog detta sikte på formen, att 
man arbetade efter en given struktur hela tiden. Detta uppfattades som alltför 
ensidigt och variationslöst i längden. Man uppskattade de regler som gällde för 
kommunikationen i gruppen, men påpekade att man alltid anpassar det man 
säger efter vilka som är i klassrummet och att det inte går att lita på att saker inte 
förs vidare. Vidare pekade elever på att innehållet i övningarna bar på 
övertydliga och lättförutsägbara budskap. Man visste ”rätt svar” och det var 
ingen poäng att tänka till och diskutera alternativ. Eleverna menade, precis som 
en del lärare, att innehållet ibland också låg långt från deras erfarenhetsvärld.  
 
Som nämnts är ”programtrohet” en diskuterad fråga i sådana här sammanhang. 
Avvikelser från SET förekom på skolorna. Till en del handlade det om att lärare 
intog en alltför undervisande position, till en del att man använde annat material 
och andra undervisningsformer. Det som skulle behövas är att det utvecklades ett 
program för livskunskap som behöll fokus på ledarskapet samtidigt som material 
och arbetsformer varierades för att passa olika kvalitativa nivåer. En del lärare 
behöver programstöd för att höja sig, medan andra upplever att de sänker sin 
kompetens om de följer det. Program borde alltså vara konstruerade så att man 
kan ”växa” i dem. Det är viktigt med en lägstanivå för dem som behöver ett 
sådant stöd. Men samtidigt måste ett program som ska användas brett innehålla 
kvalitativa utmaningar och möjligheter att utveckla kompetensen. Det faktum att 
lärare tenderar avvika från program tolkas gärna som en ovilja mot att följa en 
föreskriven praktik i undervisningen. Men det finns också ett problem med att 
programmen inte förmår möta skilda kompetensnivåer bland lärarna. Även 
behov och förutsättningar i enskilda klasser varierar stort. Detta förutsätter också 
flexibilitet i programmens innehåll och struktur. 
 
Om innehållet i programmen ska komma närmare elevernas erfarenhetsvärld 
skulle de dessutom behöva utveckla strategier och innehåll som inkluderar kön 
och etnicitet. Eleverna talar mycket om skilda erfarenheter på basis av kön och 
etnisk bakgrund i intervjuerna. Och även lärare uppmärksammar detta. Ett arbete 
utifrån dessa teman får emellertid litet stöd i programmen. 
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Jämförelse grundskola och gymnasium 
 

Det var stora likheter mellan grundskola och gymnasium i sättet att resonera och 
arbeta kring förebyggande arbete. Diskussionen kring skolans ansvar i sociala 
frågor var likartad och man använde i stor utsträckning samma program och 
metoder.  
 
Samtidigt kan man se en del skillnader. Gymnasieeleverna hade valt sina 
respektive skolor och program. Bland eleverna fanns en stor medvetenhet om 
vilka symboliska värden olika skolor representerade, t ex hur ”populära” de var, 
och de uttryckte ofta en kollektiv identitet kopplad till programmet de läste. Det 
innebar att det förebyggande arbetet måste förhålla sig till att eleverna såg sig 
själva som framtida byggjobbare, servitörer, ljudtekniker eller univer-
sitetsstuderande. Grundskolornas identitet var mer knuten till det lokala. 
 
Vidare var förutsättningarna för det pedagogiska arbetet annorlunda. På 
grundskolan kunde man lägga in livskunskapen som ett schemalagt 
undervisningstillfälle bland övriga. På gymnasiet organiseras undervisningen i 
kurser och det fanns problem med att göra livskunskap till en kurs. En tydlig 
tendens var därför att livskunskapen förlades till mentorstiden. Problemet med 
den lösningen var att den tiden ofta uppfattades som mindre viktig och att den 
ofta hade en dålig placering ur schemamässig synpunkt. 
 
Förutsättningarna för föräldraverksamhet var också olika. Under gymnasietiden 
blir eleverna myndiga och där finns ingen tradition av att arbeta med föräldrar i 
relation till förebyggande arbete. Det var bara ett av gymnasierna som 
genomförde en informationsinsats riktad till föräldrar. I grundskolorna använde 
man ofta ett program som är inriktat på föräldrars betydelse för ungdomars 
alkoholvanor: ÖPP (Örebro PreventionsProgram). På samma sätt som ifråga om 
livskunskapsundervisningen fanns här skilda uppfattningar bland lärarna. En del 
såg ÖPP som en möjlighet att få diskutera angelägna frågor med föräldrar, andra 
uppfattade att skolan riskerade att gå för långt i sitt ansvar för eleverna och lägga 
sig i sådant som hör till föräldrars kompetensområde. 
 
En likhet mellan skolorna var att verksamheten förutsatte att det fanns några 
bland personalen som uppfattade det förebyggande arbete som en mycket viktig 
fråga och var beredda på att lägga ner tid på att företräda denna. Mycket av 
arbetet byggde på ett personligt och professionellt engagemang. På gymnasierna 
var det vanligt att elevhälsan spelade en central roll för att organisera arbetet, 
vilket däremot var sällan förekommande i grundskolan.  
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Publicerat 
 

Trestadsprojektets första fas i Göteborg finns avrapporterad i: 
 

Andersson B (2008): Förebyggande arbete i skolan. Göteborgs universitet, 
Institutionen för socialt arbete och Göteborgs stad, Social resursförvaltning. 
 

Andersson B (2009): Livskunskapens mål är frigörelse. Socionomen, nr 4  
 

Arbetet med att avrapportera den andra fasen om gymnasieskolan är pågående. 
En powerpointpresentation kan laddas ner från: 
www.forebygg.nu/dokumentation/2009/12nov/1315-
1415/teambuilding_patadag_och_livskunskap.pdf 
 
 
Kontakt 
 

Björn Andersson, fil dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet 
 

Tfn: 031- 786 1583 
bjorn.andersson@socwork.gu.se 
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Förebyggande arbete vid drogfria 
mötesplatser för unga  
 

Torbjörn Forkby 
 
Den nationella ungdomspolitiken grundas på fyra perspektiv: resurs-, rättighets, 
självständighets- och mångfaldsperspektivet. Intentionen är att alla ungdomar 
ska ha tillgång till god materiell, kulturell och social levnadsstandard. I 
propositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd (2004/05:2) anges att insatser 
på ungdomsområdet ska ha en gemensam grund i att stödja de ungdomar som 
har de sämsta förutsättningarna.  I propositionen sägs att kultur - och 
fritidsverksamheten skapar samhörighet, stärker ungdomars identitet samtidigt 
som den kan vara ett kraftfullt verktyg för ett demokratiskt deltagande och för 
rättigheten och möjligheten att uttrycka sig. Kommunernas öppna 
ungdomsverksamhet framställdes som strategisk för att främja ungdomars 
sociala utveckling.  
 
För att stärka metod och kvalitet i verksamheter på den fria tidens arena anslog 
dåvarande regeringen medel till bland annat kompetensutveckling för personal 
och utveckling av drogfria mötesplatser. FoU i Väst/GR fick i uppdrag att 
genomföra en utvärderande studie av satsningar i Göteborgsregionen. Syftet med 
studien var att lyfta fram vilka perspektiv på yrket som fanns bland de anställda 
(oftast fritidsledare), vilka läroprocesser deltagande ungdomar genomgick och 
hur samverkan mellan olika verksamheter fungerade. Intervjuer, fokusgrupper 
och observationer genomfördes (Forkby, 2008; Forkby, et al., 2008).  
 
 

Mötesplatser för unga 
 

Offentligt arrangerade mötesplatser för ungdomar växte på bred front fram i takt 
med välfärdssamhällets utveckling. Idag finns en eller flera sådana mötesplatser i 
nästa varje kommun i Sverige, under beteckningar som fritidsgård, ungdomens 
hus eller mer eller mindre fantasifulla beteckningar. Samhället har allt sedan 
uppbyggnaden av mötesplatserna avsett att erbjuda unga positiva platser att 
mötas på och samtidigt ge dem i behov av extra uppmärksamhet stöd i sin 
utveckling. Detta dubbla uppdrag att dels nå den breda gruppen ungdomar och 
dem i riskzon har varit en del av fritidspolitiken sedan den först började 
formuleras under 1940-talet, och gett upphov till återkommande diskussioner 
kring målsättning och gränsdragning mellan olika verksamheter. I vilken mån 
arrangemang på ungdomars fritid kan eller bör förebygga sociala problem som 
exempelvis missbruk och innehålla socialisationsmål, eller ta sin utgångspunkt i 
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främjande perspektiv och mer arbeta stärkande av ungdomars positiva resurser 
och kompetens, har varit och är alltjämt en tvistefråga (Olson, 2008a, 2008b).  
 
Oavsett ideologiska och yrkesmässiga uppfattningar om hur verksamheterna ska 
bedrivas, har olika man i studier av vilka som besöker fritidsgårdar 
återkommande konstaterat att det finns en överrepresentation av ungdomar som 
är i olika svårigheter relaterade till skola, familjemässiga och andra sociala 
sammanhang (se ex vis Blomdahl & Claeson, 1989). Om denna 
överrepresentation kombineras med en löst strukturerad verksamhet med oklara 
mål och metoder och har en personalgrupp med otrygga anställningsförhållanden 
har forskning visat att verksamheterna påskyndar och skapar ett 
problembeteende, istället för att verka förebyggande (Mahoney & Stattin, 2000; 
Mahoney, et al., 2004; Mahoney, et al., 2001). En förklaring kan finnas i att 
ungdomarna stimulerar och inspirerar varandra till att överträda normer, vad som 
ibland kallas för avvikelseträning (Dodge, et al., 2006).  
 
 

FoU som aktör 
 

I jämförelse med många andra verksamhetsområden som rör ungdomar är 
kunskapsutvecklingen inom detta område klart underförsörjt. Det finns heller 
ingen tradition att ta del av och översätta forskningsresultat från andra områden 
till den egna verksamheten. Denna brist är en utgångspunkt för FoU i Väst/GR:s 
engagemang inom området. Det finns samtidigt ett stort behov av 
kunskapsutveckling; verksamheternas förebyggande effekt kan ifrågasättas men 
det trots allt arrangemang dit förhållandevis många utsatta ungdomarna söker sig 
frivilligt till. Att lyckas med ett förebyggande arbete handlar mycket om att nå 
människor i situationer där de är motiverade och har en egen drivkraft till att 
medverka. Att utveckla ett förebyggande och främjande arbete som når utsatta 
ungdomar (men även bredare grupper) på ett positivt sätt, bör därför ta i 
beaktande de möjligheter som fritidsgårdar och liknande arrangemang kan ge.  
 
 

Att nå ut handlar om sätt att nå in 
 

För att kunna sprida resultaten från utvärderingsstudien på ett mer effektivt sätt 
vid sidan av traditionella föreläsningar ett program med tre teman: yrkesroll och 
perspektiv, ungdomars läroprocesser och samarbete med andra yrkesgrupper. 
Varje tema innehöll i sin tur moment: strukturerande miniföreläsning, en 
dramatisering som skulle visa fram dilemman och olika positioner som sedan 
processades i en gruppövning med deltagarna. När det exempelvis handlade om 
yrkesroll och perspektiv gavs en kortare föreläsning kring fyra grundperspektiv 
på yrkesrollen vi uppfattade att de intervjuade gav uttryck för. Efter spelades ett 
kortare drama upp där en kommun var tvungen att lägga ned en av sina tydligt 
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profilerade gårdar. Varför skulle då den skyddande, socialiserande, 
möjliggörande eller rättviseorienterade gården bevaras och varför? Tanken var 
att få till stånd mer interaktiva former där deltagarnas, som i huvudsak var 
fritidsledare, egna erfarenheter fick större utrymme och att deltagarna fick 
integrera olika idéer med sina egna i en aktivt arbetande process9.  
 
 

Pågående arbete  
 

En ambition med FoU i Väst/GR:s satsning är att bidra mer långsiktigt till 
området. Att möjliggöra detta handlar mycket om att bygga upp fungerande 
strukturer. Detta är också syftet med det nationella partnerskapet 
”Kunskapsutveckling i Dialog” där FoU i Väst/GR är en av tre forsknings- och 
utvecklingsbaser. Näraliggande till detta är ett uppdrag att kartlägga hur frågan 
om ungdomars delaktighet och inflytande har förståtts inom fritidsområdet samt 
ett annat uppdrag att skriva ett läromedel om preventionsstrategier att bland 
annat till för att användas i Ungdomsstyrelsens satsningar inom 
ungdomsområdet.  
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
  
 

Alkoholprevention på vårdcentral 
 

Magnus Geirsson 
 
Distriktsläkarens alkoholrelaterade utbildning och rådgivande förmåga i att 
hjälpa patienter att minska sin alkoholkonsumtion inverkar på den gräns som 
han/hon anser vara den övre gränsen för riskfri alkoholkonsumtion.  
 
 

Bakgrund 
 

Under perioden 1992 till 1996 har man uppskattat att alkohol orsakar 3,5 procent 
av alla dödsfall i Sverige i alla åldersgrupper och 25 procent av dödsfallen bland 
dem som är under 50 år.  
 
Epidemiologiska studier visar att låg och måttlig alkoholkonsumtion kan minska 
risken för vissa hjärt/kärl sjukdomar, särskilt kärlkramp och hjärtinfarkt, typ 2 
diabetes och demens hos äldre samt total dödlighet. Samtidigt ökar alkohol 
risken för insjuknande i cancer, även i små mängder. 
 
Olika länder har angivet olika dryckesmängder som de anser att befolkningen 
inte skall överskrida. Högsta rekommenderade gränsen är 280 gram/vecka för en 
man i Australien och 168 gram/vecka gram för en kvinna i Danmark. Lägsta 
rekommenderade gräns är i Polen, 100 gram/vecka för en man och 50 
gram/vecka för en kvinna. I Sverige har Statens folkhälsoinstitut rekommenderat 
att veckokonsumtionen för en man inte skall överskrida 168 gram/vecka och 
109gram/vecka för en kvinna. 
 
 

Syfte 
 

Då medicinsk litteratur beskriver både alkoholens negativa konsekvenser på 
folkhälsan och de positiva, ansåg vi det viktigt att veta vad en svensk 
distriktsläkare anser vara den övre gränsen för riskfri alkoholkonsumtion hos en 
frisk person innan man rekommenderade patienten att minska sitt drickande.  
 
 

Metod 
 

Denna studie är en del av en större nationell enkät som handlade om olika 
alkoholrelaterade attityder och skickades till alla distriktsläkare i Sverige mellan 
nov 2005 till feb 2006. Inkomna svar var 1807, svarsfrekvens 47 procent. 
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Preliminära resultat 
 

Den övre gränsen för riskfritt alkoholdrickande innan distriktsläkaren 
rekommenderade patienten att minska sitt drickande var 7,8 glas/vecka (ett glas 
alkohol innehåller 12 gram alkohol) för en man och 5,3 glas/vecka för en kvinna. 
 
De läkare som inte hade fått någon alkoholrelaterad utbildning ansåg gränsen 
vara 6,9 glas/vecka för en man och 4,7 glas/vecka för en kvinna. De läkare som 
hade fått 1-2 dagars alkoholrelaterad utbildning eller mera ansåg gränsen vara 
8,8 glas/vecka för en man och 5,9 glas/vecka för en kvinna.  
 
De läkare som ansåg sig kompetenta eller mycket kompetenta att prata med sina 
patienter om riskbruk av alkohol ansåg gränsen vara 8,2 glas/vecka för en man 
och 5,5 glas/vecka för en kvinna jämfört med dem som ansåg sig vara mindre 
kompetenta; 7,1 glas/vecka för en man och 4,9 glas/vecka för en kvinna. 
Samtliga dessa resultat var statistiskt signifikanta. 
 
 

Konklusion 
 

Alkoholrelaterad utbildning och egen upplevelse av kompetens att minska 
riskfull användning av alkohol hos sina patienter har betydelse för vad 
distriktsläkaren anser vara den övre gränsen för riskfri alkoholkonsumtion innan 
de rekommenderar patienten att minska sin alkoholkonsumtion. Den skillnad 
som finns mellan rekommendationer till kvinnor och män förefaller rimlig i 
förhållande till hur alkohol påverkar kvinnor respektive män.  
 
 

Relevans 
 

Alkohol relaterad utbildning till distriktsläkaren bidrar möjligen till högre 
rekommenderade gränser för riskfri alkoholkonsumtion än för de som inte har 
fått någon utbildning alls. Bidrar det till bättre folkhälsa? Svar på den frågan vet 
vi inte i nuläget då ingen vet vad som är en riskfri alkoholkonsumtion för den 
enskilde patienten. 
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magnus.geirsson@vgregion.se 
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Riskbruk av alkohol – en definitionsfråga? 
 

Annika Andersson & Fredrik Spak 
 
Första gången riskbruksbegreppet (då definierat med engelskans binge, med 
innebörden att berusningsdricka) skrevs ned, var år 1854 i Anne E Baker’s 
Glossary of Northamptonshire words and phrases: ” A man goes to the alehouse 
to get a good binge, or to binge himself”. Sedan dess har en mängd olika 
definitioner av riskfylld alkoholkonsumtion förekommit inom medicin, forskning 
och folkhälsobudskap. Syftet med följande text är att problematisera betydelsen 
och den praktiska användningen av riskbruksbegreppet. 
 
 
Konsekvenser av riskfylld alkoholkonsumtion 
 

Flera av de problem som i befolkningen kan relateras till alkohol uppkommer 
redan vid en konsumtion på s.k. riskfylld nivå. Skadliga effekter av alkohol 
avgörs bland annat av konsumtionsmängd, individens dryckesmönster och 
sociala situation samt ålder och kön (Statens folkhälsoinstitut 2009). De risker 
man identifierat i samband med riskbruk är framförallt av social, psykisk och 
akut karaktär. Bland dessa konsekvenser kan kroppsliga skador i samband med 
olyckor eller våld, depressivitet, alkoholförgiftning, förlust av körkort, 
uteblivande från arbete/skola samt problem inom relationer nämnas (Dawson et 
al 2008). I Sverige har, enligt en befolkningsstudie från Folkhälsoinstitutet 2008, 
ungefär 16 procent av männen och 10 procent av kvinnorna i åldrarna 16-84 en 
alkoholkonsumtion som kan betraktas som riskabel. Detta är en årlig 
undersökning, och resultaten har visat relativt stabila siffror sedan 
undersökningens start år 2004. 
 
 
Riskbruksbegreppet 
 

”Hazardous” och ”harmful” alkoholkonsumtion definierades forskningsmässigt 
för första gången 1980 av en grupp utsedd av World Health Organization (WHO 
1980). Att dessa begrepp introducerades, innebar ett steg mot att betrakta 
alkoholproblem i termer av ett kontinuum, istället för att se problem som något 
dikotomt, dvs. att ha alkoholberoende eller inte. I Sverige används oftast termen 
riskbruk (motsvarande ”hazardous use”), vilket definieras som ett 
dryckesmönster som kan leda till hälsomässiga och sociala konsekvenser, men 
där konsumtionen ännu inte har orsakat några somatiska symptom. Skadligt bruk 
(motsvarande ”harmful use”) innebär däremot att alkoholen lett till hälsomässiga 
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konsekvenser. Riskbruksbegreppet skall skiljas från diagnoserna 
alkoholberoende och alkoholmissbruk, och det är inte något försök till exakt 
diagnostik. Begreppet kan därmed hjälpa praktiker, patienter och forskare att 
uppmärksamma de som befinner sig mellan en oproblematisk 
alkoholkonsumtion och alkoholproblem av större omfattning, samt de som 
uppfyller diagnoskriterier för missbruk eller beroende (DSM IV och ICD-10). 

Riskbruk
Beroende

0 till måttlig konsumtion
Missbruk

Begynnande 
problem

Påtagliga problemInget problem

A
n
t
a
l

HazardousHazardous drinkingdrinking (riskbruk)(riskbruk)

= risk för fysiska, psykiska och sociala 
skador

HarmfulHarmful drinkingdrinking

=  redan erfarit fysiska, psykiska och 
sociala skador 

Ref:Institute of Med (1990), Modesto-Lowe and Boornazian (2000), reid et al. (1999), Whitlock et al., 
(2004)

 
Figur 1. Alkoholkonsumtion som kontinuum (Källa: U Hermansson, Riskbruksprojektet 
FHI) 
 
Riskbruksbegreppet kan också användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i 
dialogen med de patienter vars hälsoproblem och/eller laboratoriefynd som 
skulle kunna ha samband med alkoholvanor, utan att introducera specifika 
konsumtionsgränser. Att använda riskbruksbegreppet i ett sådant pedagogiskt 
syfte, och utgå ifrån symtom och konsekvenser, kan vara mer naturligt för 
vårdpersonalen än att direkt lyfta patientens alkoholkonsumtion (Hedberg et al 
2009).   
 
För att beskriva och definiera riskfylld alkoholkonsumtion finns en rad olika 
termer och mätmetoder. Att tydligt definiera gränser för riskfylld konsumtion är 
viktigt för att hälsoinformation skall bli enhetlig för både konsumenter och 
vårdgivare (Statens folkhälsoinstitut 2009). Implementeringen av 
riskbruksarbetet i vården kan ha missgynnats av att riskbruksbegreppet är 
beskrivet och använt på en rad olika sätt och att en allmänt accepterad definition 
saknas. En vinst med att kvantifiera konsumtion och att mäta riskkonsumtion på 
befolkningsnivå, är också att kunna mäta framgång hos förebyggande program, 
ställt i relation till rekommendationer. Men det är inte helt problematiskt att 
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formulera generella definitioner, eftersom effekten på olika alkoholkonsumenter 
ser olika ut beroende på medicinska, individuella, psykiska och sociala 
omständigheter (Dawson et al 2008). Dessutom varierar konsumtionens 
omfattning hos individer.  
 
 
Mått baserade på frekvenser eller konsekvenser 
 

Den konsumtionsbaserade gränsen för riskbruk som vanligtvis används i 
Sverige, definierar riskbruk som en veckokonsumtion på fler än 14 standardglas 
för män respektive fler än 9 för kvinnor och/eller intensivkonsumtion; 5 eller fler 
standardglas för män respektive 4 eller fler standardglas för kvinnor vid ett och 
samma tillfälle en gång i månaden eller mer frekvent. Ett standardglas innehåller 
12 gram alkohol, (ca 4 cl starksprit eller 6 cl starkvin eller 15 cl bordsvin eller 33 
cl starköl eller 1 burk 50cl folköl). Denna gräns har föreslagits i skriften Alkohol 
och hälsa - En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på 
vår hälsa (Andréasson & Allebeck 2005), och har därefter alltmer kommit att 
accepteras som en pragmatisk gräns i Sverige. Dessa risknivåer bör dock 
betraktas som riktmärken, och inte absoluta i kliniska samtal, då hänsyn även 
skall tas till individuella skillnader såsom vikt, ålder och läkemedelsanvändning.  
 
En övergripande fråga vad gäller de konsumtionsbaserade risknivåerna, är om 
man främst bör fokusera på den mängd alkohol som genomsnittligt konsumeras 
per dag eller vecka eller vid ett enskilt dryckestillfälle. En person som dricker ett 
glas alkoholhaltig dryck per dag konsumerar samma mängd alkohol på en vecka 
som en person som konsumerar sju drinkar vid ett tillfälle en gång i veckan, men 
konsekvenserna av dessa olika dryckesmönster kan vara helt olika (WHO 2001). 
Ytterligare en svårighet är just att definiera vad ett sådant ”dryckestillfälle” är, 
eftersom konsumtionen kan vara utspridd under många timmar och på flera 
tillfällen per dag. Tanken bakom att mäta konsumtion över en kort period är att 
kunna ”garantera” att den uppnådda koncentrationen av alkohol innebär 
berusning.  
 
Riskgränser som gäller intensivkonsumtion skall tydligt skiljas från de som 
gäller för daglig konsumtion, oftast beräknat som genomsnittligt intag av alkohol 
under en vecka. För att undvika negativa medicinska och sociala konsekvenser 
bör män inte dricka mer än 2 standardglas per dag och kvinnor inte mer än 1,5 
standardglas per dag; som synes väsentligt lägre gränser än de angivna per 
tillfälle för intensivkonsumtion.  
 
Riskbruksgränser skiljer sig mellan olika länder, bl.a. beroende på skillnader i 
dryckeskultur och typiska storlekar på serveringsglas i respektive land. Den 
vanligaste cut-off-gränsen för intensivkonsumtion i forskningslitteratur är den 
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främst nordamerikanska traditionen av minst 5 drinkar på en dag, dvs. 60 g 
alkohol om ett standardglas definieras som 12 g (vanligt i USA - även om det där 
ibland också definieras som 14 g) (Babor et al 2001). I Storbritannien har vissa 
studier använt 8 drinkar, eller 64 g per dag för män. I Finland definieras 
riskbruk, sedan 1992, som en konsumtion överstigande 24 standardglas (12 gram 
alkohol) per vecka för män och 16 per vecka för kvinnor, eller minst 7 respektive 
minst 5 standardglas för män respektive kvinnor per dryckestillfälle (Sillanaukee 
et al 1992). Variation gällande riktlinjer och mått på antal standardglas finns 
även inom länder, där olika mått tillämpas i undersökningar och enkäter på 
befolkningsnivå. 
  
Figur 2. Internationella standardglas, anges i antal gram (g) alkohol per glas 
 
 
 
 
 
 
 
Möjliga konsekvenser av olika tolkningar 
 

Vad som framförallt skiljer de olika definitionerna av riskbruk åt, är om 
utgångspunkten är konsumtionsbaserad eller inriktad på symtom som kan följa 
av riskfylld konsumtion. Främst beror valet av perspektiv på om syftet är att 
fokusera på alkoholrelaterade problem ur ett folkhälsoperspektiv eller ur ett 
individperspektiv. 
 
En konsekvens av att betrakta alkoholproblem som ett kontinuum är att man 
inkluderar en större del av befolkningen i gruppen med alkoholproblem, då 
betydligt fler har ett riskabelt eller skadligt bruk än antalet som är 
alkoholberoende (se figur 1). Eftersom man därmed utökar kategorierna man 
intresserar sig för gällande problematisk alkoholkonsumtion, har kraven ökat på 
att vårdpersonalen i större utsträckning skall uppmärksamma alkoholfrågan i 
möte med patienter. Men en förekommande uppfattning är att allmänmedicinens 
kliniska uppdrag i första hand inte avser prevention och folkhälsoarbete, utan det 
individuella mötet med patienten och dennes faktiska orsak till vårdsökande 
(Hedberg et al 2009, Getz et al 2003). I detta sammanhang är en viktig aspekt, av 
en mer pedagogiska användning av riskbruksbegreppet, att vårdgivaren inte är 
ansvarig för att patienten följer rekommendationer och ordinationer om minskad 
alkoholkonsumtion. Vårdgivarens roll är istället att ge patienten ett medicinskt 
underlag för att själv besluta om sina fortsatta alkoholvanor. 
 

Storbritannien   8 g   USA 12 alternativt  14  g 

Australien och Nya Zeeland  10 g  Kanada  13,6 g 

Sverige  12 g   Japan  19,75 g 
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Ett hinder för att implementera uppmärksammande och rådgivning vid riskbruk, 
kan vara att vårdgivare inte känner till rekommenderade gränser för riskbruk 
eller att man inte anser dessa gränser vara praktiskt vägledande nog för 
rutinverksamhet (Aalto & Seppä 2007). Ofta riktas kritik mot 
konsumtionsbaserade risknivåer för alkoholkonsumtion eftersom de anses 
förenklade och inte säger något om riskfria nivåer eller individuella risker 
(Herring et al 2008). Konsekvenserna förenade med riskbruk är mindre än vad 
som krävs för att ställa en klinisk diagnos. I såväl de riktlinjer som finns och i 
forskning skiljer man dessutom sällan på akuta/direkta och eventuella framtida 
risker av konsumtion och konsumtionsmönster. Denna brist på tydlig 
avgränsning öppnar för olika tolkningar av gränser och innebörd av 
riskbruksbegreppet. Tyvärr är lite känt om vid vilka nivåer för 
alkoholkonsumtion vårdgivare anser det vara lämpligt att rådge patienter att 
minska sin konsumtion (Aalto & Seppä 2007, Herbert & Bass 1997). Data från 
Sverige tyder dock på att många distriktsläkare och distriktssjuksköterskor anser 
att råd skall ges även vid lägre nivå än gränserna fler än 14 respektive 9 glas per 
vecka för män respektive kvinnor (Geirsson et al 2009).  
 
Det är ett problem att det råder osäkerhet både om riskgränser och vad själva 
risken består i. Sannolikt är det så att vi uppmärksammar riskabel 
alkoholkonsumtion tidigare, innan mer omfattande problem uppkommit, om vi 
utgår ifrån konsumtionsgränser som riktlinjer istället för att vänta på somatiska 
besvär.  
 
En styrka, som ibland hävdas i forskningssammanhang, är att man fångar många 
konsekvenser (såsom skador och olyckor) med intensivkonsumtionsmåttet, då de 
flesta av sådana konsekvenser uppkommer vid enstaka berusningstillfällen 
(Midanik et al 1996). Argumenten för att använda detta mått förstärks av 
forskning som visar på att just gränserna 4 respektive 5 glas per dryckestillfälle 
för män respektive kvinnor, är en tröskel för alkoholrelaterade sociala 
konsekvenser (Wechsler & Austin 1998). Det anses därför ibland mer värdefullt 
att studera dryckesmönster än att utgå ifrån individers genomsnittliga 
alkoholkonsumtion. En studie genomförd i Finland visade dessutom att 
intensivkonsumtion snabbare accepterades som ett mått att arbeta med i 
primärvården, jämfört med hög totalkonsumtion (Mäkelä P et al 2001). 
Intensivkonsumtion är ett mer dominerande konsumtionsmönster i Finland än i 
Sverige, men den finska studien pekar ändå på behovet av definitioner som 
reflekterar rådande konsumtionsmönster, för att accepteras och implementeras i 
arbetet med alkoholfrågan.  
 
Med en entydig och tydlig definition av riskbruksbegreppet kan man skapa en 
grund för att förstå innebörden av riskbruk av alkohol, dess omfattning och hur 
detta bör hanteras i såväl sjukvården som policyskapande. 
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Tidig upptäckt av riskbruk genom  
alkohol-screening eller annan metod  
för tidig upptäckt?  
 

Hanna Reinholdz 
 

 
Det har under flera år varit vetenskapligt bevisat att screening av riskbruk av 
alkohol är en både effektiv (Kaner et al., 2007) och kostnadseffektiv metod 
(Kraemer 2007). Trots det så har det i många områden, bland annat i Norden, 
varit mycket svårt att implementera dessa metoder. Det verkar bland annat finnas 
ett motstånd mot att använda screeningverktyg såsom AUDIT inom 
primärvården. Istället föreslås användandet av en annan metod av tidig upptäckt 
av riskbruk där man använder sig av tecken som patienten uppvisar. Men om en 
sådan metod ska användas måste det finnas evidens för att det fungerar. Vi 
genomförde därför en genomgång av litteraturen för att se om det finns några 
vetenskapliga bevis för en sådan metod och vilka tecken man i sådana fall kan 
använda sig av för tidig upptäckt av riskbruk.  
 
 
Metod  
 
Vi har gjort en litteraturöversikt av tecken, symptom och metoder av tidig 
upptäckt eller Early Identification (EI), utan att använda screening. Vi har gjort 
en litteraturöversikt av tecken, symptom och metoder för tidig upptäckt, eller 
Early Identification (EI), utan att använda screening. Genom databassökningar i 
PubMed och CINAHL fick vi fram 1181 artiklar varav 23 stycken presenterade 
tidiga tecken att använda vid upptäckt av riskbruk. Efter ytterligare selektion, där 
endast artiklar med tidiga tecken togs med, återstod 15 artiklar. I dessa fann vi 
totalt 119 olika tecken som vi delade in i grupperna; somatiska (51), 
psykologiska och neurologiska (20) samt sociala och beteende (48). 
 
 
Resultat  
  
En genomgång av litteraturen visar att EI utan screening inte är en gångbar 
metod, eftersom man med den uppmärksammar alldeles för få patienter med 
riskbruk. Denna metod passar bättre för att upptäcka missbruk eftersom många 
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av de tecken som man kan använda sig av presenteras först efter en längre tids 
alkoholproblem (Skinner et al., 1981; Burge et al., 1999; Dawson et al., 2008).   
Man ska dock vara medveten om att i de flesta studier är slutsatserna angående 
EI mest antaganden och inte underbyggda av vetenskapliga bevis. En anledning 
till detta tycks vara att fenomenet tidig upptäckt är svårt att mäta vetenskapligt.  
 
Många studier, sedan många år tillbaka, visar att både psykologiska och sociala 
konsekvenser fungerar bäst som tidiga tecken på riskbruk av alkohol (Skinner et 
al., 1981; Saunders et al., 1993; Emmen et al., 2005). Det verkar dock som att 
dessa har blivit bortglömda i den kliniska praktiken. Andra indikatorer för tidig 
upptäckt av riskbruk är bland annat hypertension och traumahistorik. De tecken 
för tidig upptäckt av riskbruk som vi funnit i litteraturen är många och flera av 
dem förekommer enbart i enstaka fall, vilket gör dem svåra att använda i 
praktiken. Tabell 1 visar de vanligast förekommande tecken. Vidare har vi funnit 
att behovet av gemensamma termer och definitioner är stort inom detta område. 
 
 

Slutsats 
 
Screening är den metod som i litteraturen har störst evidens för att vara effektiv 
vid upptäckt av riskbruk. Flera studier visar att läkare som inte använder 
screening upptäcker alldeles för få patienter med riskbruk.  
 
Sociala och psykologiska tecken är de tidigaste tecknen på riskbruk och om man 
ska använda tidiga tecken hos patienten för att upptäcka riskbruk måste man 
använda sig av sociala och psykologiska tecken. Dessa anges i flera studier som 
de tidigaste tecknen på riskbruk. De somatiska tecknen uppkommer i regel efter 
en längre tids alkoholproblem och är därför inte av värde för tidig upptäckt av 
riskbruk, undantaget är hypertoni och trauma som kan användas som tidiga 
tecknen.  
 
Det finns ett stort behov av gemensamma definitioner inom detta område. Idag 
används alltför många olika termer och definitioner och det finns ingen 
konsensus angående hur dessa används. Om detta förändrades skulle det kliniska 
arbetet och framförallt forskningen kring dessa frågor förenklas avsevärt.  
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Tabell 1. Tecken presenterade i minst 
20%  av artiklar om tidig upptäckt av 
riskbruk utan att använda screening, 
samt andelen artiklar de är 
presenterade i (%).  

 
Andel  Tecken  
artiklar 
(%)  

Depression  60 
Hypertension  53 
Arbetsrelaterade problem  47 
Sömnproblem  40 
Ångest  33 
Problem med lagen  33 
Leverförstoring 27 
Trauma  27 
Familjeproblem  27 
Handtremor  27 
Beläggningar på tungan  27 
Doft av alkohol  27 
Olyckor  20 
Äktenskapsproblem  20 
Annan droganvändning  20 
Röda ögon 20 
Tungtremor  20 
Ärr  20 
Dyspepsi  20 
Diarré  20 
Palpitationer  20 
Impotens  20 
Minnesförlust  20 
Huvudvärk 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somatiska 

Psykologiska 

Sociala/beteende 



 - 113 - 

Referenser 
 
Burge, S. K. and D. Schneider (1999). "Alcohol-related problems: recognition and 

intervention." American Family Physician 59(2): 361-70, 372. 
Dawson, D. A., T. K. Li, et al. (2008). "A prospective study of risk drinking: At-risk 

for what?" Drug and alcohol dependence 95(1-2): 62-72. 
Emmen, M. J., H. Wollersheim, et al. (2005). "How to optimise interventions for 

problem drinking among hospital outpatients?" Netherlands journal of medicine 
63(11): 421-7. 

Kaner, E. F., F. Beyer, et al. (2007). "Effectiveness of brief alcohol interventions in 
primary care populations." Cochrane databases of systematic reviews 18(2): 
CD004148. 

Kraemer, K. L. (2007). "The cost-effectiveness and cost-benefit of screening and brief 
intervention for unhealthy alcohol use in medical settings." Substance abuse 28(3): 
67-77. 

Saunders, J. B., O. G. Aasland, et al. (1993). "Development of ht Alcohol Use 
Disorders Identifications Test: WHO collaborative project on early detection of 
persons with harmful alcohol consumption - II." Addiction 88(6): 791-804. 

Skinner, H. A., S. Holt, et al. (1981). "Early identification of alcohol abuse: 1 Critical 
issues and psychosocial indicators for a composite index." Canadian Medical 
Association Journal 124(9): 1141-52. 

 
 

Kontakt 
 

Hanna Reinholdz, med.stud, amanuens vid avdelningen för Samhällsmedicin och 
folkhälsa/Socialmedicin, Göteborgs universitet 
 

Tfn: 031-786 1000 (vx) 
hanna.reinholdz@gu.se  



 - 114 - 

PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Tankar föregår handling - en självklar men 
sällan beaktad aspekt av bruk, riskbruk 
och missbruk 
 

Eddy Nehls  
 

 
Utgångspunkten för detta projekt är att alkohol och droger finns i kulturen, men 
att kulturen också finns i drogerna och alkoholen och att båda aspekterna 
förändras ömsesidigt och processuellt. Och just eftersom kulturen och drogerna 
ständigt samproduceras går det inte att förstå det ena utan att beakta det andra. 
Droger är, med en sådan förståelse, inte något. Droger blir ständigt till, i och 
genom processer och sammanhang. Svaret på frågan hur man ska komma tillrätta 
med drogproblemet bör därför även sökas i analyser av hur och var innebörder 
och föreställningar uppstår och sprids. Ingen blir missbrukare över en natt, hur 
biologiskt predestinerad man än är för detta. Riskbruk och missbruk bör snarare 
betraktas som ytterlighetsaspekter av ett i samhället och kulturen djupt 
inneboende och utbrett intresse för alkohol och droger. Om man vill nå ut till den 
stora gruppen medborgare som inte anser sig ha några problem, men ur vilken 
missbrukare och problemkonsumenter med tiden emanerar, bör sådana aspekter 
av problemet beaktas i mycket högre grad än vad som är fallet idag. Därför 
behövs också kulturvetenskaplig alkohol- och drogforskning. 
 
 
Metod och teoretiska utgångspunkter 
 

Kulturvetenskaplig forskning handlar i mångt och mycket om att skapa 
förutsättningar för människor att frigöra sig från invanda mönster. Aktör-
nätverksteori (ANT, som i detta sammanhang inte bör förväxlas med Alkohol, 
Narkotika och Tobak) vilket är det analytiska redskap som används i projektet, 
är framförallt en metod för att lära sig se på och förstå det vardagliga på nya sätt. 
Både kulturellt immateriella och fysiskt materiella aspekter av helheten, både 
människor, tankar, ord och saker kan göra skillnad, och kan följaktligen i 
analysen betraktas som aktörer, utan att man gör våld på verkligheten. Strategin 
motiveras med att man inte på förhand, innan själva undersökningen påbörjats, 
bör slå fast att det finns någon kvalitativt avgörande skillnad mellan hur man ska 
förhålla sig till individer och till institutioner (att den ena nödvändigtvis skulle 
höra till psykologins intressesfär och den andra till ekonomins). Alla fenomen 
kan förstås som enheter vilka är uppbyggda av mindre element eller som aktörer 
sammankopplade i nätverk. Förutom att identifiera aktörer går analysen därför ut 
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på att även uppmärksamma det som håller storheterna samman, det vill säga 
förbindelserna som bygger upp nätverket/kulturen.  
 
Den franske vetenskapsteoretikern Bruno Latour, en av studiens nyckelreferenser 
och den som utvecklat ovanstående tankegångar, har ett motto som enkelt kan 
sägas fånga arbetets metodiska grundprincip: ”don’t fill in the blanks”, det vill 
säga hänvisa inte till något som inte går att belägga empiriskt. Ledordet för 
arbetet inom projektet är strävan efter transparens och tydlighet, efter att 
presentera en väl genomlyst forskningsprocess där såväl den empiri forskaren 
utgår från som de analytiska mått och steg han eller hon finner lämpliga öppet 
redovisas. Kultur kan aldrig vara en förklaring till något, tvärt om är det kulturen 
som ska förklaras, med hjälp av redogörelser för dels spåren som handlingarna 
lämnar efter sig, dels genom att identifiera förbindelserna som finns mellan 
enskilda element inom helheten. En vanlig vardagsförklaring till många fenomen 
är att: ”det sitter i kulturen”. Men om forskare utgår från och underblåser sådana 
föreställningar blir det en form av maktutövning genom att uttalandet i kraft av 
sin status som vetenskap så att säga sanktionerar kulturen som förklaringsgrund. 
Alkohol dricks, med detta perspektiv, inte av kulturella skäl. Det är alkoholkultur 
man är med om att iscensätta när man dricker alkohol tillsammans med kräftorna 
eller sillen. 
 
Två andra franska filosofer, Gilles Deleuze och Felix Guattari, är också viktiga i 
projektet. Deras analysmodell bygger på att sammanhanget/nätverket (eller 
kulturen om man så vill) hålls ihop av ett slags kraft som går att liknas vid ett 
begär. Begäret som här omtalas skapas i och genom interaktion mellan delarna 
och uppstår i mellanrummen. Det finns varken före eller kan sägas vara 
frikopplat från de ingående delarna och det kan således bara iakttas via 
kopplingarna det effektuerar, när dessa utförs. Begäret växer, för att tala med 
Deleuze och Guattari, fram tillsammans med och mellan de ingående delarna och 
är positivt i betydelsen en egen verkande kraft, fristående från delarna. 
Människor har, med en sådan förståelse, inte begär. Drogbegär bör snare förstås 
som ett slags gravitation, som är eller i alla fall kan förstås i termer av begär. 
Gravitation är en kraft som verkar ömsesidigt mellan entiteter, inte en egenskap 
inuti någon av dem. Att alkohol och droger i allmänhet och heroin i synnerhet 
förknippas med begär är självklart, men betänker man att det är en sanning som 
gäller först efter att kroppen satts i förbindelse med drogen förlorar påståendet en 
del av sitt förklaringsvärde eftersom det inte kan användas för att förstå varför 
man börjar använda droger första gången. För att förstå detta viktiga steg i 
missbrukarkarriären kan en framkomlig väg vara att uppmärksamma och 
undersöka det kulturella intresse som föregår bruket. Om begär förstås som 
något enbart och exklusivt förknippat med kroppsligt sug (hos missbrukare) efter 
en speciell substans riskerar man att hänföra både problemet och lösningen på 
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det till enskilda subjekt som redan är utsatta, och man får dessutom svårt att nå 
den som inte identifierar sig som missbrukare eller problemkonsument.  
 
 
 
Alkohol – en mångfacetterad och snart sagt allestädes 
närvarande aktör 
 

Alla har någon gång träffat personer som genomgått personlighetsförändring på 
grund av alkohol. Det är ett exempel så gott som något på alkoholens förmåga att 
göra skillnad inom ett kulturellt sammanhang, men ANT-perspektivet används 
som sagt inte uteslutande för att undersöka förbindelser mellan människor och 
alkohol/droger. Alkoholen i sig, betraktad med ett ANT-perspektiv, uppvisar en 
fantastisk förmåga att nå spridning i rummet. Alkoholen som aktör betraktad har, 
genom att ingå i en rad olika föreningar, kommit att anpassas till snart sagt alla 
typer av smakriktningar. (Det bör påpekas att analysen är fokuserad på empiriskt 
iakttagbara företeelser och frågan om vem som gör vad därför är ointressant). 
Campari som är bitter är en ytterlighet och den sockerstinna bananlikören en 
annan. Glögg dricker man varm och Jägermeister iskall. Öl finns i en massa 
olika alkoholstyrkor och smakvarianter i den svagare delen av registret och Stroh 
rom med sina 80 % finns i den starkare änden. Däremellan finns en uppsjö av 
varianter på temat vin. Enkla lantviner säljs till ett lågt pris och förpackas 
företrädelsevis i så kallade bag-in-box. Men vin kan också, genom att lagras på 
ekfat i exklusiva franska slottskällare, betinga ett i princip hur högt pris som 
helst. Genom att blandas med humle, malt och källvatten når alkoholen spridning 
hos vissa kategorier av människor, och genom att ingå förening med druvsaft 
attraheras andra grupper. Öl, vin och starksprit har emellertid den egenheten att 
dess smak inte är direkt tillgänglig för alla, vilket innebär ett initialt motstånd. 
Men när man väl lärt sig uppskatta smaken finns ett i det närmaste oändligt 
utbud att välja från. Om man till detta lägger det populära fenomenet alkoläsk 
och söta cidervarianter visar alkoholen sin exceptionella förmåga att nå 
spridning, för i dessa produkter finns inget som helst inneboende motstånd. 
Alkoläsk och cider smakar samma som de alkoholfria varianterna av samma 
drycker som säljs i livsmedelsaffärerna. Betraktat på detta sätt kan man inte 
annat än imponeras av aktören alkohols spridningsförmåga. Den som gillade 
alkoholfri cider som barn kan enkelt byta ut denna till en variant med alkohol, 
utan att behöva utveckla smakpreferenserna nämnvärt, och när man väl lärt sig 
uppskatta alkoholens verkningar är det enkelt att söka sig vidare. Det varierade 
utbudet gör också att det finns en alkoholsort för alla typer av humör och 
stämningar liksom för alla tillfällen. Sådana aspekter av alkoholen både kan och 
bör uppmärksammas mycket mer än vad som är fallet idag, och ANT är ett 
verktyg som passar som hand i handske för det arbetet.  
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Olika smakvariationer av alkoholhaltiga drycker är nu inte det enda sättet för 
aktören alkohol att nå spridning i rummet. Det på senare år allt populärare 
fenomenet single malt är en annan ”strategi” med samma resultat. Genom att 
man tidigare lade sig vinn om att whiskyn skulle smaka på samma sätt varje år 
och därför blandade olika sorter av single malt och tappade resultatet på flaska 
begränsades utbudet av förklarliga skäl. Men genom att tappa varje single malt 
whisky på en egen flaska mångdubblas utbudet av sorter i ett slag. Oavsett vilka 
intentioner producenterna har och oberoende av vilken aktör i nätverket som 
utför de praktiskt nödvändiga handlingarna, så blir resultatet av operationerna att 
förekomsten av alkohol ökar i sammanhanget som allt och alla delar. 
 
För att vidga förståelsen för problemet uppmärksammas i projektet även det 
faktum att alkohol och droger inte bara existerar i form av drycker och 
sinnespåverkande substanser. Var man än rör sig i det offentliga rummet i 
Sverige stöter man på alkohol, i en eller annan form. Alkohol finns i princip 
överallt, inte bara på krogen och på systembolaget, utan även i Pressbyråns 
tidningshylla, i bokhandeln, resebranschen och på bio där filmer med alkohol- 
och drogrelaterad handling är vanliga. Pressbyrån, TV-soffan och 
biografsalongen är några av alla de platser och sammanhang där alkohol och 
droger så att säga laddas med kulturella innebörder och skillnaden mellan de 
olika framträdelseformerna är ingen artskillnad utan en gradskillnad. 
 
Alkohol och droger blir med en sådan förståelse sammanhållna fenomen 
bestående av både immateriella och materiella aspekter. Det populärkulturella 
fenomenet rockbiografier blir därför högintressant att analysera. Rockbiografier 
är en bokgenre som i det närmaste exploderat på senare år, inte minst efter 
försäljningsframgångarna med boken The Dirt som handlar om rockgruppen 
Mötley Crüe. Om man lyfter ut passagerna och berättelserna som har med 
alkohol och droger att göra hade detta inte blivit mycket till bok. (Om man 
dessutom lyft ut alla sexistiska skildringar av kvinnor återstår nästan ingenting). 
Boken The Dirt är inte en isolerad företeelse, tvärt om öppnar sig här en närmast 
outtömlig källa att hämta empiri från för att fördjupa förståelsen för alkoholens 
och drogernas immateriella aspekter, dess kulturella innebörder.  
 
Lejonparten av rockbiografierna på bokmarknaden handlar om en speciell 
kategori av artister, nämligen de som levt mest utsvävande och som varit kända 
för att vara mest notoriska ifråga om alkohol och droger (och sex). Det blir 
därför uppenbart att drogbeskrivningar hjälper till att sälja böcker, och att böcker 
kanaliserar begär efter alkohol och droger. Följande artistbiografier har i 
samband med projektet studerats: Keith Richards, som är den kanske mest kände 
av alla? Jim Morrison, som dog av en överdos i Paris 1971. Lemmy från 
Motörhead, vars självbiografi fått namnet White line fever. Iggy Pop, Shane 
MacGowan, Kurt Cobain och den förhållandevis unge artisten Pete Doherty är 
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andra exempel. Förhållningssättet till droger som beskrivs i böckerna brukar 
förknippas med manlighet, men det finns också böcker om kvinnor. Talande nog 
är att de enda tre biografierna om kvinnliga artister som jag funnit (fast det bör 
påpekas att några anspråk inte reses på att ha hittat allt som finns, bara ett 
signifikant urval) handlar om Billie Holiday, Edith Piaf och Janis Joplin, vilka 
alla är kända för sitt bruk av alkohol och droger. Det finns även böcker om 
svenska artister, eller det finns i alla fall en bok, som talande nog handlar om 
Sveriges kanske tydligaste motsvarighet till de internationella rockikoner som 
presenterats ovan, Freddie Wadling. Berättelserna om droger som finns i boken 
kan uppfattas som sökta, nästan som om de är införda i efterhand. Intrycket man 
får är att författaren har skrivit in drogtemat utifrån ett ganska tunt underlag som 
ett slags genreeftergift. Att det finns tydliga förväntningar på vissa inslag (läs 
drogskildringar) i genren märks även i en biografi om Frank Sinatra, som 
visserligen handlar mycket mer om musik, vänner och relationer än övriga 
böcker i uppräkningen. Men beskrivningar av Sinatras förhållande till alkohol 
finns med här och där, fast inte alls i samma utsträckning som det utlovas på 
baksidan av boken där innehållet beskrivs och där sådant lyfts fram som antas 
appellera till möjliga köpare av boken. 
 
Försäljningsframgångarna med sådana böcker och med filmer där alkohol och 
droger spelar en framträdande roll kan betraktas som uttryck för ett kulturellt 
begär efter droger. Detta begär kan inte sägas vara helt frikopplat från det 
kroppsliga begär som får vissa människor att missbruka och därför bör båda 
begären ses som olika sidor av samma fenomen. 
 
 

Avslutande kommentarer om projektets 
samhällsrelevans 
 

Kunskapsmålet med projektet är att öka medvetenheten om vilken makt över 
människors ”mentala kartor” som kulturellt immateriella uttryck har. Det finns 
emellertid inte något ett-till-ett-förhållande mellan bilder av alkohol och 
konsumtion av dryckerna. Men sådant som man inte tänker på, sådant som inte 
går på tvärs mot allmänna värderingar och djupt rotade vanor, mot det är alla 
öppna för influenser. Dryckesvanor är något man kanske inte tänker så mycket 
på som en vana. Men när man till exempel ser en film där vindruvan Pinot Noir 
nämns som ett mantra genom hela filmen, och där druvan används som metafor 
för livet, då, det visar försäljningssiffrorna, påverkas många att köpa vin av den 
druvan.  
 
Medvetenhet om sådana aspekter kan och bör ökas, spridas och diskuteras 
mycket mer än vad som är fallet idag. Där finns nyckeln till förståelse för det 
dåligt utforskade men helt centrala ledet mellan tankar på och bruk av droger. En 
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ny och annorlunda alkohol- och drogpraktik finns hela tiden som en immanent 
potentialitet i sammanhanget som alla lever i och med. Men den kan bara 
realiseras om tillräckligt många inser att enskilda aktörer, mänskliga såväl som 
icke-mänskliga, varken är eller kan vara suveräna. Vad som är möjligt att göra 
och vad som blir utfallet av den process som världen skapas i och genom 
bestäms av sammanhanget som helhet. Kulturvetenskapens bidrag till 
missbruksforskningen handlar om att förmedla förståelse för logiken som styr 
dessa processer. 
 
 

Kontakt 
 

Eddy Nehls, fil dr i etnologi vid Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, 
Högskolan Väst, Trollhättan 
 

Tfn: 0520-223876  
eddy.nehls@hv.se 
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PREVENTION & TIDIG UPPTÄCKT 
 

 

Entré och sorti: om klass- och 
könsstrukturerade avvikelser och 
återhämtningsformer bland Göteborgs  
första generation ungdomsnarkomaner 
 

Christer Ahlman 
 
För att åstadkomma ett empiriskt material har 15 strategiskt utvalda personer 
intervjuats. Flertalet intervjuade har varit lyskraftiga namn, introduktörer, 
vägledare och knarkfixare inom det sällskap som introducerade den tunga 
ungdomsnarkomanin i Göteborg. Avvikelse och återhämtning har varit 
ingångsperspektiv. Intervjumaterialet kompletteras med fältstudier, publicerade 
biografier och författarens egna minnesbilder. De många och långa samtal som 
bildar avhandlingens viktigaste underlag har tagits upp på band för att därefter 
transkriberas och analyserats med hjälp av begrepp från interaktionistisk och 
strukturalistisk rollteori. 
 

Under den aktuella epokens första årtionde (1955-1965) uppskattas antalet unga 
injektionsnarkomaner i Göteborg till mellan 100 och 200 personer. Därefter 
växte antalet explosionsartat. En del av de personer som intervjuades vid ett 
första tillfälle på 1980-talet har om möjligt återintervjuas under 2000-talet. En 
första intervjun genomfördes 1978. Författarens återkommande umgänge med 
denna person inspirerar fortfarande arbetet. Urvalet återhämtade personer bör 
kunna belysa väsentliga förhållanden som förmådde ett antal då unga människor 
att bli medlemmar i Göteborgs första generation injektionsnarkomaner. Efter 
intensiv narkotikakonsumtion drog sig dessa intervjuade personer något tiotal år 
senare ur den aktuella gemenskapen och trappade ner sin förbrukning. 
 
 
Rekryteringsbas 
 

Händelseförloppen, åren 1955-1970, skildras mot en fond som beskriver 
narkotikamarknadens utveckling, viktiga träffpunkter samt de på annat sätt redan 
avvikande grupperingar som tillhandahöll noviser till det nybildade sällskapet. 
Kvartersgäng med småstölder, anskaffning av alkohol och medel lämpliga att 
sniffa samt slagsmål och andra eskapader på repertoaren kunde i begynnelsen 
inte alltid konkurrera med adepterna från bättre sedda kvarter och stadsdelar. I 
begynnelsen fick alltså mer borgerligt präglade ungdomar i högre utsträckning 
än vad som senare kom att bli fallet sätta dagordning och utforma den spirande 
pundarkulturen. Vid introduktion lämnade dessa ungdomar grupper som 
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föredrog vin och vid enstaka tillfällen hade förbrukat något uns cannabis. Sådana 
ungdomar utvecklades via roller som bohemer, konstnärer och beatniks till 
hippies och pundare. I begynnelsen var antalet män sannolikt större än antalet 
kvinnor. Ungdomar ur arbetarklassens lägre skikt gjorde i flertalet fall entré i 
rollen som rövare med våldskapacitet, storskaliga inbrott och stöldturnéer på 
repertoaren. En grupp prostituerade unga kvinnor anslöt också ganska tidigt. 
Dessa grupperingar kom att sammanstråla i vad avhandlingen kallar veteranerna. 
De allra första unga injektionsnarkomanerna, pionjärerna, hade under 1950-talet 
hämtat uppslag i Stockholm. I motsats till rövarna och övriga veteraners illegala 
anskaffningsmetoder skaffade pionjärerna ofta sina droger via läkarkontakter och 
legala recept. P.g.a. sina metoder kom de trots att de uppenbart också 
introducerade subkulturen att utgöra en ganska avskild gren av sällskapet. Vissa 
nyckelmän och fixare rörde sig dock ganska fritt mellan sällskapets olika grenar 
och kunde på så vis underlätta kulturförmedlingen. 
 
 
Legalförskrivning 
 

Några år under mitten av 1960-talets förekom en så kallad legalförskrivning av 
narkotika till mer långvarigt beroende injektionsnarkomaner i Stockholm och 
Göteborg. Projektet präglades i viss utsträckning av en framväxande rörelse för 
stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL). Att utkoras till legal narkoman 
kunde tillskrivas medaljerande egenskaper, en slags erkänsla för lång och trogen 
tjänst.  På så vis omslöt urvalet kanske inte de allra mest behövande 
ungdomarna.  
 

I Göteborg administrerades legalförskrivningen av en kvinnlig läkare. 
Tilldelningen kunde i många fall vara så riklig att även personer utanför de 
utkorades krets kunde erhålla en hel del amfetamin och morfin genom 
förmedling av de privilegierade. Legala recept kunde också begränsa de 
prostituerade kvinnornas behov av att ”ta sig en torsk” för att ekonomisera 
illegala inköp. Projektet skulle emellertid urarta. En del receptförskrivna partier 
hade blivit handelsvaror. I samband med att de legala kranarna skruvades åt 
passade några pionjärer och veteraner på att försöka komma på fötter. 
 
 
Uppväxtvillkor, självbildning och handlingsval 
 

Viktiga tillämpade begrepp är roll, djuproll och självidentitet. De intervjuades 
personlighetskonstruktioner, valhandlingar och förändringsprocesser får 
framträda mot uppväxtförhållanden i familjer med starka inre spänningar eller 
stadda i upplösning. Fäderna i dessa familjer, ofta med bristfälliga 
statuspositioner och vidlyftig alkoholkonsumtion, har kunnat uppvisa brister 
både vad gäller ansvar och fostrande kraft. Mödrarna har med sporadisk 
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ekonomi, även i övrigt under stökiga och ansträngda förhållande, fått kämpa för 
att hålla sina familjer på fötter. Under puberteten, ofta betydligt tidigare vad 
gäller männen ur de trasproletära familjerna, har de intervjuade gjort motstånd 
och kommit på drift. På så vis har de hamnat i avvikande situationer, funnit ny 
gemenskap i olika gängbildningar och försökt kompensera sina värdighetsbrister 
i avvikande rollkreationer.  
 

De intervjuades självkänsla knyts till hur de lyckats handskas med sina 
värdeföreställningar både när de marginaliserats, sökt alternativa positioner eller 
kommit på fötter. Våldet med sin djuprollsbildande förmåga som dråpare och 
mördare får exemplifiera ett tillstånd ur vilket det sannolikt inte kan utvecklas 
någon ex-roll även om något återfall aldrig kommer att inträffa. Det grova våldet 
representerar en handlingstyp som kan mynna ut i vad avhandlingen kallar en 
djuproll med avsevärd förödande förmåga och självbildande kraft. Till skillnad 
mot rollen som pundare, sedermera oftare tillmälet knarkare, kan den svårligen 
dunsta bort eller transformeras. Man blir vad man gjort.  
 

De psykotiska tillstånd som förr eller senare drabbat en hel del pionjärer och 
veteraner har blottlagt värdeföreställningar som kunnat medverka till psykotiska 
ångesttillstånd och mentala sammanbrott. Sådana tillstånd har även motivera de 
intervjuades sortier. I samma skede som dessa kriser inträffat har 
narkotikapreparaten ofta hunnit mista en hel del euforisk kraft. Under tiden fram 
till generationsväxlingen och sortierna har en tidigare ganska lekfull, märkvärdig 
och statusgivande verksamhet också hunnit bli betydligt mera rå och brutal. 
Riksdagens moralentreprenörer har därtill preciserat verksamhetens illegalitet. 
Samtidigt har mer utarmade ungdomar, vad gäller antal medverkande och 
subkultur, från stadens nytillkomna ytterområden börjat ta över ruljangsen. I 
detta skede väljer ett betydande antal mer bohemiska och av 1960-talets ”make 
love not war” präglade ungdomar att lämna skådebanan. Tidigare hade vissa mer 
tongivande sådana ungdomar kunnat inspirera en och annan rövare, kriminell 
ung man, att lägga sig till med en mjukare hållning och en mindre kriminell 
rollposition. Den nya framtoningen och de övergångspositioner som därmed 
gjordes möjliga kunde medverka till att vissa sådana män efter många hårdföra 
fängelseperioder kunde påbörja ett återhämtningsarbete. 
 
 
Sortier och försök till reträtt 
 

Avhandlingen som håller på att slutredigeras beskriver också ett antal andra 
förhållanden och strategier som kunnat underlätta de under den aktuella epoken 
ännu ganska unga människornas sortier och läkningsprocesser. Återhämtningen 
har liksom avvikelserna ofta utvecklats gradvis och i etapper med ett betydande 
antal pryoartade relationer och verksamheter på vägen mot ett mer anständigt 
eller oanständigt liv. Mer hastiga och drastiska omvandlingar i båda riktningarna 
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har också förekommit. Flertalet undersökta förändringsprocesser kan inordnas 
under nutida benämningar som naturlig återhämtning och spontanläkning. Någon 
intervjuad har emellertid med tioåriga mellanrum försökt sig på att vad som på 
rehabiliteringsindustrins eftermarknad kommit att kallas ”ta sig ett återfall”. 
Liknande reträttförsök har i många fall slutat i ganska avslagna upplevelser. En 
framträdande sextiotalspundare, med Götaplatsen samt Avenyn och Skanstorget 
som viktiga arenor för sina iögonfallande framträdanden, lånar ord från The 
Beatles för att skildra en misslyckad come back: ”Det går inte att värma en 
suffle.” 
 
 
Kontakt 
 

Christer Ahlman, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs 
universitet 
 

Tfn: 0521-34160           
 E-post: christerahlman@hotmail.com 
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GENUSPERSPEKTIV 
 

 

Genusidentitet och alkoholproblem  
hos kvinnor 
 

Gunnel Hensing 
 
Det är numera lika vanligt i Sverige att män och kvinnor är alkoholkonsumenter, 
men det är fortfarande stora skillnader mellan könen i hur stora mängder alkohol 
man konsumerar [1]. Män dricker i genomsnitt betydligt mer alkohol än kvinnor 
och en större andel män är riskkonsumenter [2]. Det är alltså inte så konstigt att 
alkohol förknippas med män och manlighet. Under de senaste 20 åren har 
kvinnor – i likhet med män – ökat sin konsumtion, vilket ibland beskrivits som 
att kvinnor tar över ett manligt beteende och ”maskuliniseras”. Frågor som rör 
maskulinitet, femininitet och alkoholproblem är inte nya i alkoholforskningen. 
Intresset för det som tidigare kallades köns- eller könsrollsidentitet och numera 
vanligen betecknas genusidentitet utgår från att utvecklingen av en viss 
genusidentitet skulle kunna vara en bidragande orsak till att en individ utvecklar 
alkoholproblem. Genusidentitet10 utvecklas i en komplex process påverkad av 
kultur, samhälle, biologi och socialisation och vilken roll alkohol spelar i 
identitetsutveckling ur ett genusperspektiv är ett forskningsområde under 
utveckling. Genusidentitet och den forskningstradition, som redovisas nedan, har 
en individpsykologisk utgångspunkt och begreppen maskulinitet och femininitet 
ses som individuella karaktäristika. Olika forskare betonar socialisationens 
inflytande mer än andra. En sociologisk syn på maskulinitet och femininitet ser 
inte begreppen som individuella fenomen utan, starkt förenklat, snarare som 
kulturellt påverkad social praktik som bidrar till genusordningen11.  
 
I det här kapitlet fokuseras på de individpsykologiska studierna. En kortfattad 
översikt över forskningen om könsrolls- och genusidentitet presenteras liksom 
resultatet från en nyligen publicerad studie om genusidentitet och 
alkoholproblem genomförd inom ramen för projektet ”Kvinnor och alkohol i 
Göteborg” [3].  
 
 

 
 
                                                 
10 Identitet är ett begrepp som kan ha många innebörder och en av dem handlar om att en 
individ har en medvetenhet om sig själv som en unik person. Genusidentitet handlar om att ha 
en identitet, som också innefattar en medvetenhet om sig själv som man eller kvinna i en viss 
given kultur.  
11 Se t.ex. Connell, 2003, Gender. Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishing Ltd. 
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Forskningsområdet växer fram  
 

Intresset för sambanden mellan femininitet, maskulinitet och alkoholproblem 
växte fram under 1970-talet. Vid den här tiden var synen på begreppen 
normerande och en mogen kvinna respektive man skulle utveckla en integrerad 
och balanserad femininitet respektive maskulinitet. Dessa ”egenskaper” skulle i 
sin tur helst hänga samman med en motsvarande anpassning i respektive sociala 
könsroll. Hypoteserna kring alkoholproblem hängde ofta samman med en 
uppfattning att en störd könsrollsidentitet kunde leda till psykiska problem eller 
alkoholproblem genom dålig identifikation eller integrering. En av de första 
studierna om könsidentitet och alkoholproblem genomfördes av Sharon 
Wilsnack, en amerikansk psykolog som numera är en av världens främsta 
experter på kvinnors alkoholproblem. Wilsnack jämförde 28 kvinnor med 
alkoholproblem med 28 kvinnor utan alkoholproblem men i motsvarande åldrar 
och livssituation [4]. Hon fann inga stora skillnader mellan de båda grupperna, 
men kvinnor med alkoholproblem avvek något från kontrollgruppen på ett av de 
tre måtten på femininitet och på ett av måtten på maskulinitet. Med moderna 
krav på vetenskap har studien brister. Den är ändå intressant som ett tidigt 
exempel på forskning om könsidentitet och alkoholproblem. 
 
Mot slutet av 1970-talet kom en studie av ytterligare en amerikansk psykolog, 
Sandra Bem [5]. Studiedeltagarna svarade på ett antal påståenden i ett 
frågeformulär (Bem’s Sex-Role Inventory) och skattade på en svarsskala i vilken 
utsträckning respektive påståenden stämde in på dem själva. Svaren vägdes 
samman till ett index i vilket varje deltagare klassades som övervägande 
androgyn, feminin, maskulin eller könsneutral. Bem fann att personer som hade 
ett gott psykiskt välbefinnande kännetecknades av androgynitet, vilket innebar 
att de hade skattat sig högt på både maskulinitets- och femininitetsskalorna [5]. 
De hade också en förmodat god anpassningsförmåga till förändrade könsroller. 
Fynden fick stort genomslag och passade väl in i tidens uppgörelse med statiska 
könsroller.  Sharon Wilsnack fann på liknande sätt i en studie från början av 
1980-talet en lägre andel med alkoholproblem bland kvinnor som 
kännetecknades av androgynitet [6].  
 
Tanken att en lagom blandning av feminint och maskulint ger balans och 
harmoni är inte ny. Den återfinns i kinesisk filosofi i begreppen yin och yang. 
Carl Jung använde begreppen anima och animus, vilka representerar det 
kvinnliga inom mannen och det manliga inom kvinnan. Tankegångarna stämmer 
väl med en komplementär syn på kvinnor och män. En sådan syn innebär att man 
uppfattar att kvinnor och män har olika könstypiska egenskaper och tillsammans 
smälter egenskaperna samman till en harmonisk helhet antingen inom en viss 
individ eller mellan två individer. Det finns emellertid anledning att ifrågasätta 
den komplementära synen. Flera studier har nämligen funnit att förklaringen till 
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ett gott psykiskt välbefinnande framförallt beror på en hög skattning på 
maskulinitetsskalan. Frågan är om detta också gäller vid alkoholproblem hos 
kvinnor. Är det så att kvinnor som skattar sig högt på maskulinitetsskalan i 
mindre utsträckning än andra kvinnor riskerar att utveckla alkoholproblem? 
 
 

Maskulinitet, femininitet och alkoholproblem 
 

Forskningen om sambanden mellan maskulinitet, femininitet och 
alkoholproblem kan enklast sammanfattas med att resultaten i olika studier varit 
motstridiga [7]. I studier fram till början av 1990-talet hade man i olika studier 
kommit fram till att kvinnor med alkoholproblem antingen var ultra-feminina, 
överdrivet maskulina eller förvirrade i sin könsrollsidentitet [8]. I takt med att 
alkoholforskningen utvecklats har både sätten att skatta maskulinintet och 
femininitet förändrats liksom sätten att mäta alkoholkonsumtion och 
alkoholproblem. Det gör det svårare att jämföra olika studier, men också studier 
från 1990-talet och framåt har kommit till olika slutsatser kring sambandet 
mellan olika former av maskulinitet och femininitet och alkoholproblem [3]. 
Variationen har också berott på att studierna genomförts i olika länder med 
skillnader i både alkoholkultur och genusstruktur. I en jämförande studie fann 
man till exempel ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och maskulinitet 
bland kvinnor i Moskva, medan hög alkoholkonsumtion hade ett samband med 
femininitet bland kvinnor i Toronto [9]. Sammanfattningsvis kan man ändå 
konstatera att det saknas vetenskapligt stöd för att kvinnor med alkoholproblem 
skulle ha större problem med sin genusidentitet än andra kvinnor [3, 7].  
 
Eftersom det saknades svenska studier om maskulinitet, femininitet och 
alkoholproblem vi genomfört två studier för studera hur sambanden ser ut i en 
svensk kulturell kontext [3, 7]. Underlaget baserades på kvinnor som deltagit i 
intervjuer inom ramen för projektet ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. De har 
antingen valts ut för att de var födda vissa år och bodde i ett visst distrikt eller 
genom att de besökt vissa vårdinrättningar. Kvinnorna, som valde att delta, 
besvarade ett kortfattat instrument om sina alkoholvanor och några av dem 
valdes också ut för en intervju. Kvinnorna som intervjuades besvarade också en 
skattningsskala om maskulinitet och femininitet (M/F-skalan). Totalt sett ingår i 
studien 930 kvinnor.  
 
M/F-skalan utgår från Sandra Bems skattningsskala och anpassades till svenska, 
kulturella förhållanden i samband med översättningen. I vår första studie gjorde 
vi inledningsvis en faktoranalys, för att se hur skalan fungerade i relation till den 
tänkta teoretiska modellen [7]. Vi fann att snarare än två faktorer (maskulinitet 
och femininitet) fanns det fyra faktorer, som bäst beskrev olika aspekter av 
genusidentitet (se tabell 1). Vi valde att benämna de fyra faktorerna för 
omvårdande, ledarskap, självhävdande och emotionalitet för att komma ifrån de 
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mindre beskrivande begreppen maskulinitet och femininitet till förmång för 
begrepp som på olika sätt beskriver aspekterna av genusidentet12. De fyra 
faktorerna testades för sitt eventuella samband med hög alkoholkonsumtion13 
högt episodiskt drickande14 respektive alkoholberoende och/eller -missbruk15. I 
samtliga analyser kontrollerades för ålder. De 20 % kvinnor som skattade sig 
lägst respektive högst på en viss faktor jämfördes med de 60 % som återfanns i 
mitten.  
 
I studien fann vi inget samband mellan omvårdande och högt episodiskt 
drickande respektive alkoholkonsumtion och/eller alkoholproblem. Varken 
kvinnor som skattade sig högt på omvårdande eller de som skattade sig lågt hade 
en ökad risk jämfört med de 60 % som återfanns däremellan. Kvinnor som 
skattade sig lågt på ledarskap respektive självhävdande hade en högre risk att ha 
alkoholberoende och/eller -missbruk. Kvinnor som skattade sig högt på 
emotionalitet hade en högre risk att tillhöra gruppen med hög 
alkoholkonsumtion, högt episodiskt drickande respektive ha alkoholberoende 
och/eller –missbruk. Slutligen fann vi att kvinnor som skattat sig lågt på 
emotionalitet hade en mindre risk än dem i mitten att ha alkoholberoende 
och/eller –missbruk. I analysen kontrollerade vi för ålder men inte för några 
andra faktorer.  
 
Tabell 1. Översikt över vilka enskilda påståenden från Maskulinitets- och 
femininitetsskalorna som ingår i respektive dimension av genusidentet (Hensing 2009). 
Dimension av  
genusidentitet 

Ingående påståenden* 

Ledarskap har ledarskapsförmåga (m), kraftfull (m), aktiv (m), beter sig som 
en ledare (m), tävlingsinriktad (m), dominant (m), viljestark (m), 
övertygande (m), oberoende (m), fattar lätt beslut (m), villig att ta 
risker (m), inte särskilt företagsam (f), atletisk (m), bryr sig om sitt 
utseende (f), teknisk (m) 

Omvårdande vänlig (f), älskvärd (f), tillgiven (f), tycker om barn (f), känslig för 
andras behov (f), tycker om blommor (f) 

Självhävdande eftergiven (f), omtänksam (f), försvara sina åsikter (m), osäker (f), 
ovillig att tala om sina känslor (m) 

Emotionalitet styrs av känslor (f), impulsiv (f), empatisk (f), aggressiv (m) 
*Bokstaven inom parentes ange om påståendet ursprungligen hörde till maskulinitets- eller 
femininitetsskalan.  

                                                 
12 För en mer detaljerad beskrivning av studien hänvisas till den vetenskapliga artikel av 
Hensing m.fl. från 2003 på vilken texten bygger. 
13 Hög alkoholkonsumtion definierades som minst 600 gram ren alkohol under en månad 
någon gång under de senaste 12 månaderna. 
14 Högt episodiskt drickande definierades som konsumtion av minst 60 gram ren alkohol under 
en dag en gång per månad under de senaste 12 månaderna. 
15 Alkoholberoende- och/eller missbruk baserades på DSM-diagnostiken. 
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Lågt ledarskap – en ökad risk för alkoholproblem? 
 

Resultaten från den första studien om olika aspekter av genusidentitet var 
intressanta, men mot bakgrund av komplexiteten i hur alkoholproblem utvecklas 
behövdes en mer detaljerad analys för att se om resultaten kvarstod också efter 
kontroll för andra faktorer som har stor betydelse vid alkoholproblem. I vår 
andra studie, som publicerades under hösten 2009, var frågeställningen om det 
finns ett samband mellan någon av de olika aspekterna av genusidentitet om vi 
kontroller för faktorer som ålder, personlighet, psykisk sjukdom och 
utbildningsnivå [3]. En så avancerade analys har inte gjorts i tidigare studier om 
genusidentitet och alkoholproblem bland annat beroende på att det är svårt att 
samla in information om framförallt personlighet och psykisk sjukdom. I WAG-
projektet används en personlighetsskala utvecklad vid Karolinska Institutet 
(Karolinska Scale of Personality) och kliniska psykiatriska diagnoser har satts 
genom en strukturerad intervju baserade på diagnossystemet DSM. Vi använde 
en statistisk modell som tar hänsyn till flera olika variabler samtidigt för att se 
vilket eventuellt samband som kvarstår mellan de olika aspekterna av 
genusidentitet efter det att man kontrollerat för ålder, personlighet, psykisk 
sjukdom och utbildningsnivå. 
 
Ett av de viktigaste fynden i studien var att det samband, som vi tidigare funnit 
mellan att man skattat sig högt på emotionalitet och risken för hög 
alkoholkonsumtion, högt episodiskt drickande och alkoholberoende/-missbruk, 
inte längre blev statistiskt signifikant när vi kontrollerade för personlighet [3]. 
När vi sedan också kontrollerade för psykisk sjukdom och utbildningsnivå 
påverkades inte resultaten. Det tycks alltså som att den dimension av 
genusidentitet som vi benämnt emotionalitet inte hade något självständigt 
förklaringsvärde när personlighetsfaktorer inkluderades. Detta är såvida vi vet 
den första studien av genusidentiet och alkoholproblem som också tar hänsyn till 
personlighet.  
 
Vi fann inte heller något samband mellan högt episodiskt drickande eller 
alkoholberoende/-missbruk och dimensionerna omvårdande respektive 
självhävdande efter kontroll för personlighet, psykisk sjukdom och 
utbildningsnivå [3].  
 
Ett par samband kvarstod dock [3]. Kvinnor som skattade sig lågt på 
ledarskapsdimensionen hade en 50 högre risk för att tillhöra gruppen med högt 
episodiskt drickande i jämförelse med kvinnor som skattade sig på medelnivån. 
Dessutom fann vi att kvinnor som skattade sig lågt på ledarskapsdimensionen 
hade en dubbelt så hög risk att tillhöra gruppen med någon av diagnoserna 
alkoholberoende eller alkoholmissbruk. I studien kontrollerade vi för både ålder, 
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personlighet, psykisk sjukdom och utbildningsnivå, vilket innebär att ingen av de 
faktorerna kan förklara fyndet. Det är alltså ett mycket stabilt samband mellan att 
skatta sig lågt på ledarskapsdimensionen och risken att ha alkoholdiagnos. 
Ledarskapsdimensionen innehåller flera påståenden som i den ursprungliga M/F-
skalan hörde till maskulinitetsskalan.  
 
 

Avslutande kommentarer 
 

Det går inte att dra några långtgående slutsatser från en studie men man kan ändå 
fundera vidare över hur faktorer som finns med i ledarskapsdimensionen kan 
stärkas hos kvinnor som söker vård för alkoholproblem. Det kan handla om att 
utveckla förmågan att leda sig själv i att fatta bra beslut kring sin 
alkoholkonsumtion. Det kan handla om att utveckla sitt självförtroende och att 
kunna sätta gränser för sig själv och andra. Också ur ett förebyggande perspektiv 
är det viktigt att veta vad man vill i sina livsstilsval och att kunna göra dessa 
oberoende vad kamratgrupper och andra tycker och tänker.  
 
Genusidentitet är ett område som kan vara av intresse ur ett genusperspektiv. Det 
finns en rad andra och med tanke på att det finns så stora könsskillnader både i 
konsumtionsmönster, riskkonsumtion och alkoholproblem är det viktigt att inte 
tappa bort genusperspektivet. Ofta ses det som liktydigt med kvinnoperspektiv 
och i den här studien har fokus varit på kvinnor. Emellertid är genusperspektivet 
en medvetenhet om att könsskillnader kan vara sprungna ur de olika villkor 
under vilka kvinnor och män lever sina liv eller som en följd av socialisation i en 
viss given kulturell och historisk tid [10]. Genusperspektivet innebär att fokusera 
på vilken roll alkohol har för både kvinnors och mäns hälsa. 
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GENUSPERSPEKTIV 

 
 

Genusperspektiv på vårdsökande   
vid  alkoholproblem  
 

Annika Jakobsson 
 
Det är välkänt att tidig upptäckt av alkoholproblem med påföljande adekvat 
intervention kan förebygga sociala, kroppsliga och psykiska skador (Berglund m 
fl, 2003), ändå förefaller det som om människor söker vård och behandling först 
när problemen blivit svåra. Hur människor kommer fram till beslutet att söka 
vård är inte helt känt, men ökade kunskaper om vägen till vård kan vara 
betydelsefull vid planering av förebyggande verksamhet och för vård- och 
behandlingsstrategier (Weisner, 2003). 
 
Syftet med föreliggande arbeten var att: 
1) utforska vägen till vård för kvinnor och män med alkoholproblem  
2) jämföra kvinnors och mäns tänkande om kvinnlighet och manlighet i relation 

till vårdsökande 
 
 

Metod 
 

Eftersom beteendeförändringar vid beroende och missbruksproblem har 
beskrivits som processer som kan sträcka sig över tid (Prochaska, 1991) och som 
kan påverkas av bland annat sociala och psykosociala faktorer, beslutades att en 
kvalitativ metod som lämpar sig för studier av sociala skeenden skulle användas. 
Valet föll på den kvalitativa metoden grundad teori (Grounded theory) som har 
sina rötter i symbolisk interaktionism där utgångspunkten är att människors 
tänkande formas genom social interaktion. Grundad teori lämpar sig när man vill 
studera mellanmänskliga processer och människors konstruktion av sin sociala 
verklighet samt hur detta manifesteras i beteenden. Datainsamlingen planerades 
som en intervjustudie med öppna frågor för att fånga intervjupersonernas 
berättelser om vägen till behandling. 
 
 

Urval 
 

Intervjupersonerna rekryterades från den öppna specialistvården för missbruk 
och beroende i Göteborg. Tre mottagningar specialiserade på behandling av 
personer med psykisk ohälsa och missbruk av alkohol eller droger kontaktades 
och personalen informerades om studien. För urval av intervjupersoner 
tillämpades följande kriterier: 
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� Intervjupersonerna skulle ha förmåga att kommunicera erfarenheter 

� Alkohol beroende/missbruk skulle vara huvudorsaken för att söka vård 

� Om annan psykisk sjukdom förelåg skulle det inte vara avgörande för 
beslutet att söka vård. 

� Behandlingen skulle inte ha pågått mer än en månad 

 
Initialt tillfrågades alla personer som överensstämde med de uppsatta kriterierna 
om de var villiga att delta i studien. Eftersom vi önskade så varierad information 
som möjligt gjordes därefter strategiska urval, varvid kvinnor och män i 
varierande åldrar och med olika bakgrund tillfrågades om de var villiga att bli 
intervjuade om sin väg till behandling. 
 
 

Intervjuer 
 

Tolv personer (sju män och fem kvinnor) intervjuades under den första månaden 
av sin behandling. Efter att personerna fått information om studien, och 
accepterat att bli intervjuade bestämdes tid och plats för intervjun. I enlighet med 
vad intervjupersonerna föredrog genomfördes sju intervjuer i ett avskilt rum på 
den aktuella mottagningen och fem i ett intervjurum på socialmedicinska 
avdelningen, Göteborgs universitet. Samma intervjuare (AJ) gjorde alla 
intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan 50 minuter och två timmar. 
Intervjuguiden innehöll följande teman: 

� Tankar som ledde till beslutet att söka vård.  

� Tankar som främjade vårdsökande. 

� Tankar som utgjorde hinder för att söka vård. 

� Uppfattningar om vårdsökande för alkoholproblem i allmänhet. 

 
Intervjuerna spelades in på band och nedtecknades sedan ordagrant.  
 
 

Analys 
 

Analysen genomfördes i fyra steg. Först lästes varje intervju i sin helhet för att 
en helhetsbild skulle skapas Därefter granskades texten rad för rad och utsagor 
som beskrev händelser, företeelser, handlingar eller interaktioner relaterade till 
vårdsökande noterades. Utsagorna jämfördes och innehåll, likheter och 
skillnader granskades och sammanfattades i text. Därefter gjordes listor med 
sammanfattande begrepp som jämfördes för att identifiera situationer då 
intervjupersonen agerat på ett visst sätt och tillskrivit sitt handlande en särskild 
mening. Begreppen sammanfördes till kategorier som gavs benämningar som 
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avsåg att fånga kategoriernas egenskaper. Nästa steg var att undersöka 
relationerna mellan kategorierna och i samband med det identifierades tre 
kategorier med subkategorier som utgjorde steg i processen. En kategori som 
påverkade processen kontinuerligt kunde dessutom identifieras liksom ett tema 
som sammanfattar den centrala psykosociala processen vid vårdsökande. Under 
analysarbetet genomfördes två seminarier där forskare och professionella 
granskade arbetet och tillförde nya perspektiv som togs i beaktande.  
 
 

Vägen till vård för kvinnor och män med alkoholproblem 
 

Vi fann att de kvinnor och män som intervjuades om sin väg till vårdsökande för 
alkoholproblem delade en gemensam erfarenhet som visade sig vara central för 
beslutet att söka hjälp. Denna erfarenhet kan sammanfattas som: att utveckla sin 
egen vilja att förändra livet. Viljan utvecklades över tid genom en process som 
befanns vara komplex och påverkbar av framförallt stöd från omgivningen 
genom både krav och omsorg. Processen initierades av livshändelser av positiv 
eller negativ karaktär som fick personen att börja fundera över sitt liv och sin 
livsstil. Även existentiella hot såsom allvarlig sjukdom eller hot om att bli 
övergiven bidrog till funderingar om att förändra sin alkoholkonsumtion. 
Funderingarna ledde till inre konflikter som kännetecknandes av motstridiga 
känslor och tankar som hanterades på olika sätt. Dessa känslor och tankar 
uppstod så snart man började fundera över att söka vård och kvarstod även efter 
det att man påbörjat behandling. Tankarna pendlade mellan det man såg som 
alkoholens positiva inflytande i livet och svårigheterna när alkohol skapade 
problem såsom ångest och panikattacker. En 33-årig man, verksam i 
byggbranschen uttryckte alkoholens betydelse för arbetare enligt följande: 
 

 ...Pilsnern uppfanns ju för arbetarna ..och det ligger ju nånting i det alltså...man 
kommer hem och är helt slut man  är sketen och man är dammig i strupen med 
..så man  duschar och så  duschar man  strupen ... 

 
Konfliktfyllda tankar och känslor förekom också när det gällde upplevelsen av 
att ha kontroll. Förlust av kontroll över sitt beteende upplevdes i samband med 
blackouts och panikattacker, men när dessa problem var över ansåg man att man 
hade full kontroll över sitt drickande och såg sig inte i behov av vård.  
 
Att leva i enlighet med den egna självbilden ansågs viktigt och när omgivningen 
påtalade beteenden som man själv upplevde som inkongruenta med den person 
man ansåg att man var, uppstod tvivel och funderingar. Olika reaktioner kunde 
ses när det gällde påtryckningar från omgivningen angående råd att söka vård. 
Betydelsen av dessa påtryckningar berodde på vem som utövade dem och i vilket 
sammanhang de framfördes. För mycket påtryckningar av personer som man 
ansåg inte hade med saken att göra kunde resultera i en negativ reaktion som i 
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sin tur hindrade vårdsökande. Även om inställningen till att söka vård 
påverkades av påtryckningar, var det viktigt att själv få besluta huruvida man 
skulle söka vård eller inte.  
 
Det tredje steget i processen innehöll hopp om en förändrad livssituation och en 
önskan om att leva ett ”normalt” liv med arbete, ökad självrespekt och gott 
omdöme. Bland annat uttryckte de intervjuade möjligheter att bilda familj och 
finna en ny mening i livet och positiva framtidsutsikter. Att inte kunna hantera 
alkohol, att ha orsakat problem för närstående samt att inte kunnat ta hand om 
sig själv skapade skam och dåligt samvete. Försoning med det som varit söktes 
genom att se alkoholproblemen som en sjukdom och betona att man inte skapat 
problemen uppsåtligt. Accepterandet av sig själv förstärktes av att bli bemött 
med värdighet och respekt. Efter vård och behandling hoppades man kunna 
uppnå ökat välbefinnande utan alkohol genom förbättrad fysisk- social- och 
framför allt psykisk hälsa. Denna förhoppning stärkte viljan att söka vård. 
Fynden sammanfattas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Vårdsökandeprocessen för personer med alkoholproblem 
Grundläggande  
psykosocial 
process 

Utveckling av vilja att förändra sitt liv 

Kontinuerlig  
påverkan i  
processen 

Stöd med krav och omsorg 

Processens steg Initiering av  
processen 

Hantering av  
konfliktfyllda  
tankar och känslor 

Hopp om  
förändring  
av livssituationen 

Subkategorier - livshändelser 
- existentiella  
    hot 

- bejaka alkoholens  
    betydelse i livet 
- att ha eller att inte  
    ha kontroll 
- hantera identitet  
- att reagera på 

påtryckningar 

- förhoppningar  
    om en bättre 
    framtid 
- söka försoning 
- öka 

välbefinnandet 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att trots variation av alkohol-problemens 
svårighetsgrad bland intervjupersonerna, hade alla vid en viss tidpunkt i sina liv 
kommit fram till beslutet att söka vård. Beslutet hade föregåtts av en process där 
interna och externa faktorer tillsammans påverkade utveckling av viljan att 
förändra sin aktuella livssituation (Jakobsson, Hensing, Spak, 2005). 
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Genusperspektiv på vårdsökande  
 

För att jämföra kvinnors och mäns tänkande om kvinnlighet och manlighet i 
relation till vårdsökande vid alkoholproblem genomfördes även en analys av 
intervjuerna ur ett genusperspektiv. Innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004) användes som metod och inleddes med att kvinnornas och männens 
intervjuer studerades var för sig. Texten granskades därefter rad för rad och 
meningsbärande enheter identifierades. I nästa steg sammanfattades enheterna 
till kategorier vilka etiketterades med rubriker som avsåg att fånga fenomenet. 
Kategorierna som beskrev kvinnornas respektive männens utsagor jämfördes och 
likheter och skillnader analyserades.  
 
Kvinnlighet och manlighet i relation till vårdsökande 
 

Resultatet visade att männens tilltro till den egna förmågan samt förhoppningar 
inför framtiden främjade vårdsökande. För kvinnorna främjades vårdsökande av 
påtryckningar från någon betydelsefull person liksom att dela sina tankar med 
någon samt att tillstå sina alkoholproblem. För både kvinnor och män var 
alkohol en viktig del av livet som man inte ville vara utan, vilket utgjorde hinder 
för att söka vård. Männen betonade förlusten av alkoholens fördelar såsom 
känslan av välbefinnande och minskade hämningar, medan kvinnorna ville 
kunna dricka för att koppla av, ha roligt och vara sig själva. Känslor av skam 
utgjorde hinder för att söka vård för både kvinnor och män. Männen upplevde 
dock skam tillsammans med genans medan kvinnorna upplevde skam 
tillsammans med skuld. En av kvinnorna uttryckte sina tankar på följande vis: 
 

…det är inte lika skamligt för en karl att säga att ..ja okey  jag är alkoholist till 
exempel ..det accepterar alla ..men inte om en kvinna säger ..ja, jag är 
alkoholist..jag har problem ..för det ska du egentligen inte ha som kvinna ..du ska 
ta hand om barn..du ska vara duktig.. 

 
Analysen visade att ytterligare ett hinder för att söka vård förelåg bland 
kvinnorna, nämligen att alkoholproblemen i sig uppfattades som något 
okvinnligt, vilket gjorde att man ville hålla det hemligt (Jakobsson, Hensing, 
Spak, 2008). 
 
 

Reflektioner kring resultat 
 

Intervjupersonernas utsagor om vårdsökande vid alkoholproblem 
överensstämmer med uppfattningen att alkohol kan ses som en genussymbol 
samt med tidigare forskning om alkohol i relation till manlighet och kvinnlighet. 
Den danska historikern Eriksen (1999) framhåller att kvinnors drickande av 
tradition har skett i privata sällskap medan mäns drickande har skett offentligt. 
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Symboliskt kan detta påverka uppfattningarna om vad som kan ske öppet och 
vad som bör döljas. Enligt Courtenay (2000) kan män uppfatta medgivandet av 
att man är i behov av vård och behandling som en svaghet, vilken är oförenlig 
med den konstruktion av manlighet som innefattar makt och osårbarhet.  
 
Att söka vård blev aktuellt för kvinnorna som deltog i denna studie när de 
började ifrågasätta sina dryckesvanor och insåg att alkohol orsakade ångest och 
fick dem att förlora sitt sunda omdöme. Männen var mer upptagna av de 
förluster de skulle uppleva om de sökte vård för sina problem. De betraktade 
dock dessa förluster som tillfälliga och hyste hopp om att så småningom kunna 
dricka på ett socialt acceptabelt sätt igen. Med tanke på att 92 procent av svenska 
män i åldern 16-75 är alkoholkonsumenter (Helmersson Bergmark, 2001), är det 
förståeligt, särskilt med tanke på att nykterhet hos män traditionellt har ansetts 
som omanligt (Eriksen, 1999).  
 
Både kvinnor och män i undersökningsgruppen uppfattade alkohol som en 
betydelsefull del av deras liv, och detta hindrade vårdsökande efter det att deras 
drickande hade blivit ett problem. Kvinnorna betonade sin rätt att koppla av med 
några drinkar efter en tung arbetsdag. Dessvärre har det visat sig att konsumtion 
av alkohol för att klara av vardagen tenderar att leda till negativa konsekvenser 
för både kvinnor och män (Timko m fl, 2005). 
 
Intervjupersonernas uppfattningar angående alkoholens kvinnliga och manliga 
dimensioner är viktiga att ta i beaktande när det gäller planering av preventions- 
och behandlingsprogram och för framtida forskning. Hälso- och sjukvården 
representerar en särskilt viktig intressent där man har möjlighet att påverka hur 
hälsa och genus konstrueras (Courtenay, 2000), vilket möjliggör för hälso- och 
sjukvårdspersonal att undvika reproduktion av stereotypa förställningar om 
kvinnlighet och manlighet. Fortsatt forskning om genus, alkoholproblem och 
vårdsökande behöver inriktas mot frågor om identitet, beteende och attityder 
inom olika generationer. Speciellt intressant vore det att studera attityder bland 
unga vuxna.  
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GENUSPERSPEKTIV 
 

 

Kvinnor med substansmissbruk och  
psykisk ohälsa 
 

Solveig Olausson 
 
Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat under åren. Gruppen unga vuxna är de 
som dricker mest. Under senare år har man även märkt en kraftig ökning av 
alkoholberoende bland kvinnor. Min forskning utgår ifrån frågeställningar som 
väckts under mitt kliniska arbete vid en psykiatrisk missbruksmottagning för 
kvinnor. Min avhandling består av två delar. Den första delen är kvalitativ och 
belyser unga kvinnors väg till behandling. Den andra delen är kvantitativ och 
beskriver kvinnor i behandling.  
 
 

Unga kvinnor som söker behandling  
 

Speciellt utsatta är unga kvinnor med psykiska problem och missbruk. Denna 
grupp tycks öka bland dem som söker psykiatrisk hjälp. Mina frågeställningar 
var: Hur definierar gruppen unga kvinnor med psykisk ohälsa och missbruk sina 
problem och vad de önskade för hjälp när de söker behandling? Vad bidrar till att 
de börjar i behandling? Hur beskriver de sin väg till behandling och hur kan man 
förstå deras berättelser?  
 

Sju kvinnor som sökt psykiatrisk missbruksvård intervjuades. Vid intervjun var 
kvinnorna i genomsnitt 24 år och de uppgav att när de första gångerna sökte 
hjälp som vuxna var de i 20 årsåldern. Analysen av den semistrukturerade 
intervjun utgick från en narrativ metod. Kvinnornas berättelser presenteras dels 
genom en kronologisk beskrivning om hur de kom till behandling dels genom 
analys utifrån självrepresentation, självbild och berättelsepoäng. 
 

Resultaten visade att kvinnornas vårdsökande hade föregåtts av en process av 
känslomässig frustration, ofta så stark att flera tycker sig stå i ett val emellan att 
ta livet av sig eller att söka hjälp. De unga kvinnorna kände sig ofta dåligt 
bemötta och avvisade när de sökte hjälp. Det fick till följd att de sökte vård 
upprepade gånger och på olika ställen. De psykiska problemen upplevde som det 
primära och de sökte någon som förstår både missbruket och de psykiska 
problemen.  
 

Kvinnorna hade sällan någon tydlig bild av vilken hjälp eller behandling de 
sökte. De kanske snarare sökte en behandlare än en behandling, en person som 
de tycker förstår dem och som kan ta emot deras berättelse där de ofta beskrev 
svåra trauman under livet. De överlämnade till behandlaren att definiera vad de 
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behöver och att bestämma vilken behandling som var bäst för dem. Anledningen 
till att kvinnorna påbörjade behandling gick inte att särskilja från berättelser om 
problemet.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnorna hade svårt att beskriva sig 
själva. Detta tyder på att de är i olika skeden/stadier i sin identitetsutveckling. 
Kvinnornas självrepresentation påverkar deras berättelsepoäng. De uttrycker 
motstridiga och ambivalenta anspråk om vilken behandling eller hjälp de söker. 
Detta kan även bidra till att de lätt känner sig avvisade när de söker behandling. 
Resultaten tyder på att den undersökta gruppen kvinnor snarare är ambivalenta 
till behandling än att de är omotiverade för denna. Ambivalensen hos dessa unga 
vuxna blir därmed något som behandlarna har att förhålla sig till under 
behandlingsprocessens gång. 
 
 

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa i 
behandling 
 

Syftet var att beskriva problembilden hos kvinnor med psykisk ohälsa och 
missbruk/beroende och vad som förändrades över tid. Frågeställningarna berör 
förändring i kvinnornas tillstånd utifrån deras egen och behandlares bedömning 
av de psykiska problemen, kvinnornas upplevelse av livskvalitet, behandlares 
bedömning av kvinnornas funktionsnivå samt i vilket avseende de är i behov av 
fortsatt hjälp efter ett och ett halvt år. 
 
Undersökningsgruppen utgjordes av 21 kvinnor med missbruk/beroende av 
alkohol eller psykofarmaka som samtidigt hade svåra psykiska problem. 
Samtliga kvinnor var i behandling vid en psykiatrisk missbrukssektion. Den 
psykiska ohälsan bedömdes av psykiatriker. Kvinnorna i undersökningsgruppen 
fick skatta sina psykiska besvär och sin upplevelse av livskvalitet. Därutöver 
gjordes en strukturerad intervju för bedömning av alkohol- och 
narkotikarelaterade problem, där även frågor om och bedömning av fysisk hälsa, 
arbete och försörjning, kriminalitet, missbruk och psykiska problem i släkten, 
familj och umgänge samt psykisk hälsa ingick.  
 
Tillsammans med den multipla psykiatriska problematiken fanns ofta en skör 
fysisk hälsa och ett tunt socialt närverk hos den undersökta gruppen kvinnor. De 
vanligaste diagnoserna var depression, ångest, psykos och ätstörning jämsides 
med missbruk eller beroende. Kvinnorna har haft problemen sedan tonåren, och 
detta bekräftades av att de flesta också hade fått diagnosen personlighetsstörning. 
De långvariga problemen hade påverkat kvinnornas liv i ett flertal aspekter, som 
t.ex. svårigheter att klara sin försörjning genom arbete, att bygga trygga och 
långvariga nära relationer och att hitta sociala sammanhang som även kan ge en 
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meningsfull fritid. De flesta klarade sina vardagliga liv med eget boende, men de 
var beroende av psykiatrisk vård eller socialtjänsten för behandling och 
ekonomiskt stöd. Gruppens allmänna funktionsförmåga låg på en nivå strax över 
den kritiska gräns där psykiatrisk praxis rekommenderar inläggning inom 
slutenvården. Man kunde inte se någon skillnad när det gällde funktionsförmåga 
vid jämförelse mellan äldre och yngre, inte heller hade kvinnor med 
depressionsdiagnoser lägre fungerande nivå än de med ångestdiagnoser. 
Självmordsbenägenhet avspeglades inte i lägre funktionsförmåga. Däremot 
visade kvinnor med längre behandlingstid en högre funktionsnivå. 
 
Sammantaget visar undersökningen att kvinnor med svår psykisk ohälsa och 
samtidigt missbruk eller beroende tillhör en sårbar grupp med förhöjd risk för 
trauman, såsom fysisk och sexuell misshandel och för fysisk ohälsa. Problem i 
uppväxtfamiljen, i nära relationer och i socialt umgänge innebär en upplevelse av 
låg livskvalitet och hög psykisk belastning. Problemtyngden innebär ett 
funktionshinder som ofta leder till att kvinnan står utanför arbetsmarknaden 
redan i yngre medelåldern. Den multipla problembilden försvårar bedömningen 
av behandlingsbehov och ställer krav på tillgång till en bred kompetens hos 
behandlingsorganisationen. Kunskap behövs inom såväl psykiatri som somatik, 
liksom kompetens att behandla beroendeproblem och att kunna bemöta personer 
som varit utsatta för våld. Sannolikt handlar det om långa behandlingstider i 
samverkan med olika vårdgivare.  
 
Vid uppföljningen ett och ett halvt år senare var alla kvinnorna kvar i behandling 
men tre kvinnor ville inte medverka. De återstående 18 kvinnorna hade en 
fortsatt svår livssituation. Efter tidsperioden visade kvinnorna dock en förbättrad 
allmän funktionsnivå. Tio av kvinnorna hade en förbättrad nykterhet varav 6 
hade återhämtat sig från missbruket och varit nyktra minst två år. Hjälpbehovet 
hade också minskat med avseende på kriminellt beteende, psykiska problem och 
problem i relation till familj och anhöriga. De kvinnor som hade en längre 
behandlingstid hade en högre allmän funktionsnivå, men det var bara 2 kvinnor 
som befann sig inom ramen för normal funktionsnivå. Endast 1 av kvinnorna 
kunde försörja sig genom heltidsarbete. Återhämtning från missbruk var förenat 
med högre allmän funktionsnivå och minskad oro för fysiska problem, men inte 
av upplevelse av minskad psykisk belastning eller ökad livskvalitet. Det kvarstod 
dock behov av behandling och stöd från psykiatri och/eller socialtjänst för alla 
kvinnorna i något avseende. 
 
Det finns få studier där man följt personer med multipel psykisk problematik 
jämsides med alkoholmissbruk/beroende. Men Socialstyrelsen (2004) ansvarade 
för en femårsuppföljning av försöksverksamhet för personer med svår psykisk 
störning och missbruk. Patientgruppen förbättrades när det gällde psykologiska 
symtom, allmän funktionsnivå och livskvalitet samt att hjälpbehovet hade 
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minskat inom alla områden, förutom för fysisk hälsa. Hjälpbehov kvarstod dock 
efter 5 år, framför allt inom områdena psykisk hälsa, arbete/försörjning och 
familj. Det finns även andra studier som visat att traditionell 
missbruksbehandling har gett förbättring även när det gäller aspekter utöver 
missbruket, men att den fysiska hälsan inte påverkats. 
 
Kvinnorna hade i medeltal varit i behandling under 4,5 år och var drygt 40 år 
gamla. Den behandling som kvinnorna deltog i kan karaktäriseras som 
”treatment as usual”, en icke manualbaserad behandling där intentionen var att 
behandla både missbruk/beroende och den psykiatriska problematiken, helst i 
samverkan med andra vårdgivare. Studien kan inte säga något om vad som är 
verksamt i behandlingen av denna grupp. Resultaten tyder dock på att 
behandling generellt är till hjälp för personer med multipel problembild.  
 
Ett diskussionsämne har varit hur behandling skall bedrivas vid identifierad 
samsjuklighet och multipel problematik. Många kliniker och forskare har enats 
om att en integrerad behandlingsmodell är att föredra, men har inte enats om 
någon metod. I Socialstyrelsens rapport om ”Nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevård” (2007) anges, att i gruppen patienter som söker vård för 
psykiatriska tillstånd bedöms ungefär en femtedel ha ett missbruks- eller 
beroendeproblem, där alkoholmissbruk är det vanligaste. Gruppen beskrivs vara 
heterogen, med varierande svårighetsgrader av missbruk och beroende och 
psykiatrisk samsjuklighet. Man förordar samordnad behandling av 
missbruket/beroendet och den psykiska ohälsan, eftersom det finns empiriskt 
stöd för detta. Utredarna har svårt att rekommendera någon specifik behandling 
då det finns få randomiserade studier som utvärderar behandlingsmetoder för 
gruppen med samsjuklighet. För denna grupp av patienter lyfts utvecklings- och 
forskningsbehov om behandling fram av humanitära och samhällsekonomiska 
skäl.  
 
Konklusion 
 

Vi behöver fortsatt studier för att kartlägga behoven och den totala 
problembilden hos gruppen kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa. 
För gruppen unga kvinnor tyder mina resultat på att ett bemötande där både de 
psykiska problemen och missbruket belyses och tas hänsyn till är avgörande för 
att de ska ta emot erbjudanden om behandling. Tid i behandling är förenat med 
bättre allmän funktionsnivå. För att förhindra återfall hos gruppen kvinnor i 
behandling tycks det vara väsentligt att identifiera faktorer utöver psykiska 
problem och missbruk, såsom svårigheter i nära relationer, upplevelse av låg 
livskvalitet och fysisk ohälsa. 
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GENUSPERSPEKTIV 
 

 

Kvinnors alkoholkonsumtion – samband 
med dryckeskontext och aktiviteter i 
vardagen 
 

Christina Andersson 
 
Kvinnors roller och levnadsvillkor såväl som alkoholkonsumtion har förändrats 
under de senaste årtiondena (1). Svenska kvinnors konsumtion har ökat från 20 
% av männens 1968 till drygt 40 % i början av 2000-talet. Därefter har ökningen 
långsamt stannat av (2). Orsaken till utveckling av olika konsumtionsmönster 
och till alkoholrelaterade problem har bedömts vara multifaktoriell, påverkad av 
t.ex. ålder, livssituation, kön, men också av sociala och kulturella faktorer (3-4). 
Under de senaste årtiondena har intresset ökat för att studera begreppet 
dryckesmönster som ett mer komplext system än att enbart mäta mängden 
konsumerad alkohol. Detta har gjorts på olika sätt; genom att jämföra val av 
dryckessort, förekomst av intensivkonsumtion eller att fokusera på kontextuella 
faktorer runt själva dryckessituationen (5). Att studera dryckesmönster har 
poängterats vara viktigt för att förstå hur alkoholrelaterade problem utvecklas, 
både hos individer och i olika befolkningsgrupper (6-7).  
 
Förslag har förts fram om behovet av mer komplexa teorier för att förklara 
sambanden mellan kvinnors levnadsförhållanden och kvinnors drickande (8). 
Förhållandet mellan alkoholkonsumtion och faktorer i livssituationen har 
studerats utifrån olika perspektiv. Studier har gjorts utifrån kvinnors 
vardagssituation, fokuserat på specifika faktorer som roller, arbetssituation och 
familjeliv, och med olika resultat. Kvinnors alkoholkonsumtion har redovisats 
vara högre i länder med ökad jämställdhet och bland kvinnor med högre social 
position (9). Det har visats sig svårare att finna entydiga resultat beträffande 
samband mellan antalet sociala roller och hög alkoholkonsumtion. Olikartade 
fynd har förklarats som både beroende av kulturella skillnader och bero på olika 
rollkombinationer (10). I en studie av skillnader i alkoholkonsumtion under och 
efter studenttid, sågs stress som en mer dominerande anledning att dricka hos 
dem som avslutat sin utbildning. Resultatet var mer framträdande hos kvinnor 
och de kvinnor som drack för att lindra stress rapporterade även fler negativa 
konsekvenser av sin konsumtion (11). Kvinnor som skilt sig eller aldrig varit 
gifta, och som inte hade små barn hemma, befanns vara i högre risk för 
alkoholberoende eller – missbruk (12).  
 
Även studier om kvinnors livssituation och upplevd hälsa bekräftar behovet av 
ett multidimensionellt angreppssätt för att förklara sambanden. I en 
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undersökning om sambandet mellan vardagliga aktivitetsmönster och hälsa 
syntes att kvinnor med många parallella aktiviteter och frekventa 
störningsmoment i vardagen skattade sin hälsa sämre än kvinnor som levde i en 
mindre komplex vardag (13). En studie av mödrar visade att rollbalans, d.v.s. att 
vara engagerad i olika livsroller, hade en dämpande effekt på upplevelsen av 
vardagslivets stressorer och att stress i vardagen och balans mellan olika roller 
påverkade hälsofaktorer mer än socioekonomiska variabler (14). Resultat från 
studien ” Kvinnor och alkohol i Göteborg” avseende samband mellan en eller 
flera roller, självskattad hälsa och sjukfrånvaro visade å andra sidan på ett mer 
mångtydigt resultat. En eller flera roller kunde både påverka självskattad hälsa i 
positiv riktning men också innebära risk för sjukskrivning (15). Vid forskning 
om arbetande kvinnors livstillfredsställelse poängterades vikten av att ta hänsyn 
till det komplexa vardagslivet, t. ex genom att bredda perspektivet från arbete 
och familjesituation till att innefatta faktorer som ekonomiska möjligheter och 
fritidsaktiviteter (16). 
 

Syfte 
 

Syftet med den första delstudien var att undersöka om det var möjligt att 
identifiera olika grupper av kvinnor utifrån dryckesmönster baserade på i vilka 
situationer man vanligtvis använde alkohol och vilka effekter man vanligtvis 
upplevde av att konsumera alkohol. Vidare undersöktes samband mellan dessa 
dryckesmönster och problemdrickande definierat som Alkoholberoende eller 
missbruk (ABM) (enligt DSM-IV), Hög alkoholkonsumtion (HAK) (mer än 20g 
ren alkohol i genomsnitt per dag) och Intensivkonsumtion (IK) (mer än 60g 
alkohol vid ett och samma tillfälle och minst en gång per månad). De uppställda 
hypoteserna handlar om att problemdrickande skulle variera mellan de 
identifierade grupperna och att problemdrickande skulle vara mer frekvent hos 
de grupper av kvinnor som upplevde starkast effekt av sin alkoholkonsumtion.  
 
Syftet med delstudie två var att undersöka om en balanserad livsstil hade 
betydelse för alkoholkonsumtion eller utveckling av riskabelt drickande. Med 
balanserad livsstil menas ett liv där aktivitet i arbete, familj, fritid, egenomsorg 
och tillfredsställelse balanseras på ett hälsofrämjande sätt. Utifrån en modell om 
”Balanserad livsstil”, antas dessa vardagslivets aktiviteter bilda stabila, 
individuella mönster, hälsosamma och meningsfulla för individen i sin egen 
sociala miljö eller beroende på aktuella levnadsförhållanden(17). I 
aktivitetsbegreppet ingår också individens uppfattning och egen värdering av de 
sysslor/aktiviteter som skall utföras(18). 
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Metod 
 

Studien utgör en del i en longitudinell befolkningsstudie ”Kvinnor och alkohol i 
Göteborg” (WAG). Datainsamlingen består av en stratifierad tvåstegsstudie med 
dels screening i form av enkäter, dels intervjuer med ett urval ur screeningen. I 
en första omgång skickades enkät till 3130 kvinnor födda 1925, 35, 45, 55 och 
65, bosatta i distrikt Väster i Göteborg (1986), varav 399 kvinnor deltog i en 
intervju (1990). I en andra omgång, 1995-97, skickades en enkät till 2910 
kvinnor födda 1970 och 75 från västra och centrala stadsdelarna i Göteborg. Ur 
denna grupp deltog 615 kvinnor i intervju liksom 320 av de tidigare intervjuade. 
År 2000-02 genomfördes den tredje intervjuomgången med enkät till1089 
kvinnor födda 1980 från ovanstående områden. 491 av dessa kvinnor tillfrågades 
om intervju liksom 1099 av kvinnorna från de tidigare intervjuomgångarna. Av 
dessa deltog 358 respektive 728. 
 
Datainsamlingen består av en strukturerad intervju innehållande 
barndomsfaktorer, frågor om familje- och hemförhållanden, arbete, fritid, 
alkoholkonsumtion, sexuella relationer, självskattad somatisk hälsa, psykisk 
hälsa mm Diagnoser ställs enligt DSM IV, alkoholdiagnoser med hjälp av CIDI-
SAM och intervjuarnas kliniska bedömning; för övriga psykiska sjukdomar 
enbart med klinisk intervju 1990 och 1996, och med hjälp av det strukturerade 
intervjuinstrumentet MINI i den tredje omgången år 2001. 
 
 
De aktuella studierna 
 

Klusteranalys är en metod med vars hjälp man undersöker och grupperar 
individer beroende på hur dessa individer liknar varandra inom ett specifikt 
område, t.ex. dryckesmönster. Metoden baseras på antagandet att det är möjligt 
att mäta och jämföra likheter och skillnader mellan individer. Metoden har 
beskrivits som individorienterad i stället för att fokusera på enskilda variabler 
och anses därför lämplig när man studerar multifaktoriella fenomen som 
individers beteenden eller subjektiva värderingar (19-20). 
 
I studien om dryckeskontextens samband med alkoholkonsumtion deltog 760 
kvinnor i åldrarna 20 och 25 år intervjuade 1996 och 2001, vilka genomfört den 
fullständiga intervjuversionen och därmed besvarat de frågor som innefattade 
syftet med studien. Metoden klusteranalys användes för att identifiera de olika 
grupperna utifrån konceptet dryckeskontext. Med inspiration från tidigare studier 
om dryckeskontext valdes de frågeområden ut som beskrev varför, var och med 
vem man dricker(21-22). En grupp av fjorton frågor berörde självrapporterade 
effekter av att dricka alkohol. Deltagarna tillfrågades om hur ofta man upplevde 
effekter som att känna sig mindre blyg eller uppmuntrad när man är nedstämd, 
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effekter av att känna sig avslappnad, lindra smärtor eller få roligare. Vidare 
ställdes frågor om hur ofta man drack i specifika situationer; t.ex. på bar eller 
pub, på restaurang eller fest och tillsammans med personer i sin närhet såsom 
vänner, partner eller drack ensam. Efter att ha identifierat grupperna med olika 
dryckesmönster analyserades skillnaden i förekomst av problemdrickande 
mellan dessa grupper. Problemdrickande definierades som ABM, HAK eller IK. 
 
I studien om vardagslivets samband med alkoholkonsumtion gjordes en 
tvärsnittsanalys av svar från 851 kvinnor vilka deltog vid intervjutillfället år 
2001. Även i denna studie användes klusteranalys för att identifiera grupper av 
kvinnor beroende på hur man svarat på de frågor som bedömts ingå i konceptet 
aktivitetsmönster i vardagen, det vill säga typ av sysselsättning, typ av 
fritidsaktiviteter, fördelning av hemarbete, mängden tid för egna aktiviteter samt 
hur tillfredsställd man var med dessa fyra områden. I denna delstudie 
analyserades sambandet mellan de erhållna grupperna av kvinnor med olika 
aktivitetsmönster i vardagen och huruvida man tillhörde lågkonsumtionsgrupp, 
normalkonsumtion eller hade någon form av problemkonsumtion (ABM; HAK 
eller IK).  
 
 
Resultat 
 

Dryckesmönster och problemkonsumtion 
Klusteranalysen resulterade i fyra grupper av kvinnor med olika dryckesmönster. 
Den minsta gruppen, som benämndes “Instrumentellt drickande”, bestod av 
kvinnor som ofta rapporterade effekter som att man fick lättare att somna, blev 
uppmuntrad när man kände sig nedstämd, upplevde smärtlindring och tyckte att 
man arbetade bättre. Denna grupp var ofta i miljöer där andra drack och själva 
drack de ofta alkohol på pubar och barer tillsammans med vänner men det hände 
också att de drack ensamma, både i och utanför hemmet. Gruppen ”Socialt 
effektdrickande”, bejakade effekter som att man blev mindre blyg, mer avspänd 
och fick roligare när man drack alkohol. Denna grupp drack ofta i olika 
situationer som på fester och på pubar eller barer tillsammans med vänner. Den 
tredje gruppen, ”Lågfrekvent effektdrickande”, rapporterade i första hand sociala 
effekter, även sådana som mindre sexuella hämningar och lättare att säga ifrån 
när man drack. Denna tredje grupp drack dock sällan alkohol. Slutligen 
identifierades en grupp benämnd ”Moderat drickande”, även hos denna grupp 
var alkoholdrickande sällan förekommande. Dessa kvinnor bejakade inte heller 
effekter av alkoholdrickande särskilt ofta. 
 
Gruppen benämnd ”Instrumentellt drickande” bestod av fler 20-åriga kvinnor 
med lägre utbildning och högre inkomst. I denna grupp fanns ett större antal 
kvinnor med riskfaktorer från barndomen. Man använde andra droger, inklusive 
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tobak i högre grad och här fanns en större mängd kvinnor med psykisk ohälsa i 
vuxenlivet. Kvinnorna med ”socialt effektdrickande” var oftare ensamstående 
kvinnor utan barn som studerade eller hade en högre utbildning. Man hade inte 
så hög inkomst men regelbundna rökvanor var vanliga. I den tredje gruppen 
fanns fler kvinnor med fast förhållande, några med små barn hemma. De 
”moderat drickande” kvinnorna var ofta äldre, med barn och partner. Dessa 
kvinnor hade relativt hög inkomst och högre utbildning eller studerande. 
 
De undersökta sambanden mellan dryckesmönster och alkoholkonsumtion 
visade på skillnader mellan grupperna. I gruppen ”Instrumentellt drickande” 
fanns signifikant fler kvinnor med alkoholberoende eller missbruk. Även hög, 
genomsnittlig alkoholkonsumtion och intensivdrickande förekom oftare i denna 
grupp. I gruppen ”socialt effektdrickande” förekom intensivkonsumtion i 
signifikant högre grad 
 
Aktivitetsmönster i vardagen och alkoholkonsumtion 
Vi har påbörjat analyserna av materialet och preliminärt identifierades distinkta 
grupper av kvinnor som skiljde sig åt både beträffande aktiviteter i vardagen, hur 
mycket tid man hade för egen del samt hur tillfredsställd man var med sin 
vardagssituation. Vid en första undersökning av sambandet mellan dessa, 
vardagens aktivitetsmönster och alkoholkonsumtion framkom också skillnader. I 
grupperna med kvinnor som hade mer tid över för sig själva fanns signifikant 
fler kvinnor som hade en riskfull alkoholkonsumtion. Hos den yngre gruppen av 
dessa kvinnor var man relativt nöjd med sin vardagssituation, trots att man inte 
var så aktiv i olika fritidssysselsättningar. Motsvarande grupp bland de äldre 
kvinnorna var mindre aktiva ute i arbetsliv och med olika fritidsaktiviteter. 
Denna grupp skattade sig mindre nöjd beträffande vardagens olika aktiviteter. 
Hos kvinnor med mindre tid för sig själva syntes en tendens till att dricka mindre 
ofta och mindre mängd alkohol. 
 
Vi avser nu att säkerställa resultatet beträffande de grupperingar som 
identifierades genom att upprepa analyserna med hjälp av klusterprogrammet. 
Syftet är att minimera slumpens påverkan på materialet. I nästa steg görs en ny 
analys av hur alkoholkonsumtionen fördelas i de olika grupperna samt kontroll 
för andra bidragande faktorer enligt metodbeskrivning ovan. 
 
 
Relevans 
 

I de aktuella studierna har vi undersökt hur faktorer i här och nu situationen har 
samband med alkoholkonsumtion. I studien om dryckeskontext framkom att 
kvinnor som drack oftare för att klara av sin vardag (somna lättare, bli mindre 
nedstämd eller arbeta bättre), och som också, kanske som en följd av detta drack 
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ensamma, hade en högre riskkonsumtion. Undersökt utifrån vardagens olika 
aktivitetsmönster var det, något motsägelsefullt, kvinnor med mer tid över för 
egna behov som hade en mer riskfull alkoholkonsumtion. Dessa kvinnor var trots 
mer tid till förfogande mindre aktiva på sin fritid; möjligen har en del av behovet 
av positiva fritidsaktiviteter tillfredsställts av alkoholrelaterade sådana. 
 
I arbetet med att minska förekomsten av riskbruk av alkohol understryker 
resultaten vikten av att uppmärksamma de olika behov alkoholdrickande 
tillfredsställer i individens vardag, speciellt om behoven i större utsträckning 
handlar om att klara av denna vardag än att umgås med vänner vid festliga 
tillfällen.  
 
På gruppnivå understryker fynden vikten av fortsatta restriktioner i 
alkoholpolitiken för att även i framtiden se till att det finns vardagsarenor där 
alkohol inte får så stor betydelse för att utföra ett arbete eller delta i en 
fritidsaktivitet. 
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GENUSPERSPEKTIV 
 

 

Kön och missbruk 
 

Tom Leissner 
 

Min forskning berör tre skilda områden: 1) kön och missbruk, 2) berättelser och 
konstruktioner samt 3) implementering. Forskning om berättelser och 
konstruktioner presenteras i efterföljande avsnitt. Det sista forskningsområdet 
(implementering) beskrivs i det avsnitt som handlar om Implementering & 
Utvärdering. 
 
 

Bakgrund 
 
Inom området ”kön och missbruk” har jag två studier: Män och bruk av alkohol 
samt Män och uteliv. Utgångspunkten för detta arbete är 
socialkonstrukturvistiskt. Maskulinitet konstrueras i sociala kontexter. Könet är 
alltså inte i dessa studier egenskaper hos individer utan skapas och upprätthålls 
genom interaktioner. Det är något som finns i relationen, mellan människor, och 
förhandlas fram. I dessa förhandlingar används diskursivt material vilket 
tillhandahåller stereotypa maskuliniteter. Mellan dessa och det som sedan 
förhandlas fram och sedan används i vardagen är det en diskrepans. För män kan 
dessa diskursiva stereotypier ha t.ex. följande drag känslomässig, fysisk kontroll, 
vara stark o stryktålig (Courtenay, 2000). 
 
 

Syfte 
 

Syftet är att studera alkohol och/eller drogers betydelse för konstruktionen av 
kön.  
 
 

Metod 
 

Kvalitativ metodologi har använts. Två olika populationer om 10 respektive 9 
personer har i semistrukturerade intervjuer om cirka 60-90 min lämnat 
information. Dessa har analyserats induktivt (Leissner, 2002, 2007). 
 
 

Resultat 
 

När det gäller den första studien visar analyserna att själva gränssättningen 
mellan bruk och missbruk är av stort intresse för varje individ. Gränsen är en 
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moraliskt viktig fråga. Härigenom påverkar den samhälleliga konstruktionen 
individen. Men det både intressanta och självklara är att samtliga hade helt olika 
uppfattningar om var denna gräns går. Det generella är bara att ha en gräns. 
Deras eget dryckesmönster stod naturligtvis i ett förhållande till denna gräns, ett 
interaktivt förhållande, så att de oberoende av dryckesmönster anser sig alla 
ligga på ”rätt” sida.  
 
Det moderna samhället har undergrävt identiteter som är bundna till sociala 
kontexter t ex arbetet. Självet decentraliseras vilket innebär att det offentliga 
självet dominerar och att i mötet med den andra konstrueras ett mångsidigt själv. 
Trots att rättesnören fattas, vare sig gudomliga eller rationella, blir denna individ, 
paradoxalt nog, mer moralisk.  
 
I sitt förhållande till alkoholberusningen framträder många förhållningssätt: 
kamratlighet, sexuellt, omsorgsgivande, starkt utlevande, negativa personliga er 
farenheter, ansvarfullhet m m. 
 
I studien om mäns berättande om sitt uteliv finns tre intressanta iakttagelser; att 
prata om ingenting, att för sig själv ha tydliga gränser för uppträdandet men 
samtidigt inte fördöma andras handlingar även om de överskrider vad individen 
själv skulle ha gjort och det ”könsneutrala” umgänget.  
 
En av de viktigaste avsikterna med utelivet är det fullständigt rena sociala 
beteendet. Interaktionen har här drivits till den spets att det finns ingen annan 
avsikt än att umgås. Det finns ingen operationell handling utöver själva 
socialibiliteten (Asplund, 1987). Snarare skulle en sådan kunna förstöra den 
aktuella interaktionen. Eftersom handlingen är så eftersträvansvärd så bör det 
förstås i ett socialpsykologiskt sammanhang. Självklart innebär dessa möten först 
att man blir bekräftad som social individ dvs. existerar i ett socialt sammanhang. 
För det andra att man har ett värde inför den andra. Utbytet ger den andra något 
samtidigt som de bekräftar interaktionens karaktär av tillfällighet och ytlighet. 
Detta möjliggör i sin tur också lättsamma överskridande – sociala lekar. Men 
samtidigt är leken varken lättsam eller lekfull i vanlig bemärkelse utan mycket 
seriös. Dessa lekar kan tolkas i förhållande till arbets- och hemliv – att krävas på 
arbetsuppgifter och identitet. Det förefaller som den yttersta önskan är att enbart 
få vara en social individ.  
 
Som framgått av den förra studien är gränssättning och kontroll genomgående 
synpunkter på användningen av alkohol och droger (AOD) hos både brukare och 
icke brukare. Upprätthållandet av denna är livsviktig för individen eftersom den 
begränsar identiteten och visar ”viljans” primat. Det finns således två gränser; en 
relativt jämn övergång som markeras av själva AOD användningen och en annan 
där man som följd av användningen ”gått för långt”. Dessa gränser är socialt 
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konstruerade och främst den senare mycket individuell. Gränserna varierar 
mycket. Moral brukar vara en kollektiv fråga, en kommunicerbar och delbar 
aspekt. I det senmoderna samhället har den främst en personlig betydelse. Var 
och en har sig egen moral och man dömer inte andra. Individen skulle kunna 
säga att: Jag skulle aldrig kunna göra så men vill du göra det så är det OK för 
mig men jag kommer kanske inte umgås med dig. Det finns ett engelskt uttryck 
för detta, PLUR dvs. Peace, Love, Unitity and Respect.   
 
Gränsöverskridandet med hjälp av AOD har två helt skilda betydelser för det 
sociala könet. Det ena är isärhållande – skillnaderna mellan könen förstärks. 
Männen blir mer manliga och kvinnorna mer kvinnliga. Öl, sprit, rökning och 
snus var tidigare utpräglade manliga attribut. Sättet att hantera dessa kan vara 
också kraftfulla och nonchalanta, dvs. ”manliga”. Männen skulle också tåla 
konsekvenserna av överskridandet vare sig det är slagsmål eller baksmällor.  
 
AOD förekommer även i homosociala sammanhang. Vanligt är att enbart män 
eller kvinnor dricker tillsammans. Även här sker överskridande som förstärker 
den traditionella manligheten men på ett annat sätt.  I dessa ögonblick 
demonstreras samhörighet och presenteras identiteter. Mannen skall vara ”sann, 
ledig och autentisk” (Maunu & Millar, 2005). Samhörigheten kan bl.a. visas 
genom fysisk närhet och förståelse. Härmed överskrids de traditionella 
könsmönstren och män övertar handlingsmönster som kan betraktas som 
kvinnliga. Det finns också anledning att misstänka att männen härmed också 
överskrider hierarkin mellan män.  
 
Det är svårt att på detta stadium veta hur könskonstruktionerna ser ut i de 
könsblandande gäng som uppstår under kvällen. Det kan vara så att männens 
brödraskapskultur dominerar. Kvinnorna får finnas med på samma villkor; 
dricka lika mycket, prata om samma saker, tåla etc. Därmed upplever inte 
männen några könsskillnader. Detta förekommer säkert. Likaså att kvinnorna 
uppträder som ”medhjälpare” och ”underlättare” – traditionella könsroller - i 
gängen. Men det också hända att gängen upptas av den sociala leken. Denna lek 
som var ett överskridande från hemmet och arbetslivet har inga eller få 
identitetskulturer och därmed inte heller någon tydlig könskonstruktion. Frågan 
uppstår om dessa gäng därmed experimenterar med relationer som saknar könet 
som referenspunkt? 
 
 

Konklusion 
 

De personer som jag har intervjuat är s.k. normala män, några har barn, några är 
skilda, några har missbrukande föräldrar etc. I mitt arbete har jag funnit att män 
inte bara använder alkohol och/eller droger på ett annat sätt än kvinnor utan att 
det också påverkar deras identitet och interaktioner. De blir annorlunda på ett sätt 
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som inte enbart kan förklaras av intaget, personlighet m m. I detta förändrar de 
också upplevelsen av sitt kön.  
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GENUSPERSPEKTIV 
 

 

Berättelser och konstruktioner 
 

Tom Leissner 
 
Min forskning berör tre skilda områden: 1) kön och missbruk, 2) berättelser och 
konstruktioner samt 3) implementering. Forskning om missbruk och kön 
presenteras i föregående avsnitt. Det sista forskningsområdet (implementering) 
beskrivs i det avsnitt som handlar om Implementering & Utvärdering. 
 
 

Bakgrund 
 

Som grund för resultatet inom området ”kön och missbruk” ligger livsberättelser. 
Men dessa måste ges ett sammanhang, en kontext. Jag har gett en inramning 
kring t.ex. de unga vuxnas uteliv genom att redogöra för informanternas uppväxt, 
förhållanden m m. I berättelserna, narrativen, finns en struktur, ett sätt att berätta 
på. Vid redogörelser av en berättelse, kan berättelsestrukturen och jagformen, 
förstärkas och/eller förändras. Klienter/patienter ger tex under en 
utredningsprocess en berättelse och denna omformas sedan att passa in i de 
professionellas diskurser och sociala praktiker.   
 
 

Syfte 
 

Syftet är att studera hur berättelser och konstruktioner av klienter/patienter 
utformas med utgångspunkt från de professionellas diskurser samt hur de 
professionella i sin tur omformar dessa narrativ.   
 
 

Metod 
 

Tre olika studier ligger till grund. I det första används skriftligt 
utredningsmaterial, bandade utredningssamtal från två utredningar gjorda av ett 
team samt cirka 30 berättelser av missbrukare som utformats av studenter. Både 
kvantitativa och kvalitativa analyser har gjorts (Leissner, 200606). I nästa studie 
har jag gjort en reflektion av en skriftligberättelse som en fd alkoholist givit 
(Leissner, 2007). Och i den sista studien har jag studerat hur ej svensktalande 
förhåller sig till myndigheterna (Leissner, 2008). 
 
 

 
 



 - 158 - 

Resultat 
 

En berättelse handlar om det som är viktigt, smärtsamt. En sådan berättelse är 
den som klienterna erbjuder oss. Men en berättelse kan också skapa tomrum. Det 
är många saker som inte berättas. Som inte skall eller kan berättas. Berättelsen är 
bara ett spår av många möjligheter. Klienten som barn, mor och maka berättas 
inte självklart. Har detta med behandlingsverksamheternas sociala praktik att 
göra? Med klienten själv att göra? Berättaren bestämmer om sin berättelse och 
framställer sig gärna som en skadad men också aktiv människa.  
  
Från denna kan sedan lager av reflektioner skapas. En fråga är hur jaget är 
konstruerat i berättelsen. Några klienter är mycket öppna i sin redovisning. Det 
är lätt att se hur snabbt de förflyttar sig mellan olika känslolägen. Denna 
snabbhet kan vara en fördel vid förändring. Jag misstänker också att den 
återseglar den jagform som vi alla har i nutidens samhälle. Men snabbheten kan 
också vara till nackdel för individen.  
 
Behovsökande personer blir integrerade i ”myndighetssverige”. I kontakter med 
myndigheterna används traderade strategier för hur man umgås med det 
offentliga Sverige. Berättelserna utformas med tanke på mottagarens 
överväganden vare sig det är behandlingspersonal, socialsekreterare eller andra 
professionella grupper.  
 
När jag jämför med andra utredningspraktiker så finner jag att 
missbruksutredningar oftare är ”äkta dilemma” dvs. ”en motsättning mellan de 
äldres självbestämmande och oberoende och vårt ansvar för andra” (Dunér & 
Nordström, 2005). Missbrukarna är ”aktiva och orealistiska” dvs ” de inte 
anpassar sig till sin situation och de lever så att gränsen för det som anses skäligt 
och accepteras passeras” (aa s 67).  
 
När berättelser konstrueras av de professionella så blir en viktig fråga vad som 
skall betraktas som en indikator på ett tillstånd. Hur skall man förstå ett 
testresultat? I vilket sammanhang skall den sättas in? Andra frågor blir: Vilken 
betydelse skall klientens egen bedömning ha? Vilken betydelse har teorin, och 
vilken teori, för att skapa sammanhang i klientens berättelse? Den sociala 
praktiken i teamet, klimatet och de olika professionerna skapar i sin tur vidare en 
ordning i den berättelse som skapas i utredningen.  
 
En viktig aspekt är också i vilken utsträckning som beskrivningarna uppfattas 
som statiska eller dynamiska av dem som hör eller läser berättelserna. Är det 
eviga berättelser som bara ikläds av nya personer. Är det berättelser som för 
evigt är fjättrade vid personerna? Är det framgångsberättelser?  
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Konklusion 
 

Berättelserna kan ses som en intermedierande faktor. Den formas i ett 
sammanhang mellan människor. Den ger en strukturerad presentation som både 
riktas mot personen själv och mot ”de andra”. Men den är samtidigt ett 
förhandlingsförslag. Ingen som tex aktivt gör bedömningar ser sin verksamhet 
som en mekanisk eller enkel. Det är förhandlingar mellan professioner och 
hänsyn tas ibland till organisationernas arbetssätt. Ingen berättare betraktar sin 
berättelse som statisk men det finns alltid en risk att andra gör det. 
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM 
 

 

Alkoholens positivt förstärkande 
egenskaper medieras av en specifik 
nervkrets i hjärnans belöningssystem 
 

Mia Ericson 
 
Alkoholism och överkonsumtion av alkohol orsakar inte enbart stress och 
lidande för individen utan påverkar också dess nära omgivning (familj, 
arbetsplats) och samhället i stort (t.ex. sjukvårdskostnader). Även om vissa 
individer klarar av att själva ta sig ur ett missbruk behöver de flesta professionell 
hjälp. Ett effektivt sätt att bli hjälpt idag är genom farmakologisk behandling 
med ett av de tre läkemedel som finns tillgängliga idag. Men, dessa läkemedel 
passar inte alla och därför är behovet av nya läkemedel för att minska oönskad 
alkoholkonsumtion stort. För att kunna framställa nya läkemedel är det viktigt att 
förstå exakt hur etanol utövar sina beroendeframkallande egenskaper i hjärnan. 
Detta har visat sig vara mycket svårt då etanol lätt sprider sig i hela kroppen, och 
så även i hjärnan, där den utövar en rad effekter. Det är idag vedertaget att 
alkohol utövar sina positivt förstärkande egenskaper, som blivit kopplade till en 
önska att fortsätta konsumtion av drogen, via hjärnans belöningssystem, och där 
sannolikt genom så kallade ligandstyrda jonkanalsreceptorer. 
 
En del av hjärnans belöningssystem är det mesolimbiska dopaminsystemet där 
nervceller, som uttrycker dopamin som signalsubstans, sträcker sig med sina 
cellkroppar från ventrala tegmentala arean (VTA) och skickar sina utskott bland 
annat till hjärnregionen nucleus accumbens (nAc). Alla beroendeframkallande 
droger, inklusive alkohol, påverkar dessa nervceller till att frisätta dopamin i nAc 
och detta har visats ha stor betydelse för utvecklingen av beroende till drogen. 
 
Vi har nu i en rad studier över ett drygt decennium visat att speciellt två typer av 
ligandstyrda jonkanals receptorer är involverade då alkohol aktiverar 
belöningssystemet. Glycinreceptorer finns i nAc där de medverkar till att hålla 
en viss ton av dopamin i nämnda hjärnregion. Detta är dock inte en lokal 
mekanism utan glycinreceptorerna kontrollerar ett GABAergt inhibitoriskt 
neuron som projicerar från nAc till VTA. I VTA kontrollerar GABA nerven 
frisättning av signalsubstansen acetylkolin, och det är sedan acetylkolin som 
aktiverar nikotinerga actylkolinreceptorer på dopamin nerverna vilket resulterar i 
en ökning av dopamin. Under normala förhållande fungerar dessa GABAerga 
nerver dämpande. Då alkohol kommer in i bilden lyfts dämpningen och 
acetylkolin frisätts i VTA vilket får som konsekvens att dopamin ökar i nAc. 
Baserat på dessa pre-kliniska fynd bedriver forskningsgruppens kliniska sida för 
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närvarande två randomiserade studier där effekten av två nya läkemedel studeras 
med avseende på alkoholkonsumtion hos människor med alkoholproblem. 
 
 

 
 
 
Det är inte enbart aminosyran glycin som har affinitet för glycinreceptorn, utan 
taurin, β-alanin, serin och GABA kan också aktivera receptorn. I våra studier om 
nervkretsen, genom vilken alkohol ökar dopamin, har vi funnit att taurin 
aktiverar nervkretsen på samma/liknande sätt som alkohol. Detta är intressant 
eftersom andra forskningsgrupper visat att alkohol frisätter taurin i nAc. Vi 
ställde oss frågan om alkohol primärt frisätter taurin och det sedan är denna 
aminosyra som aktiverar belöningssystemet vilket resulterar i en ökning av 
dopaminnivåerna i nAc. I studier för att undersöka detta har vi nyligen funnit att 
taurin sannolikt spelar en stor roll i frisättningen av dopamin efter alkohol 
administrering. Dessutom har vi indikationer på att små mängder taurin, som i 
sig själv inte påverkar frisättningen av dopamin, förstärker frisättningen av 
dopamin efter alkohol.  
 
Resultaten som vi fått med avseende på interaktionen mellan taurin, alkohol och 
dopamin är speciellt intressant med tanke på att det är så populärt att kombinera 
alkohol och energidrycker som innehåller taurin. Vi planerar nu en rad studier 
där vi kommer att titta ytterligare på interaktionen mellan alkohol och taurin i 
belöningssystemet. Att fastställa denna interaktion kan inte bara ge information 
som relaterar till alkoholens verkningsmekanismer utan även till debatten om 
energidryckers säkerhet eller potentiella risk. 
 
 
 
 

Schematisk bild över den nervkrets 
genom vilken alkohol ökar dopamin-
frisättning i det mesolimbiska 
dopaminsystemet. Alkohol agerar primärt 
via glycinreceptorer (GlyR) i nucleus 
accumbens (nAc) vilket minskar den 
GABAerga inhibitionen av acetylkolinerg 
(ACh) transmission i VTA (ventrala 
tegmentala arean). Den ökade 
frisättningen av acetylkolin aktiverar 
nikotinerga receptorer (nAChR) på 
dopamin (DA) nerver, vilket resulterar i 
en ökad dopaminfrisättning i nAc. 
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM 
 

 

Beroende – ett patologiskt minne? 
 

Louise Adermark 
 
Senare tids forskning har indikerat att neuronala förändringar orsakade av 
beroendeframkallande substanser liknar de processer som aktiveras enligt 
traditionella inlärningsmodeller. Det spekuleras därmed om beroende är en 
patologisk inlärnings- och minnesprocess. Ökad kunskap om hur 
beroendeframkallande substanser kan förändra och anpassa nervcellernas 
kommunikation vid dessa processer kan därmed ge viktig information om de 
mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av ett beroende. 
    
 
Bakgrund 
 

De basala ganglierna och striatum 
 

Striatum utgör en av de största komponenterna i de basala ganglierna, en 
hjärnregion som är viktig för bland annat inlärning av motoriska färdigheter, som 
till exempel cykling. Striatum kan delas upp i olika delar som var och en styr 
olika typer av inlärning. Den dorsomediala delen av striatum styr målinriktade 
handlingar, den dorsolaterala delen styr vanemönster, och den ventrala delen 
(nucleus accumbens) styr instrumentell betingning samt flertalet droginducerade 
effekter (sökande efter drog, belöning, och förändringar i beteende samt 
motorik).  
 
 

Striatums roll i belöning 
 

Nucleus accumbens är sammanlänkat med ventrala tegmentala arean (VTA) och 
de utgör tillsammans en viktig del av det belöningssystem som aktiveras av 
beroendeframkallande substanser. Dopamin är den huvudsakliga 
signalsubstansen vid belöning, och alkohol ökar de extracellulära 
dopaminnivåerna i nucleus accumbens hos både människa och djur. Dock 
regleras även belöningsstyrda beteenden av den dorsala delen av striatum, och 
dess sammankoppling med dopaminerga projektioner från substantia nigra. 
Vidare reglerar dorsala striatum motiveringen att inta drog hos beroende 
människor. Det har därmed föreslagits att dorsala striatum är aktiverat efter en 
längre tids droganvändning, då drogintaget blir mer tvångsmässigt.  
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Endocannabinoidsystemet 
 

Den anpassning som sker i hjärnan efter drogintag har många likheter med de 
processer som sker vid inlärning och minnesbildning, och kan leda till långtida 
förändringar i beteende och nervcellskommunikation. Endocannabinoidsystemet 
har tidigare visats vara nödvändig för adaptationer i motoriskt beteende efter 
förändrade belöningskriterier och verkar också vara involverat i de neuronala 
kretslopp som reglerar alkoholintag. Möss som saknar receptorer för 
endocannabinoid-signalering konsumerar mindre alkohol, och har en minskad 
motivation att dricka alkohol. Vidare påverkar de enzym som bryter ner 
endocannabinoiderna önskan att inta alkohol. Då endocannabinoidsystemet även 
reglerar vanebildning är denna form av signalering en möjlig kandidat till att 
sammanlänka de anpassningar i hjärnan som orsakats av alkohol med de 
förändringar i beteende som föranleds av denna adaption. 
 
 
Syfte 
 

Jag studerar hur endocannabinoidsystemet styr och reglerar kommunikationen i 
de basala ganglierna och hur denna form av signalering påverkas av 
beroendeframkallande substanser. Målet med denna forskning är att finna viktiga 
mekanismer mot vilka nya farmakologiska terapier kan riktas. 
 
 
Metod 
 

Den primära metodiken som används är elektrofysiologi där man mäter 
aktiviteten från enskilda celler eller en grupp av celler. En förändring i aktivitet 
som varar över en längre tid indikerar på att systemet genomgått en adaptation, 
såkallad synaptisk plasticitet. 
 
 
Resultat 
 

Mina studier har visat att aktivering av endocannabinoidsystemet leder till 
minskad kommunikation i hjärnan, men att de kriterier som finns för att denna 
form av signalering ska ske skiljer sig mellan olika nervceller i striatum. Detta 
innebär i slutändan att endocannabinoidsystemets roll är helt reglerat av hur 
kraftig aktivitet hjärnan har i utgångsläget. Om aktiviteten är hög minskar 
signaleringen för alla typer av celler, men om aktiveringen är låg, förändras bara 
aktiviteten vid celler som reglerar bromsen, vilket leder till ökad aktivitet. Jag 
har även visat att endocannabinoidsystemet är ytterst känsligt för 
alkoholpåverkan. Redan låga doser av etanol påverkar signalering på ett 
cellspecifikt sätt som kan leda till en rubbad balans av aktiviteten i de basala 
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ganglierna. Min forskning har också kommit fram till att möss som har genetiskt 
förändrat upptag av signalsubstansen glutamat visar dels minskad önskan att 
förtära alkohol, och dels total avsaknad av fungerande 
endocannabinoidsignalering i de basala ganglierna. Endocannabinoidsystemet 
kan därmed vara en viktig angreppspunkt under alkoholpåverkan, och ökad 
förståelse om hur detta system fungerar öppnar upp för utvecklandet av nya 
farmakologiska preparat för att motverka uppkomsten av beroende. 
 
 
Konklusion och relevans 
 

Endocannabinoidsystemets komponenter är väl uttryckt i de olika delarna av de 
basala ganglierna där de interagerar dubbelriktat med dopaminerga-, 
glutamaterga- och GABAerga-signaleringssystem, och det kan därmed påverka 
en rad olika processer i hjärnan. Bland annat verkar endocannabinoidsystemet ha 
en viktig roll för neuropsykiatriska sjukdomar, så som schizofreni, bipolaritet, 
depression, ångest och drogberoende. Ökad kunskap om hur 
endocannabinoidsignaleringen reglerar aktiviteten i de basala ganglierna, samt 
hur dessa mekanismer kan styras, öppnar därmed upp för nya behandlingsvägar 
av ett brett spektrum av psykiatriska och kinetiska sjukdomar. Min forskning 
visar att endocannabinoidsystemet är viktigt för stabilitet och finjustering av de 
neuronala kretsloppen i striatum och de basala ganglierna. Jag visar också att 
denna signalering påverkas av alkohol, vilket kan leda till förändrad aktivitet och 
beteende. Endocannabinoidsystemet är därmed en lovande angreppspunkt för 
farmkoterapeutisk behandling och min forskning kommer att fortsätta studera de 
bakomliggande mekanismerna och funktionen av denna typ av signalering i 
normaltillstånd, vid drogmissbruk, samt i relation till neuropsykiatriska 
sjukdomar.  
 
 
Övrigt 
 

För mer detaljerade beskrivningar av de fynd som presenteras under resultat 
hänvisas läsaren till följande artiklar: 
 

Adermark L, Talani G and Lovinger DM (2009) Endocannabinoid-dependent plasticity 
at GABAergic and glutamatergic synapses in the striatum is regulated by synaptic 
activity. European Journal of Neuroscience 29:32-41. 

Adermark L and Lovinger DM (2009) Frequency-dependent inversion of net striatal 
output by endocannabinoid-dependent plasticity at different synaptic inputs. Journal 
of  Neuroscience 29:1375-1380. 

Adermark L, Karlsson RM, Holmes A, Lovinger DM, and Heilig M (2008). Lack of 
conditioned place preference to ethanol and abnormal striatal plasticity in glutamate 
transporter (GLAST) mutant mice. Alcohol Clin Exp Res 32:6, 12. 
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM 
 

 

Molekylärbiologiska studier av den 
nervkrets som förmedlar känslor av 
belöning vid konsumtion av alkohol  
 

Susanne Jonsson 
 
Målet med det här forskningsprojektet är att beskriva den nervkrets i hjärnan 
som enligt vår hypotes är inblandad i alkoholens belönande egenskaper. För att 
skapa en så bra bild som möjligt kommer studier av beteende och 
alkoholkonsumtion att kombineras med olika analyser av vävnad. 
Förhoppningen är att hitta skillnader i exempelvis genuttryck eller andra 
variationer på cellnivå och sedan koppla det till ett beteende. 
 
 

Bakgrund 
 

Att alkohol är en beroendeframkallande drog är väl etablerat men exakt hur 
substansen utövar sin beroendeframkallande effekt är fortfarande oklart. Under 
de senaste 10-15 åren har målet med vår forskning varit att, med hjälp av 
djurmodeller, studera hur alkohol utövar sina beroendeframkallande effekter. 
Alkoholism, liksom andra beroendesjukdomar, har unika fysiologiska drag och 
vi har fokuserat på interaktionen mellan alkohol och det kroppsegna 
belöningssystemet. En viktig fråga har varit att undersöka vad det är som gör att 
alkohol ökar aktiviteten av dopamin. Dopamin är en signalsubstans i hjärnan 
vars frisättning i belöningssystemet ger upphov till en känsla av välbefinnande. 
Alkohol, och andra beroendeframkallande droger, ökar mängden dopamin 
kraftigt vilket upplevs som en kick.  
 
Resultat från tidigare studier har legat till grund för en teori om en nervkrets där 
glycinreceptorn (glycin är en aminosyra och signalsubstans som hämmar 
nervimpulsflödet i det centrala nervsystemet) spelar en viktig roll i de 
mekanismer som ligger bakom alkoholens dopaminaktiverande effekt. Detta 
grundas bland annat på att man genom att tillföra stryknin har lyckats blockera 
effekter av alkohol lokalt i belöningssystemet hos råttor. Sedan länge har det 
varit känt att när stryknin binder till glycinreceptorer hindras samtidigt glycin 
från att binda in och då motverkas dess effekter, så är alltså även fallet med 
kombinationen stryknin och alkohol.  
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Resultat 
 

Bereoendesjukdomar är till sin natur en mycket komplicerad företeelse som är 
svår, för att inte säga omöjlig att härma i en modell. Visst kan drogen ifråga 
administreras och man kan synligt bedöma effekter som verkar vara liknande för 
människor och djur men för att kunna göra någorlunda rättvisa jämförelser får 
fokus läggas på en mer basal nivå. 
 
Som nämnts ovan har vi i tidigare studier fått indikationer på att glycinsystemet i 
hjärnan är av betydelse. Därför har en jämförande studie gjorts med ett försök att 
undersöka en aspekt av alkoholism nämligen den genetiska faktorn, ärftligheten. 
Detta gjordes genom att djur speciellt avlade för att dricka stora mängder alkohol 
jämfördes med djur avlade för att dricka små mängder av alkohol. Dessa två 
grupper av djur, hög- respektive lågkonsumenter, analyserades sedan med fokus 
på uttryck av gener som är inblandade i glycinsignaleringen och det i 
hjärnregioner som vi vet är av vikt för intag av alkohol, främst strukturer med 
koppling till belöningssystemet. Tanken var att det antingen skulle finnas några 
redan existerande genetiska skillnader hos djuren som gjorde att deras 
drickbeteende skilde sig åt eller att själva konsumtionen av alkohol skulle ge 
upphov till genetiska förändringar som förstärkte skillnaderna. Resultaten från 
studien visade att det inte fanns några direkta olikheter vad gällde genuttryck 
mellan dessa två grupper av djur, trots att de markant skilde sig åt i mängden 
alkohol de konsumerade. Det här kan tyckas nedslående men man ska då ha i 
åtanke att endast genuttryck undersöktes i den här studien och att det bara är en 
av många möjliga reglerande mekanismer som kan påverka glycinsystemet. Men 
om det nu är så att det här systemet, till skillnad från andra signalsystem i 
hjärnan (t ex det GABAerga systemet), inte anpassas till den annorlunda miljö 
som en hög alkoholkonsumtion innebär så är det ett fynd värt att notera. Kanske 
kan det rent av vara en bidragande orsak till att man utvecklar en 
beroendesjukdom. Att vi dessutom fann vi en stark korrelation mellan 
alkoholkonsumtion och uttryck av genen för en av beståndsdelarna i 
glycinreceptorn (�1) i nukleus accumbens i belöningssystemet var mycket 
intressant och kommer att följas upp i kommande studier. 
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM 
 
 

Är den aptitökande peptiden ghrelin viktig 
för att beroendeframkallande droger ska 
upplevas belönande? 
 

Elisabet Jerlhag 
 
Sedan 1950-talet har det varit känt att försöksdjur, via inopererade elektroder 
kopplade till pedaltryckning, gärna självstimulerar vissa regioner i hjärnan, s.k. 
intrakraniell självstimulering. De system i hjärnan som är involverade i detta 
fenomen kallas populärt ”belöningssystemen". Belöningssystemen är av 
fundamental betydelse för vår överlevnad och deras naturliga funktion är att 
stimulera, förstärka och öka motivationen för inlärning av beteenden som i 
förlängningen ökar överlevnaden och gynnar släktets fortbestånd, t.ex. att söka 
efter mat eller födointag. Senare års forskning på såväl djur som människa har 
visat att hjärnans belöningssystem förmedlar de belönande egenskaperna hos 
naturliga belöningar, såsom mat och sex, samt beroendeframkallande droger, 
t.ex. alkohol. En viktig del av hjärnans belöningssystem är det mesolimbiska 
dopaminsystemet (dopamin är en viktig signalsubstans i hjärnan). Detta består av 
dopaminneuron löpande från ventrala tegmentum arean (VTA) till nucleus 
accumbens (N.Acc.). Vidare verkar den kolinerga (kolinerga banor är 
projektioner med signalsubstansen acetylkolin, som är en viktig signalsubstans i 
hjärnan och det system som nikotin verkar på) projektionen till VTA vara viktig 
för de belönande egenskaperna hos droger, t.ex. alkohol, och hos naturliga 
belöningar. De idag kända kolinerga projektionen till VTA utgår framförallt från 
laterala dorsala tegmentum arean (LDTg) och de har föreslagits vara en viktig 
komponent i hjärnans belöningssystem (figur 1). Tillsammans kallar vi detta för 
den kolinerga-dopaminerga belöningslänken.  
 

Nucleus 
accumbens (N.Acc.)

Ventral tegmental
area (VTA) Laterodorsal tegmental 

Area (LDTg)

Modified from Laviolette and van der Kooy, 2004  

Figur 1. Det mesolimbiska 
dopaminsystemet, bestående av 
dopaminerga neuron från ventrala 
tegmenutm arean (VTA) till nucleus 
accumbens (N.Acc.), samt den 
kolienerga projektionen från 
laterodorsala tementum arean 
(LDTg) till VTA. 
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Vid en obalans/dysfunktion i belöningssytemen kan beroendetillstånd, så som 
drogberoende, ätstörningar, sex- och spelmissbruk, utvecklas. Alkoholberoende, 
en sjukdom som drabbar cirka 2-8% av befolkningen, är idag ett stort 
samhällsproblemen med en årlig kostnad på cirka 60-80 miljarder kronor i 
Sverige. En hög alkoholkonsumtion orsakar inte bara kroppsliga och psykiatriska 
komplikationer utan också trafikolyckor, våldsbrott, för tidig död och FAS (fetalt 
alkohol syndrom). Det finns idag tre läkemedel godkända för behandling av 
alkoholberoende. Kliniska studier tyder dock på att de existerande läkemedlen 
inte fungerar för alla patienter och det finns därför ett behov för ytterligare 
behandlingsstrategier. Genom att studera och därigenom förstå mekanismerna 
bakom alkoholism kan nyare och bättre läkemedel utvecklas. Hittills har forskare 
visat att alkohol samspelar med hjärnans signalsubstanser på ett mycket 
komplext sätt. Tillsammans bidrar de till hur alkohol upplevs, exempelvis 
belönande, rogivande och muskelrelaxerande. Just att alkoholen uppfattas 
belönande är en viktig del i utvecklingen av ett beroende. Faktorer såsom 
genetik, ålder, hormoner och omgivning påverkar också denna upplevelse. 
Nyligen visade vi att ghrelin och dess receptor (GHS-R1A) kan vara involverade 
i alkoholens belöningsprofil, vilket är en helt ny infallsvinkel (Jerlhag et al., 
2009). 
 
Ghrelin, en peptid som framförallt bildas i magsäcken, har tidigare visats öka 
aptit och födointag. Likaså aktiverar ghrelin hjärnans belöningssystem, vilket 
förslagsvis ökar motivationen att söka efter mat såsom vid hunger då 
ghrelinnivåerna är som högst (Jerlhag et al., 2006; Jerlhag et al., 2007; Jerlhag et 
al., 2008). Förhöjda plasmanivåer av ghrelin har observerats vid 
beroendetillstånd, såsom hetsätning och alkoholism. Gemensamma mekanismer 
har visats vara av vikt för utvecklingen av alkoholberoende och hetsätning, vilket 
leder till arbetshypotesen att central ghrelin signallering är viktig för 
utvecklingen av alkoholberoende. Tidigare fynd från vår grupp visar att 
farmakologisk och genetisk blockad av GHS-R1A hos möss minskar 
alkoholintaget och hämmar alkoholens belönande egenskaper (Jerlhag et al., 
2009). Det är dock viktigt att förtydliga att det finns många olika aspekter i ett 
beroendetillstånd såsom belöning, sug och återfall. Målet med fortsatta studier är 
därför att undersöka om central ghrelin signallering likaså är av vikt för dessa 
parametrar. Preliminära data visar också att ghrelin kan ha en viktig roll för 
belöning i allmänhet och effekten av blockad av GHS-R1A i samband med 
beroendeframkallande droger, såsom nikotin, amfetamin, kokain, eller naturliga 
belöningar exempelvis sackarin studeras nu. Ghrelin bildas till största del i 
magsäcken och tidigare forskning har studerat ghrelin i relation till födointag och 
hypotalamus. Vår forskargrupp var först med att visa att perifer tillförsel av 
ghrelin aktiverar hjärnans belöningssystem och vi har nu i preliminära försök 
visat att ghrelin aktiverar belöningssystemen via lokala GHS-R1A. De 
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mekanismer som reglerar ghrelins förmåga att aktivera belöningssystemen, 
såsom glutamat och orexin, studeras nu.  
 
När kunskapen om de mekanismer som kan vara av betydelse för 
beroendeutveckling ökas, kan utveckling av nya farmakologiska hjälpmedel för 
beroendetillstånd såsom alkoholberoende eller hetsätning initieras, vilket är 
forskningens mål. 
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM 
 

 

Genetiska studier av belöningsrelaterade 
gener  
 

Sara Landgren 
 
De flesta personer med alkoholproblem är överens om att detta verkar vara något 
som har funnits i deras släkt i generationer. Det är förstås svårt att avgöra vad 
som är arv och miljö, men det verkar som att det finns en relativt stor ärftlig 
komponent i sjukdomsutvecklingen. Vad denna ärftliga komponent består i 
behöver klargöras. Det övergripande syftet med mitt projekt har därför varit att 
studera gener involverade i hjärnans belöningssystem, olika varianter av dessa 
gener samt hur aktiva dessa gener är liksom deras eventuella koppling till 
alkoholberoende. 
 
En gen är en enhet i DNA-koden som fungerar som ett recept för tillverkningen 
av ett visst protein eller ämne. Det mänskliga DNA:t innehåller ca 20 000-30 000 
gener. Alla individer har dock inte exakt likadana gener och det är bl.a. detta som 
gör att vi inte ser likadana ut eller har samma risk för att utveckla sjukdomar. De 
genvarianter som studeras i denhär avhandlingen kallas för polymorfismer. 
Förenklar sett innebär en polymorfism att det finns det två versioner av en och 
samma punkt i DNA-koden. Denna enkla förändring i DNA-koden kan t.ex. leda 
till att proteinet som tillverkas får andra egenskaper eller tillverkas i för hög eller 
för låg mängd. 
 
Då alkoholberoende anses vara en delvis ärftlig sjukdom är det av intresse att 
utreda vilka gener och vilka polymorfismer som är involverande i den ökade 
känsligheten för beroendeutveckling hos dessa individer. Alkohol är en substans 
som inte verkar enligt en enskild mekanism, utan påverkar de flesta av de olika 
typerna av nervbanor i hjärnan (ex. noradrenalin, serotonin och dopamin). Det är 
därför av intresse att försöka utreda vilka av dessa som är viktiga för alkoholens 
beroendeframkallande potential. Hypotesen är att några gener är viktigare än 
andra även om nervbanorna tillsammans medverkar i alkoholens belöningsprofil. 
På grundval av detta kan det på sikt vara möjligt att klassificera alkoholberoende 
individer i olika grupper beroende på hur deras genetiska profil ser ut och 
därefter skräddarsy behandlingen utifrån detta.  
 
Ett sätt att undersöka genetikens betydelse vid alkoholism på är att studera 
alkoholberoende patienter och jämföra deras gener med friska kontrollpersoner. 
Ett annat sätt att undersöka genetikens betydelse för alkoholism är att studera 
råttor som får dricka alkohol och se hur detta påverkar deras genuttryck (d.v.s. 
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hur aktiv en gen är). I en av våra studier användes dels vanliga laboratorieråttor 
som fått ett fritt val mellan alkohol och vatten och dels råttor som är specifikt 
avlade för att dricka mycket alkohol (AA-råttor) eller nästan ingen alkohol alls 
(ANA råttor). Genuttrycket mättes i olika områden i hjärnan som är viktigta för 
alkoholens effekter. Dessutom mätte vi halten av ett ämne i blod liksom effekten 
av behandling med droger. 
 
I det första arbetet studerades det nikotinerga acetylkolin systemet. I åtskilliga 
studier har en koppling mellan rökning och alkoholmissbruk/beroende påvisats. 
Man har funnit att 80-90% av alkoholisterna är storrökare och att alkoholism är 
10-14 gånger vanligare hos rökare än icke-rökare. Det har även visats att nikotin 
kan förstärka alkoholens belönande effekter. Nikotinreceptorer finns i områden i 
hjärnan som ingår belöningssystemet. När vi undersökte polymorfismer i 
generna som kodar för nikotinreceptorerna hittade vi genetiska variationer som 
kunde kopplas till alkoholberoende, alkoholkonsumtion och även till ökad vikt 
hos alkoholberoende individer i ett Spanskt patientmaterial. 
 
Flera studier har visat på en koppling mellan belöningssystemet, och de 
mekanismer som styr energibalansen. Detta faller sig ganska naturligt då båda 
systemen verkar för individens överlevnad. Ett ämne som verkar vara av 
betydelse för denna koppling är det aptitreglerande ämnet ghrelin. Det hittades 
först i magen och utsöndras till största del därifrån, men finns även i mindre 
mängd i hjärnan, bl.a. finns ghrelin receptorer i belöningssystemet. Det finns 
även en samsjuklighet mellan drogberoende och ätstörningar. Alkoholister har 
förändrade ghrelinnivåer i blodet än friska kontroller. Kliniskt, har symtom 
kallade ”matnoja” observerats vid abstinens hos alkoholberoende patienter då de 
läggs in för behandling, vilket eventuellt skulle kunna förklaras av den ökade 
halten ghrelin. Eftersom det även verkar finnas likheter mellan alkohol och 
ghrelin då de båda aktiverar belöningssystemet föreslås det att ghrelin kan vara 
inblandad i alkoholens belöningsprofil och därigenom påverka alkoholintaget. 
När vi undersökte polymorfismer i ghrelin och ghrelin receptor generna fann vi 
kopplingar mellan dessa genetiska varianter och alkoholkonsumtion samt med 
ökad vikt hos alkoholberoende individer i det Spanska materialet. Dessa resultat 
kunde dock inte upprepas i materialet från Uppsala, vilket tyder på att generna 
inte har exakt samma effekt i kvinnor som i män. Dock fann vi i Uppsala 
materialet att genetiska varianter i ghrelin systemet kan kopplas till en del av 
ärftligheten för alkoholberoende samt till vikt och rökning. 
 
Ghrelinsystemet undersöktes också i råttor som vi låtit dricka alkohol. Uttrycket 
av ghrelin receptorn var högre i alla hjärnområden i de högdrickande AA 
råttorna jämfört med ANA råttorna. Dessutom var ghrelinnivåerna i blod lägre i 
AA än i ANA råttorna efter att de fått dricka alkohol, medan inga skillnader sågs 
innan experimentets början, vilket tyder på att nivåerna förändrats av 
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alkoholintaget. Vidare sågs det att alkoholkonsumtionen minskade kraftigt i de 
AA råttor som behandlats med ett läkemedel som blockerar ghrelin receptorn. 
 
Sammantaget visar denna avhandling att ghrelin systemet är involverat i 
alkoholberoende, främst för reglering av alkoholintag i alkoholberoende 
individer. Ghrelinsystemet är också involverat i regleringen av kroppsvikt. 
Därför föreslås det att läkemedel som påverkar ghrelinsystemet skulle kunna 
vara en ny effektiv behandling för alkoholberoende. Främst skulle denna 
behandling vara effektiv för alkoholberoende individer med samtidiga 
ätstörningsproblem. 
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LÄKEMEDEL FÖR ALKOHOLBEROENDE 
 

 

Studier om akamprosat och andra 
substanser som minskar alkoholintag 
 

PeiPei Chau 
 
Vår forskningsgrupp, under ledning av Bo Söderpalm, har under många år 
studerat glycin- och nikotinreceptorers roll i hjärnans belöningssystem. Dessa 
receptorers aktivitet har stor inverkan på alkoholens effekter i hjärnan (se även 
text av Bo Söderpalm och Mia Ericson).  
 
Mitt avhandlingsarbete syftar bland annat till att studera alkoholens effekter i 
belöningssystemet, vilket i framtiden skulle kunna resultera i utveckling av 
effektivare farmakologiska behandlingar av sjukdomen. I detta syfte har jag valt 
att studera bland annat, akamprosat, som är den verksamma substansen i 
läkemedlet Campral ®, som används för att minska risken återfall hos 
alkoholberoende patienter. Det finns studier som visar att akamprosat lindrar 
abstinensbesvären genom att sänka nivåerna av glutamat i hjärnan, men vi ville 
även studera akamprosats påverkan på både glycin- och nikotinreceptorer. 
 
Nedan visas en förenklad schematisk bild över den neuronala krets som 
forskningsgruppen har studerat. Kretsen finns belägen i hjärnans 
belöningssystem, och består av glycin receptorer (GlyR) i nucleus accumbens 
(nAc) och nikotinerga acetylkolin receptorer (nAChR) i ventrala tegmentala 
arean (VTA). Dessa receptorer är involverade i alkoholens dopaminmodulerande 
effekter.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivering av GlyR leder till 
avstängning av den GABAerga 
bromsen. 

I vanliga fall utgör det GABAerga 
neuronet en broms för frisättning av 
ACh 

Frisättning av 
ACh leder till 
aktivering av 
nAChR, vilket i 
sin tur aktiverar 
DAerga neuron. 

Förklaring till 
förkortningar. GlyR = 
glycinreceptor. nAc = 
nucleus accumbens, 
GABA = gamma-amino 
butyric acid. ACh = 
acetylkolin. nAChR = 
nikotinerg acetylkolin 
receptor. VTA = 
ventrala tegmentala 

Alkohol, glycin, 
taurin och 
akamprosat, ökar 
dopamin i nAc 
via aktivering av 
GlyR i nAc och 
nAChR i VTA.  
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Akamprosats dopaminhöjande effekt moduleras via  
GlyR och nAChR 
Akamprosats neurokemiska egenskaper studerades med hjälp av mikrodialys, 
där man opererar in en eller två prob/er i nAc, respektive VTA. När akamprosat 
administrerades lokalt i nAc eller injicerades systemiskt, resulterade det i en 
ökning av dopaminhalten i nAc, ett resultat mycket likt de vi har sett med både 
alkohol och taurin (ligand till GlyR). Vi visade att denna höjning var medierad 
via GlyR och nAChR genom att blockera receptorerna med deras respektive 
antagonister, stryknin och mekamylamin, och då uteblev effekten (Chau et al 
2009a).  
 
 

Akamprosats alkoholintags sänkande effekt är medierad  
via GlyR 
I ett drickförsök fick råttor tillgång till en flaska vatten och en flaska 6 % alkohol 
under 8 veckors tid, under de 3 sista veckorna var tillgången begränsad till 2.5 
timme varje dag. Djuren fick systemisk behandling med 200 mg/kg akamprosat 
eller vehikel (0.9 % NaCl). Akamprosat-behandling sänkte signifikant 
alkoholintaget redan efter den andra behandlingsdagen. Om den systemiska 
behandlingen föregicks av en mikroinjektion med stryknin (bilateralt i nAc) 
motverkades akamprosats alkoholsänkande effekt helt, och råttorna konsumerade 
mer alkohol trots att de behandlades med akamprosat (Chau et al 2009b).  
 

 
Konklusion och relevans 
 

De resultat som presenteras i denna rapport visar att akamprosat aktiverar 
glycinreceptorer och att det troligtvis är denna mekanism som ligger till grund 
för den effekt som akamprosat har på alkoholintag. Förutom ovanstående studier 
har även interaktionen mellan akamprosat och alkohol studerats. Med anledning 
av att verkningsmekanismen för akamprosat för närvarande endast beskrivs som 
glutamat-modulerande har även den effekten studerats i vår neuronala krets.  
 

Projekten har tillfört ytterligare kunskap om de neurobiologiska mekanismerna 
för akamprosats, och indirekt även alkoholens, effekter. Dock återstår 
fortfarande en hel del arbete för att fullständigt kartlägga dessa mekanismer i 
syfte att kunna framställa mer effektiva farmakologiska preparat för behandling 
av alkoholism. 
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LÄKEMEDEL FÖR ALKOHOLBEROENDE 
 

 

Glycinreceptorn – en ny angreppspunkt 
för behandling av alkoholism? 
 

Helga Höifödt Lidö 
 
Alkoholproblem är mycket vanligt förekommande i Sverige liksom i många 
andra länder. Vi använder stora resurser för vård av alkoholrelaterade sjukdomar 
och för att hantera alla sociala och ekonomiska konsekvenser av alkoholproblem. 
Det blir därför allt mer viktigt att satsa på neurobiologisk forskning kring 
mekanismer för hur alkohol leder till ett beroende, en forskning som lägger 
grunden för att kunna utveckla nya behandlingsprinciper för denna vanligt 
förekommande kroniska återfallssjukdom. 
 
Alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem först och främst genom att frisätta 
signalsubstansen dopamin i hjärnregionen nucleus accumbens. Denna frisättning 
av dopamin är kopplad till den stimulerande, belönande och positivt förstärkande 
(att man vill fortsätta intaget) effekten av alkohol. I vanliga fall gör detta oss 
glada och upprymda, men ett kronisk och långvarig intag av alkohol gör att 
känsligheten för stimulans skadas och att systemet till slut kortsluts. Detta tros 
vara en grundläggande initial mekanism vid utveckling av alkoholism.  
 
Glycin är en signalsubstans i hjärnan som aktiverar glycinreceptorn genom att 
öka extracellulära glycinhalter. Transportproteinet GlyT-1 rensar upp glycinet 
och reducerar halterna till normalnivåer efter frisättning i synapsen. Org 25935 
är en glycinåterupptagshämmare som stänger av GlyT-1 och gör 
att glycinhalterna i extracellulärvätskan höjs med 70-85 %. Vi har upptäckt att 
alkoholens belönande effekter kan moduleras genom att farmakologiskt 
höja/stabilisera glycinnivåen i hjärnan. Ursprungligen var Org 25935 en 
läkemedelssubstans riktad mot epilepsi och schizofreni, men i en 
djurexperimentell modell för alkoholberoende visade vi att substansen gör att 
frivilligt alkoholintag hos råttor minskar kraftigt (Molander et al., 2007). Detta 
intressanta fynd utgjorde startpunkten för att vidare utreda substansens effekt på 
beroendemekanismer. 
 
I doktorandprojektet studerar jag hur Org 25935 interagerar med alkohol i 
hjärnan genom att använda djurexperimentella modeller i kombination med 
neurokemiska tekniker. Jag har bland annat funnit att Org 25935 har en liten 
egenstimulerande effekt på dopaminfrisättning i belöningssystemet som gör att 
systemet stabiliseras och blir mindre påverkat av alkohol (Lido et al., 2009). Vid 
behandling med Org 25935 blockeras därmed alkoholens förmåga att snabbt 
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frisätta dopamin, och själva ”kicket” uteblir. Då den stimulerande effekten av 
alkohol dämpas tror vi att Org 25935 kan minska sugen efter alkohol och göra 
alkohol mindre attraktivt för hjärnan. Vi vet dessutom att frisättning av den 
neuroaktiva aminosyran taurin är viktig för alkoholens effekter i hjärnan. Glycin, 
som liknar taurin strukturellt, kan vara en aktör i hjärnan genom att efterlikna 
effekten av taurin (Chau et al., 2009). Lovande resultat gör att denna 
glycinåterupptagshämmaren nu prövas i kliniska studier på alkoholister. Dock 
fortsätter den prekliniska verksamheten eftersom substansen är en utmärkt 
redskap i vår grundforskning om förståelsen av hur alkohol påverkar nervbanor 
och leder till en beroende hjärna.  
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LÄKEMEDEL FÖR ALKOHOLBEROENDE 
 

 

Kan ett rökavvänjningsläkemedel 
användas för behandling av 
alkoholberoende? 
 

Elin Löf 
 
Tobak och alkohol brukas ofta samtidigt. En av förklaringarna till sambruket är 
att dessa två droger har gemensamma angreppspunkter i hjärnans 
belöningssystem. Via mottagare för nikotin (nikotinreceptorer) i hjärnans 
belöningssystem stimuleras systemet av både alkohol och nikotin. Resultatet blir 
en frisättning av signalämnet dopamin vilket framkallar känslor av belöning och 
välbehag och driver oss att konsumera ytterligare belöningar; så småningom 
utvecklas ett beroende. Vi har länge föreslagit att ämnen som påverkar dessa 
nikotinreceptorer borde kunna utvecklas till läkemedel mot beroendesjukdomar 
inklusive alkoholberoende. 
 
Rökavvänjningsläkemedlet Champix® påverkar just nikotinreceptorerna i 
hjärnans belöningssystem och sänker alkoholkonsumtionen hos både råtta och 
friska frivilliga rökare [1, 2]. Följande postdocprojekt har som huvudsyfte att 
undersöka om Champix® kan användas vid behandling av alkoholberoende. 
Projektet är prövarinitierat och icke-kommersiellt, vilket innebär att det 
genomförs oberoende av läkemedelsindustrin. Projektet är vidare uppdelat i två 
delprojekt på olika forskningsnivåer för att parallellt kunna studera effekterna av 
läkemedlet på den beroende individen i kliniska studier och på biokemin i 
hjärnan i experimentella djurstudier: 
 
 

1) En randomiserad, placebokontrollerad, klinisk läkemedelsprövning 
Syftet med denna pågående läkemedelsstudie är att undersöka om Champix® 
kan sänka alkoholkonsumtionen hos alkoholberoende personer samt försöka 
identifiera gener som påverkar alkoholsjukdomar och/eller nyttan av läkemedel.  
 
 

2) Pre-klinisk biologisk grundforskning 
Parallellt med den kliniska prövningen studeras hur Champix® och liknande 
ämnen påverkar effekterna av alkohol och nikotin på hjärnans belöningssystem 
hos råtta. Syftet är att öka kunskapen om läkemedlets effekter och om 
belöningssystemets betydelse vid beroendesjukdomar och vilka angreppspunkter 
i belöningssystemet som kan vara lämpliga för framtidens beroendeläkemedel. 
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Metoder & resultat 
 
Klinisk läkemedelsprövning  
 

162 alkoholberoende kvinnor och män behandlas i 14 veckor med Champix® i 
deras hemmiljö, för att undersöka om läkemedlet påverkar alkoholkonsumtionen. 
De noterar dagligen sin alkohol- och eventuell nikotinkonsumtion i en 
”alkoholdagbok”. Forskningspersonerna besöker kliniken vid 8 tillfällen för 
läkarundersökning, blodprovstagning, intervjuer och för att svara på 
frågeformulär om alkohol- och nikotinbruk samt psykisk hälsa, mm. Blodprover 
analyseras med avseende på levervärden, alkoholmarkörer samt genetik. Primärt 
utfallsmått är antal dagar med hög alkoholkonsumtion (män: �5; kvinnor: �4 
drinkar/dag) baserat på alkoholdagbok, intervju och frågeformulär. Prövningen 
sker parallellt på Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet 
och Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Inst. för 
neurovetenskap, Karolinska Institutet i Stockholm och Beroendecentrum, 
Universitetssjukhuset MAS i Malmö under 2009-2010 under min projektledning.  
 
Resultat: Under 2009 har 63 alkoholberoende forskningspersoner i Göteborg och 
18 forskningspersoner i Malmö randomiserats in i studien. Rekrytering kommer 
att påbörjas under senhösten 2009 i Stockholm. Studien beräknas vara 
genomförd i december 2010 och presentation av studieresultat blir därför aktuell 
efter analys och avblindning (avkodning) av data vilket planeras till år 2011. 
 
 
Pre-klinisk biologisk grundforskning 
 

De pre-kliniska studierna utförs på Sektionen för psykiatri och neurokemi, 
Göteborgs universitet, där vi med hjälp av mikrodialysmetoden mäter hur 
signalämnet dopamin i hjärnans belöningssystem hos råtta påverkas av alkohol 
och nikotin. Med denna metod kan man studera hur nivåerna av olika 
signalämnen förändras i hjärnan under tid, t.ex. när djuren dricker alkohol. 
 
Resultat: Champix® tros motverka nikotinbelöning och -abstinenssymtom 
genom att påverka hjärnans belöningssystem och hur dess signalämne dopamin 
stimuleras av nikotin [3-5]. Med hjälp av mikrodialysmetoden har vi undersökt 
effekten av Champix® och dess interaktioner med alkohol i hjärnans 
belöningssystem hos råtta genom att mäta effekten av Champix® på alkoholens 
förmåga att påverka dopaminet. Resultaten visar att Champix® motverkar 
effekten av alkohol på dopaminet i belöningssystemet på ett sätt som liknar 
läkemedlets förmåga att hämma nikotinets effekter på belöningssystemet [6]. 
Dessa resultat stödjer vår hypotes om att Champix® kan motverka belönande 
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och beroendeframkallande effekter inte bara av nikotin utan också av alkohol 
och därmed användas som läkemedel mot alkoholberoende [1, 6]. 
 
 

Betydelse 
 

Alkoholism är en av de vanligaste folksjukdomarna i västvärlden men har inte 
bara direkta medicinska konsekvenser, utan är också orsaken till arbetsrelaterade 
problem, våld, kriminalitet, trafikolyckor, skador hos barn, etc. Utöver det 
lidande som drabbar den beroende individen och dess anhöriga, uppskattas 
alkoholrelaterade konsekvenser enbart i Sverige kosta samhället 150 miljarder/år 
samt ligga bakom upp till 30 % av alla sjukvårdsbesök. Idag finns tre läkemedel 
mot alkoholberoende. Tyvärr har dessa läkemedel hos många patienter dålig 
effekt och behovet av nya läkemedel är stort. Om studieläkemedlet kan sänka 
alkoholkonsumtionen kan det komma till stor nytta och förhoppningsvis hjälpa 
de personer ej kan dra nytta av dagerns terapier. Om vi kan identifiera gener som 
påverkar nyttan av läkemedel mot alkoholberoende, kan kunskapen användas för 
att designa mer individanpassade terapier. 
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NÄTVERK & RELATIONER 
 

 

Sexualitet, parrelationer och 
rusmedelsanvändning i samband med 
exitprocessen från narkotikamissbruk 
 

Anette Skårner  
 
Det finns en omfattande forskning som visar att amfetamin, kokain, cannabis och 
ecstasy används för att förstärka sexuella upplevelser (t.ex. Weller & Halikas 
1984, Topp et al. 1999). Även heroinmissbrukare använder amfetamin i samband 
med sex (Käll 1995). Drogupplevelsen påverkas av farmakologiska effekter, 
men också av faktorer som rör individens sociala miljö och personliga situation. 
 
Om sexualitet och nära relationer under lång tid varit förknippade med 
användning av narkotika, finns risk för att man känner osäkerhet och rädsla inför 
tanken att genomföra ett samlag utan att vara drogpåverkad (Heijbel & Nilsson 
1986). Heroin har istället effekten att minska det sexuella intresset och den 
sexuella förmågan, vilket kan leda till sexuella svårigheter efter ett uppbrott ur 
missbruk (Holmes 1999, Svensson 2005). En ytterligare faktor som kan skapa 
problem under uppbrottsprocessen är erfarenheter av sexuella övergrepp och 
prostitution (Trulson 2003). 
 
Parrelationen anses som en av de viktigaste identitetsbekräftande relationerna, 
men den är samtidigt mycket sårbar för yttre stress och problem (Cutrona 1996). 
Tidigare forskning visar att parrelationer ofta spricker under exitprocessen, men 
ger inga klara svar om varför så sker (Skårner 2001, Blomqvist 2002, Svenssons 
(2007). Här är förmodligen problem relaterade till sexualitet och dess tidigare 
eller aktuella koppling till droganvändning en förbisedd faktor. Sexuella 
handlingsstrategier i samband med uppbrottet ur missbruk är emellertid ett 
närmast outforskat fält, trots den starka kopplingen mellan droger och sexualitet. 
Den sparsamma forskning som finns inom området visar också att 
behandlingsprogram inte självklart uppmärksammar traumatiska upplevelser 
förknippade med sexualitet eller anvisar vägar för hur man skall hantera 
sexualitet och nära relationer utan droger (Laanemets 2002). 
 
Den här studien, som genomförs i samarbete mellan Malmö högskola och 
Göteborgs universitet, sätter fokus på hur en grupp människor som försöker 
lämna ett tungt narkotikamissbruk upplever och hanterar sexualitet och 
parrelationer och hur detta samspelar med deras användning av alkohol och 
narkotika. Några viktiga frågeställningar: Vilken roll har alkohol och narkotika i 
umgänget i olika sociala sammanhang före och under uppbrottsprocessen? Hur 
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använder man sig av rusmedel i samband med sexuell samvaro under perioder av 
missbruk? Hur hanterar man sexualitet under uppbrottsprocessen från 
narkotikamissbruk? Vilken roll spelar kopplingen sexualitet och rusmedel för 
återfall i narkotikamissbruk? Hur skapas, utvecklas och avslutas parrelationer i 
samband med exitprocessen? Vilken betydelse har parrelationer när individen 
bestämmer sig för att fortsätta med att vara drogfri eller återvända till 
missbruket?  Hur påverkar tidigare erfarenheter av parförhållanden och sexualitet 
den sexuella förmågan och lusten samt attityder till intimitet? Hur söker man nya 
kontakter och vilka sociala arenor använder man sig av? Genomgående är det 
viktigt att särskilja mäns och kvinnors upplevelser och erfarenheter, liksom att 
uppmärksamma att parförhållanden och sexualitet kan inrymma såväl 
heterosexuella som homo- och bisexuella erfarenheter och relationer. 
 
 

Projektbeskrivning 
 

Eftersom tidigare forskning är mycket begränsad inom området har studien en 
explorativ och teoriutvecklande ansats. Utgångspunkten är djupintervjuer som 
fångar egna upplevelser och meningskonstruktioner, dvs. hur de intervjuade 
beskriver sina erfarenheter av kärleksrelationer och sexualitet och vilka 
kopplingar de gör till rusmedelsanvändningen. Studien, som nyligen påbörjats, 
bygger på ett strategiskt urval av 20-30 vuxna personer som befinner sig i en 
uppbrottsprocess ur narkotikamissbruk, där hälften är män och hälften är 
kvinnor. Undersökningsgruppen bör variera avseende både 
missbrukserfarenheter och erfarenheter av behandling. Vi söker såväl personer 
som försökt ta sig ur sitt missbruk med hjälp av formell hjälp som de som har 
gjort det på egen hand. Syftet är alltså att fånga variationsrikedomen i 
undersökningsgruppen, men också att identifiera mönster och vanligt 
förekommande handlingsstrategier. 
 
Rekrytering av intervjupersoner kommer att ske genom tidningsannonser, 
kontakter med behandlingsverksamheter och brukarorganisationer och genom att 
informanterna förmedlar kontakter till andra i samma situation. Genom att vi 
utgår från både Göteborg och Malmö ökar våra kontaktytor, vilket vi hoppas 
kommer att underlätta rekryteringen av intervjupersoner. Utgångspunkten är att 
genomföra en intervju med varje informant, men med tanke på forskningsämnets 
känsliga karaktär har vi en beredskap att träffa intervjupersonen vid mer än ett 
tillfälle. Vi kommer också så långt det är praktiskt möjligt svara upp mot 
eventuella önskemål om manlig respektive kvinnlig intervjuare. Undersökningen 
ställer överhuvudtaget höga krav på etik och konfidentialitet både i samband 
med genomförandet av intervjuerna och när resultatet presenteras. Eftersom 
undersökningen berör känsliga personliga förhållanden och kan komma att 
beröra illegala aktiviteter krävs ett förtroendefullt samarbete med de informanter 
som deltar i studien. Samtidigt ställer detta stora krav på rätten att få vara 
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anonym inför andra. I den mån vi upptäcker personer som har behov att tala 
vidare om de frågor som aktualiserats av intervjun kommer vi, om de så önskar, 
att förmedla kontakt med professionella hjälpare som kan bistå dem med detta. 
 
Då området inte är särskilt väl utforskat anser vi det vara rimligt att ta avstamp i 
en bred teoretisk ram, som kan täcka in områdets komplexitet och som innefattar 
processer på olika nivåer; individuell biografisk nivå, interpersonell nivå samt 
strukturell/kulturell nivå. Den interaktionistiska teoritraditionen kommer att 
utgöra en grundläggande utgångspunkt för analysen (Berger & Luckman 1991, 
Plummer 1995). Som utgångspunkt för att förstå och beskriva sexuellt handlande 
är teorin om sexuella script användbar (Simon och Gagnon (1984). Den 
teoretiska referensramen kommer givetvis att utvecklas under hela 
forskningsprocessen, inte minst kommer analysarbetet att ge upphov till sökande 
efter nya teoretiska infallsvinklar. 
 
 
Samhällsrelevans och förväntad betydelse 
 

Vår studie kan bidra såväl till fördjupad teoretisk förståelse som till kunskap med 
praktiska implikationer. Vi ser den som ett väsentligt bidrag till 
kunskapsutvecklingen inom missbruksforskningen genom att vi avser att 
undersöka en hittills på det hela taget outforskad aspekt av narkotikamissbrukets 
dynamik och dess konsekvenser för vägen ut ur missbruk och här systematiskt 
jämföra mäns och kvinnors erfarenheter. Den kunskap som genereras genom 
studien menar vi även är av betydelse i vård- och behandlingssammanhang. 
Ökade kunskaper inom fältet sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning 
är centrala i arbetet för att utveckla realistiska vårdprogram och för att förebygga 
återfall efter behandling. Vår ambition är att utveckla sådan kliniskt användbar 
kunskap som kan ligga till grund för utvecklingsarbete och utbildningsinsatser 
inom missbruksvården. 
 
Projektet är treårigt och finansieras av vetenskapsrådet. I forskargruppen ingår 
professor Bengt Svensson (projektledare), professor Sven-Axel Månsson, båda 
Malmö högskola och fil dr Anette Skårner, Göteborgs universitet.  
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NÄTVERK & RELATIONER 
 

 

Att mäta personliga sociala nätverk – 
utveckling av ett instrument baserat  
på nätverkskartan 
 

Anette Skårner  
 
Tillgång till familj och bredare sociala nätverk för personer med 
missbruksproblem samt förmåga att relatera till andra förefaller ha avgörande 
betydelse både för genomförande av rehabiliteringsinsatser och för fortsatt 
förlopp (t.ex. Gerdner & Holmberg 2000, Blomqvist 1999, 2002). Personliga 
sociala nätverk hör ofta till de viktigaste resurserna för personer som har att 
hantera olika livsproblem, inklusive missbruk och beroende. Det sociala 
nätverket har emellertid olika förutsättningar att ge konstruktivt stöd och 
gemenskap. De ingående relationerna kan vara en källa till kraft, men också till 
konflikt (t.ex. La Gaipa 1990, Espvall 2001, Skårner 2001. 
 
Detta projektets syfte är att utveckla ett datorbaserat instrument, MAP-NET 
(Measure and Analysis of Personal NETworks) för att undersöka och analysera 
personliga nätverk. Det ska kunna användas dels för utredning och 
behandlingsplanering inom missbruksvård och motsvarande, dels för 
datainsamling i forskning. Båda dessa användningsområden ställer stora krav på 
att kartläggning sker strukturerat och på ett väldefinierat sätt. Användning inom 
behandlingsplanering kräver dessutom att den som intervjuas får tillbaka en god 
överblick av vad intervjun visat. Båda dessa krav kan lättare tillgodoses om 
intervjun genomförs med hjälp av detta dataprogram.16 MAP-NET är för 
närvarande under konstruktion inom ramen för ett flerårigt forskningsprojekt 
som sker i samarbete mellan Mittuniversitetet, Östersund och Göteborgs 
universitet. Den färdiga versionen av programmet kommer göras tillgänglig för 
andra forskare och behandlare. 
 
 
MAP-NET och dess olika utfall 
 

Vi tar vår utgångspunkt i följande definition av personligt socialt nätverk: "Ett 
personligt nätverk är en uppsättning relationer, genom vilken individen 
upprätthåller sin sociala identitet och erhåller emotionellt stöd, materiell hjälp 

                                                 
16 För den som av olika anledningar inte kan eller vill sitta vid en dator, kommer även en 
papper-och-penna-version finnas. Intervjuaren får då själv mata in uppgifterna, efter intervjun. 
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och olika tjänster, information och nya sociala kontakter" (Marsella & Snyder 
1982, s. 156; se även Skårner 2001, s. 12-26.)  
 
En första datoriserad version av MAP-NET har utvecklats och håller nu på att 
prövas i ”skarpa” intervjuer. Redan denna första version ger ett antal utfallsbilder 
– nätverkskarta, familjeträd och kontaktkarta – vilka kan skrivas ut direkt i 
samband med intervjun och överlämnas till den intervjuperson vars nätverk det 
handlar om (nedan kallad fokalpersonen).   
• Nätverkskartan ger en visuell bild av nätverkets storlek, sammansättning 

(typ av kontakter), vilka som står fokalpersonen närmast.  
• Familjeträdet ger en utgångspunkt för att diskutera vilka som inte ingår i 

nätverket, trots att de tillhör familj eller nära släkt.  
• Kontaktkartan ger en visuell bild av vilka nätverkspersoner som känner 

varandra – vilka naturliga kluster som finns – och hur deras inbördes 
relationer fungerar.  

 
Avsikten är att efterhand utveckla mer omfattande utfall som kan ges till 
fokalpersonen och – om denne så önskar – till dennes behandlare för att vara till 
hjälp i behandlingsarbetet. Dessa kommer att innefatta  
• funktionella aspekter som handlar om i vilken utsträckning fokalpersonen 

vid behov har tillgång till emotionellt, materiellt, intellektuellt och socialt 
stöd och vilka kontakter som är viktiga för detta. 

• dysfunktionella aspekter som i motsvarande mån fokuserar kontakter som 
medverkar i fokalpersonens problembeteende, samt kontakter genom vilka 
den fokala personen upplever obehag och konflikt.  

• interaktionella karaktäristika som beskriver kontakternas form, frekvens, 
varaktighet, ömsesidighet och intimitet. För var och en av dessa egenskaper 
anges både allmänna mått och vilka kontakter som hör till de mest centrala 
för dessa.  

• strukturella mått som handlar om nätverket i dess helhet och sektorsvis och 
som visar nätverkets och sektorns täthet, resurser, problemnivå och allmänna 
konfliktnivå.  

 
 
Valideringsstudien 
 

För att kunna utveckla dessa utfall som enkla överblickbara mått och visuella 
bilder behövs data över faktiska nätverk, baserade på ”skarpa” intervjuer, dvs. 
intervjuer med fokalpersoner med egna missbruks- och beroendeproblem. 
Avsikten är att genomföra minst 100 sådana fokalintervjuer. Härigenom kan 
olika skalors homogenitet och interna konsistens prövas (olika aspekter på 
validitet och reliabilitet) och lämpliga indexmått skapas. Datainsamlingen pågår 
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fortfarande och sker i samarbete med behandlingsverksamheter inom såväl 
öppen som sluten missbruks- och beroendevård. 
 
Instrumentet behöver kvalitetssäkras, vilket innebär att vi behöver undersöka i 
vilken mån denna metod ger säkra och valida mått. Av detta skäl kompletteras 
intervjuerna ytterligare en intervju, denna gång med en person i fokalpersonens 
nätverk – en person som själv känner till relativt många av de övriga i detta 
nätverk – här kallad kollateralpersonen. Denna kollateralintervju är något kortare 
och görs per telefon, sedan fokalpersonen givit sitt samtycke till att 
kollateralpersonen kontaktas. Med hjälp av denna intervju kan överensstämmelse 
undersökas – en del i validitetsprövningen. En annan del i valideringsstudien är 
att systematiskt ta in intervjuarnas upplevelser av intervjuernas genomförande. 
Detta sker genom att intervjuarna – efter avslutad intervju – noterar de faktorer 
som påverkat intervjusituationen och i vad mån de har kunnat notera 
omständigheter som minskar tilltron till intervjun. Detta görs i den s.k. 
intervjuarloggen både efter fokalintervjun och kollateralintervjun. Ett ytterligare 
led i kvalitetssäkringen är att be fokalpersonen fylla i ett häfte – valideringshäftet 
– som innehåller ytterligare frågor vilka bygger på ett antal olika andra 
instrument. Därigenom kan korrelationer till andra instrument undersökas. 
 
Slutligen hör det till valideringsstudien att ta reda på hur behandlare och brukare 
uppskattar MAP-NET, dvs i vilken mån instrumentet ger dem ett användbart 
redskap för nätverksanalys och i vilken mån detta bidrar till 
behandlingsplanering. Tanken är att för de fokalpersoner som ställer upp på 
detta, med separat informerat samtycke till denna del, kommer även behandlaren 
få ta del av de olika utfall som genereras av MAP-NET. Genom respons från 
behandlare och brukare önskar vi få veta deras upplevelser av instrumentet, om 
det motsvarar deras behov och förväntningar. Till en början samlas denna 
respons in mer informellt. Så småningom, sedan de mer omfattande utfallen har 
utvecklats, övergår vi till en mer strukturerad datainsamling om hur brukare och 
behandlare uppskattar MAP-NET. Denna kan då anta formen av ett feed-back-
formulär.   
 
 

Användning av MAP-NET i behandlingsplanering och 
forskning 
 

Tillskapandet av ett instrument av detta slag bedömer vi ha stor relevans för 
möjligheten att på ett strukturerat sätt kartlägga sociala nätverk. Instrumentet bör 
kunna användas kliniskt såväl i utredningsarbete som i familje- och 
nätverksorienterat behandlingsarbete. Vi vet att olika nätverk har olika 
förutsättningar för att ge stöd. Ibland kan nätverk vara tunna eller konfliktfyllda 
eller bestå av personer som har alltför stora egna problem att brottas med. Ofta 
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kan relationerna vara en källa till kraft, men ibland kan relationerna kännas som 
en belastning och ta kraft ifrån individen. Styrkan i det personliga nätverket 
handlar inte bara om vilka individer som ingår i nätverket. Det beror också av 
styrkan i de band som finns mellan individen och personerna i nätverket. Den 
styrkan handlar bl.a. om huruvida det finns en ömsesidighet i kontakterna och i 
det stöd som förmedlas. Dessutom beror det av hur kontakterna ser ut mellan 
andra personer i nätverket, hur de kan ta initiativ till varandra för att t.ex. 
samordna stöd när personen själv inte orkar be om detta. Olika relationer fyller 
ofta olika funktioner för individen. Därför kan det behövas balans mellan olika 
slags relationer i nätverken. 
 
Dessa frågor är centrala i rehabiliteringsarbetet av personer med missbruks- och 
andra livsproblem. MAP-NET är ett instrument för kartläggning och analys av 
nätverket ur bl.a. dessa olika aspekter. Det är därmed ett centralt verktyg inför 
nätverks- och familjearbete och inför eftervårdsplanering. Att genomföra en 
MAP-NET-intervju bör inte ses som en isolerad intervention, utan som ett led i 
en serie aktiviteter. Bland dessa kan kort nämnas: 
 
• Kartläggning av personens nätverk med MAP-NET. 
• Tolkning av kartläggningen för att förstå de resurser och de svagheter som 

finns i det existerande nätverket. 
• Utarbeta en interventionsplan för att utveckla och stärka ett funktionellt 

nätverk. Denna kan ta sikte på olika mål, såsom att stärka banden mellan den 
fokala personen och övriga medlemmar, eller att hjälpa den fokala personen 
att hantera problematiska relationer, eller att öka kontaktytan mellan olika 
personer i nätverket, eller att utveckla antalet och variationen av personer i 
nätverket, eller graden av tillgänglighet eller ömsesidighet i dessa relationer. 

• Denna plan kan bl.a. innehålla att inbjuda centrala delar av nätverket till 
familje- eller nätverksprogram, nätverksträffar eller parsamtal. Den kan också 
innebära insatser för att hjälpa en person med mycket svagt nätverk att finna 
en tillhörighet i en grupp där nya relationer kan utvecklas, eller att träna 
individen att hantera problematiska relationer, eller att utveckla individens 
insikt i relationsproblem, eller i sina anhörigas situation. Detta kan utvecklas 
på många sätt, som det inte finns utrymme att närmare gå in på här. 

• Tillämpa interventionsplanen! Detta följs av att successivt utvärdera framsteg 
och utfall 

• Justera planen utifrån utvärderingen. Fortsätta tillämpning, utvärdering och 
justering under hela rehabiliteringsprocessen. 

 
Nätverks- och familjearbete handlar om att stödja nätverket så att de kan fungera 
bra för alla inblandade. Nätverksarbete runt en person med missbruksproblem 
kan aldrig handla bara om att ensidigt mobilisera stöd från nätverket till denne 
person, utan måste i lika hög grad ta hänsyn till övriga personers behov. Därför 
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behöver planeringen utvecklas i samarbete dels mellan behandlare och klient, 
dels i kontakt med de personer som är viktiga i nätverket. 
 
Det bör också vara ett användbart instrument i olika forskningssammanhang. 
Man kan t.ex. studera vilka delar av nätverket och vilka funktioner som är 
särskilt viktiga ur ett stödperspektiv. I longitudinella studier kan studeras vilka 
faktorer i nätverkssystemet som på gott och ont bidrar till nätverkets dynamik 
genom att öppna dörrar till nya gemenskaper. Projektet bör också ha betydelse i 
fortsatt forskning för att fördjupa kunskapen om personliga förutsättningar och 
hinder för att etablera nätverk och relationer och det komplicerade samspelet 
mellan personlighet och nätverk. 
 
Samtliga dessa användningsområden ställer stora krav på att datainsamling sker 
strukturerat och på ett väldefinierat sätt. Instrumentet måste vara lätthantering 
och ge god feedback till behandlare och klient, samtidigt som det kan kodas in i 
en forskningsdatabas och generera variabler om individuella nätverk. 
Instrumentet bör även kunna användas för att mäta nätverkets förändring över 
tid. 
 
Projektet finansieras med medel från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap) och beräknas vara avslutat 2011. I forskargruppen ingår 
professor Arne Gerdner (projektledare) institutionen för socialt arbete 
Mittuniversitetet Östersund, professor Stig Holmberg och docent Anita 
Håkansson, båda institutionen för information, teknik och media, 
Mittuniversitetet Östersund samt fil dr Anette Skårner, institutionen för socialt 
arbete, Göteborgs universitet.  
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NÄTVERK & RELATIONER 
 

 

Medberoende, moral, medborgarskap – 
framväxten av en problemkategori och 
dess samhälleliga förutsättningar 
 

Eva Palmblad, Maja Lindfors Viklund,  
Mats Börjesson & Ingrid Sahlin 
 
Diagnoser och andra expertbaserade problemkategorier tycks öka i vår tid, både 
till antal och räckvidd. I kölvattnet på problemkategorier framträder ny expertis 
och nya åtgärder, som innehåller både löften om lindring och krav på 
motprestationer. När en problemkategori väl finns till som namn och 
föreställning, tenderar den att dra till sig bärare av symtomen. Med nya 
klassifikationer förändras värderingar av oss själva och andra som moraliska 
varelser. Vad betyder det i detta sammanhang att benämnas eller identifiera sig 
som medberoende?  
 
Begreppet medberoende har fått en märkbar spridning i terapi- och 
självhjälpssammanhang under senare tid, samtidigt som dess vetenskapliga 
status är ifrågasatt, inte minst från feministiskt håll. I USA pågick under 1990-
talet en livaktig vetenskaplig debatt kring medberoendet som företeelse och dess 
relation till samhället. Kritikerna lyfte fram det motsägelsefulla i medberoendets 
genomslag inom självhjälpsrörelsen och på marknaden, trots dess omstridda 
vetenskapliga status. Susan Faludi identifierade medberoenderörelsen – genom 
dess starka betoning på lösningar genom personlig förändring och tillfrisknande 
– som en del i kvinnornas backlash.  
 
Mot bakgrund av den amerikanska debatten menar vi att en granskning av 
medberoendebegreppets ställning på svensk mark är angelägen. Utgångspunkten 
är att medberoendet blivit en tolkningsmodell som är tillgänglig i vår tid och vår 
kulturkrets. Modellen utgör en bank, där symtom, förklaringar, förlopp och 
framskrivningar kan samlas för att sedan användas av a) experter som söker 
problembestämningar på sina patienter/klienter; b) terapeuter för utarbetande av 
program för att hantera människors problem; c) patienter/klienter som söker 
förklaring till sina svårigheter; d) anhöriga som söker förstå det som drabbat dem 
som närstående; e) en bredare allmänhet som fått ytterligare en problemkategori 
att antingen skriva in sig i – eller att definiera andra som.  
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Syfte 
 

Syftet med projektet är att granska medberoendets ställning och utveckling som 
problemkategori i vårt land ur tre aspekter: 1) innebörder och användningar, 2) 
genealogi, etablering och institutionalisering och 3) relation till samhälle, kultur 
och moral.   
 
 

Genomförande 
 

Det empiriska materialet består av tryckta texter: facklitteratur, vetenskapliga 
artiklar, populärvetenskap, skönlitteratur och dramatik samt nätmaterial som 
chattsidor, bloggar, information om behandlngsmöjligheter. Till detta kan 
komma intervjuer, vittnesberättelser, terapeutiska program mm som inhämtas 
genom kvalitativa metoder. Teoretiskt och metodologiskt kommer projektet att 
innebära en kombination av språkligt inriktade diskursanalytiska traditioner och 
mera generella samhälls- och institutionsanalyser. Angreppssättet är således brett 
och differentierat medan studiens fokus är snävt avgränsat till medberoende som 
problemkategori, social typ och diskurs.  
 
 

Relevans 
 

Projektet förväntas medföra kunskap som är av betydelse för dem som 
klassificerats som medberoende och deras anhöriga, men även för de experter, 
vetenskapliga och professionella, som möter och/eller tillämpar beteckningen. 
 
 

Delstudier 
 

1. Om medberoende-begreppets bakgrund och framväxt: Ordet, personen och 
åkomman. Ur ett språkligt perspektiv kan man konstatera att ordet medberoende 
som är ett inlån från engelskan, varit etablerat i svenska språket sedan i mitten av 
1990-talet och att det förekommer både som direktlån och som översättningslån i 
många andra språk. Även i tyskan återfinns det i båda kategorierna; som 
översättningslån: Mitabhängigkeit och som direktlån: Codependenz, men också 
som någonting mitt emellan: Co-Abhängigkeit. I svenskan är ordet ambiguöst 
och kan fungera både som substantiv för den medbroende individen och som 
adjektiv (presens particip) för [vara] medberoende. I översättningssammanhang 
ställer ambiguiteten inte sällan till problem, och bidrar till att böcker och artiklar 
som oreflekterat översätts från engelska och som rör [fenomenet] medberoende 
kan ge intryck av rörighet och avsaknad av vederhäftighet. 
 
Undersökningen av medberoendebegreppet bygger på empiriska analyser som 
tar sin utgångspunkt i ordet -beroende, dvs. i sammansättningens betydelsetunga 
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efterled. Förhoppningen är att analyserna ska kunna kasta ljus över frågan om 
vad den medberoende egentligen anses vara beroende av samt hur hon omnämns 
och framställts i litteraturen både idag, när begreppet ofta används i vad man 
skulle kunna kalla för diagnosticerande syfte och förr, när man oftast talade om 
alkoholisthustrun som familjesammanhållare. En mindre del av undersökningen 
ägnas åt beroende-begreppet som sådant och för övrigt berörs en del av den 
kunskapsutveckling som modern beroendeforskning bidragit med. En 
genomgående fråga är i vilken mån synen på missbrukarens partner, dvs. 
alkoholisthustrun respektive den medberoende stegvis förändras i takt med att ny 
kunskap om vad beroende är växer fram. En annan fråga är vad som egentligen 
avses med medicinens, psykologins respektive allmänspråkets beroende-
begrepp. Flera typer av material används i undersökningen, men utgångspunkten 
är delvis retrospektiv i den meningen att den handlar om hur man beskrivit 
alkoholistens partner, i den mån hon är uppe till diskussion, historiskt och 
kulturellt. För ändamålet konsulteras bl.a. Socialmedicinsk Tidskrift 1926-1956 
respektive den amerikanska American Journal of Studies on Alcohol från 1960- 
och 1970-talet. 
 
2. Medberoende i populärlitteraturen. Populärlitteraturen utgör fora där sociala, 
psykologiska och medicinska problemkategorier av olika slag får spridning och 
användning utöver de professionellas och deras klienters/patienters kretsar. Med 
populärlitteratur avses populärvetenskap, självhjälpslitteratur, självbiografier, 
romaner, och där den enskilda produkten ofta har blandade inslag. Analysen av 
materialet pekar mot tre versioner av vad medberoende är. Som dominerande 
version framstår medberoende och socialt samspel. Det är en version av 
medberoende som framhåller ömsesidighet, interaktion, lagar/normer/regler, 
roller, system/systemnivåer, symbios, kollektiv anpassning, familjesjukdom, 
familjedysfunktion. Den version som fokuserar medberoende och personlighet 
betonar duktighet, tvångsmässig kontroll, jagsvaghet, gränssättningsproblem, 
osjälvständighet, individuell sjukdom, individuell dysfunktion har också den en 
stark ställning. Versionen medberoende och ärftlighet hålls samman av 
generationsöverföring, släktled, arv, determinering är den minst framträdande i 
materialet. Av dessa tre har version två, den som närmar sig medberoende utifrån 
personlighetsdrag, tydligast könsmärkning. De särdrag som förbinds med 
medberoende är primärt länkade till kvinnor, kvinnors sätt att fungera och 
kvinnors livssituation. Den version som närmar sig medberoende som socialt 
samspel, framför allt inom familjen, öppnar för möjligheten att båda könen kan 
drabbas lika. Samtidigt är de konkreta exempel som ges ofta, men inte 
uteslutande, de där kvinnan tillskrivs rollen av medberoende. När det gäller de 
två mest framträdande versionerna pekar den ena hän mot ett mer 
socialpsykologiskt och den andra mot ett mer personlighetspsykologiskt 
perspektiv. Därför kunde man kanske vänta sig mer av öppna motsättningar och 
rentav polemiska inslag i litteraturen. Men av detta ser man i stort sett ingenting. 
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Det verkar som om de olika versionerna kan samsas relativt väl, att de 
kompletterar snarare än konkurrerar med varandra. Man kunde kanske tycka att 
utbudet av versioner skulle vara som något som försvårar användningen av 
begreppet. Bristande precisering och potentiellt motstridiga moment kunde 
tänkas motverka och förhindra den vidare spridningen av begreppet till en 
bredare allmänhet. Men kanske skall man i stället se förekomsten av flera – 
bitvis specifika, bitvis överlappande – versioner som en tillgång. 
Populärdiskursen innefattar en om inte högfungerande så åtminstone fungerande 
repertoar av tolkningsversioner som kan användas för att närma sig medberoende 
som fenomen. Medberoende kan ses ’som’ flera olika saker, vilket kan vidga 
möjligheterna till igenkänning och därmed underlätta en spridning av begreppet.  
 
3. Medberoende i självhjälps- och behandlingsverksamheter. Avsikten är här att 
fokusera verksamheter som är inriktade på beroendets problematik och att då 
inkludera såväl behandlings- som självhjälpsverksamheter. Här studeras det 
formuleringsarbete som sker i ett kommunikativt sammanhang, i en medial 
offentlighet. Det handlar om att utgå från och granska texter publicerade på de 
olika verksamheternas hemsidor – alltså ett medialt material. Det är 
internetbaserade material av olika omfattning och kvalitet. Grundfrågorna är: Är 
medberoende något som överhuvudtaget är synligt? I så fall – på vilka sätt 
gestaltas och artikuleras medberoende och hur argumenteras det för begreppet? 
Förekommer det reservation mot eller rentav avståndstagande från begreppet? 
Medberoende och den tankefigur som begreppet vilar på sätter synliga avtryck 
på de studerade hemsidorna. Det framstår inte som något problematiskt eller 
kontroversiellt begrepp, så som det beskrivs ha varit under lanseringsperioden. I 
många av de studerade verksamheterna nämns uttryckligen begreppet 
medberoende och i flera fall ges ingående beskrivningar av fenomenet. Men 
även i de fall där medberoende inte är direkt omnämnt så är det många gånger 
närvarande som tankefigur, såsom i resonemang om närståendes möjliggörande 
av den missbrukandes destruktiva beteende, av missriktad välvilja och/eller 
lojalitet. Självhjälpsorganisationen FMN sticker ut genom att inte anknyta till 
medberoende som begrepp och tankefigur. I stället för att se anhöriga som en del 
av problemet så lyfter man fram närstående som en ofta underutnyttjad resurs. 
Både självhjälpsrörelsen och övriga informations- och behandlingsverksamheter 
är på så sätt aktörer i ett pågående formuleringsarbete om medberoende. 
Begreppet öppnas genom hemsidorna successivt som ett möjligt och rimligt sätt 
att se på och hantera livsproblem. Medberoende blir genom dessa mediala 
sammanhang ett verklighetsförankrat och adekvat begrepp för att förstå och lösa 
relationssvårigheter. Problemenheterna det rör sig om är parrelationen, familjen 
men också arbetsplatsen. Inringandet av målgruppen har en viktig plats i 
dokumenten, och sker på lite olika sätt, genom karakteristiker i berättande form 
eller i testutformning. Medberoende har lite olika betydelser, precis som i 
populärlitteraturen. Medberoendet tänks uppstå i en situation där det finns en 
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tydlig missbrukare, som omgivningen reagerar på – här handlar det om ett 
reaktivt tillstånd eller en sekundär diagnos. Medberoende tänks även utmärka en 
viss typ av personlighet, snarare än att knytas till en viss typ av interaktion – här 
handlar det om ett eget tillstånd eller en primär diagnos. Definitionen av 
medberoende utmärks alltså av glidningar mellan person och relation, aktivt och 
reaktivt, primärt och sekundärt. Oavsett hur problemet mer i detalj gestaltas så 
kretsar argumentationen kring dess realitet och allvarlighet. Medberoende 
framstår som en löst fixerad men samtidigt accepterad representation. Trots 
dessa oklarheter så tycks medberoende vara på väg att bli vedertaget.  
 
4. Medberoende som utvidgat samtalsämne, som gemensam mark för ömsesidig 
förståelse: I takt med att medberoende som professionell diagnos och 
problemkategori etableras i samhället har termen alltmer kommit att användas 
som ett begrepp för allmänmänskliga problem kring individuellt ansvar och 
personlig oförmåga. I bloggar, internet-forum och liknande har medberoende 
alltmer blivit en kategori att samlas kring – och använda för många olika syften. 
På Internet kan man se hur medberoende-beskrivningar används på dem som 
anser sig ha problem med för mycket shoppande, för mellanmänskliga moraliska 
överväganden kring när man bör visa individuellt ansvar och civilkurage – och 
förstås också för att diskutera relationer mellan makar. Syftet med delstudien är 
att foga in många olika samtalsämnen där medberoende används – för att på så 
sätt få fatt i hur repertoaren av användningsområden både är styrda av 
professionella diagnoser, och hur språkanvändning kan ta sig helt andra vägar än 
de väntade. Särskilt fokuseras hur de samtalande söker gemensam mark när 
medberoendet ska definieras; detta sker på en rad olika sätt och med retoriska 
resurser som inte självklart är i linje med professionell begreppsanvändning. 
Särskilt tydligt är hur de samtalande över Internet söker ett gemensamt 
berättande om mellanmänskliga problem – och vägar ut ur dessa. Denna 
delstudie har alltså som fokus att de hur deltagare själva går in och ut ur de 
annars sedvanliga förståelserna av begreppet medberoende.  
 
5. Medberoende i chatfora. Denna planerade delstudie skall fokusera interaktiva 
nätfora, där medberoende diskuteras av drabbade anhöriga.  
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FETALT ALKOHOLSYNDROM 
 

 

Fetalt alkoholsyndrom – ett 
multidisciplinärt forskningsområde 
 

Kerstin Strömland 
 
På 1970-talet beskrev Jones och Smith [1973] barn med typiska kännetecken, 
s.k. fetalt alkoholsyndrom (FAS). 1979 uppmärksammades FAS för första 
gången i Sverige av Olegård och medarbetare [1979]. Sedan dess har FAS 
observerats över hela världen och tillståndet utgör numera ett mycket stort och 
allvarligt problem i många länder. Allt eftersom man fått ny kunskap har det 
konstaterats att fostrets hjärna är den struktur som är mest känslig för påverkan 
av alkohol under graviditeten och som uppvisar de största och mest 
genomgripande och långvariga följderna för de drabbade barnen. Vidare har man 
kunnat konstatera att barnen drabbas olika hårt, från mindre hjärnskador med 
neurologiska, kognitiva och beteendeavvikelser till ett fullt utvecklat FAS. För 
att med en gemensam term beskriva alla grader av skada använder man numera 
termen Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Prevalensen av FAS 
uppskattas till 0.5-2 per 1000 levandefödda och av FASD till 9-10 per 1000 
födda [Manning och Hoyme 2007] med högre frekvens i områden med svåra 
socioekonomiska förhållanden. Sedan 1990-talet genomförs studier i Western 
Cape-provinsen, Sydafrika.  Där har man funnit att 68-89 av 1000 slumpmässigt 
utvalda barn som gick i första klass hade FAS eller partiellt FAS, dvs.FASD 
[May et al. 2007] och i en studie i Italien uppskattades förekomsten av FASD till 
mellan 2.3 och 4.1 % [May et al. 2006]. Det är känt att ett stort alkoholmissbruk 
förekommer i Östeuropa. Man har genomfört studier av barn placerade på 
skolhem i Moskva, där en mycket hög frekvens FAS, 7,9 % [Riley et al. 2003] 
rapporterades. En studie i Västra Götaland av adopterade barn från barnhem i 
Östeuropa visade att 15 % hade FAS [Landgren et al. 2006], vilken steg till det 
dubbla när barnen undersökts noggrant av det multidisciplinära teamet 
[preliminära resultat Landgren et al.]. Detta är det hittills högsta antalet fall av 
FAS som noterats i någon population i världen. 
 
Diagnosen FAS ställs helt på kliniska symptom: pre- och/eller postnatal 
tillväxthämning, CNS-manifestationer, såsom kognitiva och beteendestörningar 
och ett karakteristiskt ansiktsutseende. Dessutom skall barnet ha en säkerställd 
alkoholexponering under graviditeten. Intelligens- och beteendestörningarna som 
förekommer i stor utsträckning vid FAS [Aronson et al. 1997] har stor betydelse 
för uppväxt, skolgång och vuxenliv. Eftersom ingen terapi finns för tillståndet 
måste all behandling inriktas på prevention. Forskning inom humanområdet och 
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djurexperimentella modeller krävs för att man ska få ökad kunskap och kunna 
vidta åtgärder mot skador som inte bara ödelägger barnens hela liv utan även 
orsakar stora ekonomiska utgifter för samhället.  
 
Personligen kom jag i kontakt med barn med FAS i slutet av 1970-talet, då jag 
arbetade som ögonkonsult på dåvarande Barnklinikerna i Göteborg. Det visade 
sig att ögonen ofta var drabbade. Barnen hade inte bara ett typiskt 
ansiktsutseende utan främst såg de likadana ut i ögonens inre, ögonbottnarna. 
Synnerverna (blinda fläcken) var ofta underutvecklade och näthinnans blodkärl 
var mera slingriga än normalt. En digital bildanalysmetod utarbetades speciellt 
designad för mätning av både synnerv och blodkärl i ögonbottenfoton 
[Strömland 1985, Strömland et al. 1995]. Ögonfynden hos de 30 barn med FAS, 
som då var under behandling på Barnklinikerna beskrevs [Strömland 1985, 
1987] där särskilt ögonbottenförändringar kunde konstateras hos en stor del av 
fallen. Ögonundersökning har visat sig vara ett användbart hjälpmedel för att 
ställa diagnosen FAS. Alla delar av ögonen kan vara skadade. De vanligaste 
tecknen är korta ögonspringor, ökad bredd mellan ögonen, skelning, nedsatt syn 
och ögonbottenförändringar, främst medfödd underutveckling av synnerven och 
slingriga näthinnekärl. 
 
Efterföljande avsnitt ger en sammanfattande beskrivning av fyra pågående 
projekt. 
 
 
Studier av barn adopterade från Östeuropa 
 

Ett multidisciplinärt team bestående av neuropediatriker, neuropsykolog och 
oftalmologer genomför sedan några år studier av barn adopterade från 
Östeuropa, beträffande deras fysiska och psykiska hälsa. 76 barn mellan fem 
månader och sju år gamla som adopterats till Västra Götalandsregionen har 
undersökts. Hittills har resultat publicerats beträffande tillståndet före adoptionen 
med utgångspunkt från journaler i hemlandet och från undersökning vid 
ankomsten till Sverige och under fem år framåt [Landgren et al. 2006]. Vid 
ankomsten till Sverige hade 75 % en medicinsk diagnos, oftast infektion. Efter 
fem år i Sverige hade 46 % minst en eller flera diagnoser, oftast neurologisk 
utvecklings- eller beteendestörning. 15 % av barnen hade FAS. Barnen har också 
genomgått en klinisk undersökning av teamet. Resultaten [preliminära resultat 
Landgren et al.] visar att mer än fyra femtedelar har minst en allvarlig diagnos, 
oftast neuropsykiatrisk; hälften har attention deficit hyperactivity disorder 
(AD/HD), en tredjedel har FAS och hälften har FASD. Andra vanliga diagnoser 
är microcephalus, mental retardation, autism och låg födelsevikt. En 
oftalmologisk undersökning har också utförts [Andersson och Grönlund 2004]. 
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Av samtliga barn hade 78 % oftalmologiska förändringar såsom reducerad 
synskärpa, amblyopi, brytningsfel, skelning och underutveckling av synnerverna.  
 
Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Med. dr Magnus Landgren 
(Barnkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde), Med. dr Marita Andersson Grönlund 
(Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/oftalmologi vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet) och leg psykolog Leif Svensson 
(Barnhälsovården, Skövde). 

 
Studier av fetalt alkoholsyndrom i Brasilien 
 

Det finns ett stort alkoholmissbruk i Brasilien, troligen även av blivande mödrar. 
Omfattningen av skadade barn är dock helt okänt. Vi har sedan flera år ett 
samarbete med Fundacao Altino Ventura i Recife, Brasilien beträffande 
ögonförändringar vid olika syndrom. Ett projekt av ett multidisciplinärt team 
bestående av ögonläkare, pediater, barnneurolog, psykologer, neuropsykiater, har 
påbörjats. Vi studerar brasilianska barn på barnhem beträffande möjliga skador 
av FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) och undersöker särskilt eventuella 
ögonförändringar, främst ögonbottenförändringar. 
 
Forskningen bedrivs i samarbete med MD Liana Ventura, chef för Fundacao 
Altino Ventura, Recife, Brasilien, barnläkare, barnneurolog, psykolog och 
barnneuropsykiater. 
 
 
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen?  
 

Flera studier har visat att olika psykosociala, emotionella och kognitiva problem 
föreligger under den tidiga uppväxten, skolåren och tonåren hos alkoholskadade 
barn. Det finns emellertid inga vetenskapliga undersökningar om hur svenska 
barn med FAS klarar vuxenlivet.  
 
En undersökning har påbörjats av ett unikt svenskt material bestående av totalt 
150 personer, vilka som barn erhöll diagnosen FAS mellan 1970 och 1990 i 
Västra Götaland. I projektet genomförs en omfattande psykosocial 
uppföljningsstudie av dessa barn som idag är vuxna (fyllda 18 år eller mer) för 
att undersöka hur det har gått för barn med fosterskador på grund av moderns 
alkoholmissbruk under graviditeten. En del bakgrundsinformation har inhämtats 
och sammanställs genom individernas sjukjournaler och ytterligare data från 
relevanta register såsom arbetsmarknadsstyrelsen, försäkringskassan och 
kronofogdemyndigheten insamlas och studeras.  
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Genom att kartlägga och beskriva dessa vuxna individer med FAS ur ett 
psykologiskt och psykosocialt perspektiv kan det föreliggande projektet öka 
kunskapen om samhällets vidtagna åtgärder har varit tillräckliga för denna 
grupp. Avvikelser inom dessa perspektiv bör formuleras och valideras för att 
utveckla redskap för förebyggande åtgärder. Denna typ av forskning är viktig för 
att på sikt förbättra och konceptualisera nya terapeutiska och preventiva insatser 
eftersom vi tyvärr har få möjligheter till omhändertagande av kvinnor med 
alkoholproblem under graviditeten i Sverige.  
 
Projektet genomförs i samarbete med professor Claudia Fahlke, professor 
Annika Dahlgren Sandberg, fil.dr. Ann-Sophie Lindqvist och fil kand. Jenny 
Rangmar (Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet) och fil. dr. Marita 
Aronson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet).  
 
 

Djurexperimentella studier 
 

Sedan Jones och Smith 1973 beskrev FAS har djurmodeller använts för att 
återskapa de ansiktsförändringar som förekommer hos människor och ett klart 
samband mellan alkoholens fosterskadande effekt och de kraniofaciala 
manifestationerna vid FAS har kunnat visas [Cook et al. 1987, Cook och Sulik 
1988]. Sedan många år föreligger ett samarbete med laboratorier i Valencia där 
ögonläkare Maria Dolores Pinazo Durán bedriver alkoholforskning med 
djurmodeller [Strömland och Pinazo Durán 2002].  
 
I en studie av Strömland och Pinazo-Durán [1994] jämfördes resultaten av 
synnervsunderutveckling (optikushypoplasi) hos en grupp svenska barn med 
FAS med en råttmodell. Hos råttungarna som utsatts för alkoholexponering 
under graviditeten konstaterades att ögongloberna hade mindre storlek och lägre 
vikt, minskad synnervsarea och näthinnetjocklek. Dessutom förelåg fördröjd 
gliogenes och myelinisering och förlust av myeliniserade och icke-myeliniserade 
synnervsaxoner. I en annan studie noterades att ögonförändringarna inte ändrade 
sig under den postnatala utvecklingen eller hos vuxna råttor [Pinazo Durán 
1997], något som har visats även hos barn med FAS [Strömland och Hellström 
1996]. För nuvarande inriktas forskningen på att studera den mycket tidiga 
synnervsutvecklingen framför allt vid kronisk alkoholexponering av embryot och 
fostret. 
  
Forskningen bedrivs i samarbete med MD Maria Dolores Pinazo Duran, 
föreståndare för Department of Cellular Biology and Pathology, Research Centre 
University Hospital La Fe, och Department of Ophthalmology, Research Unit, 
University Hospital Dr. Peset, Valencia. 
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 - 214 - 

FETALT ALKOHOLSYNDROM 
 

 

De alkoholskadade barnen i Göteborg – hur 
har det gått för dem? 
 

Marita Aronson 
 
Alkoholens fosterskadande effekt började uppmärksammas vetenskapligt under 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Att alkohol är fostertoxiskt har 
verifierats i åtskilliga artiklar världen över sedan dess och idag arbetar man i 
många länder för att försöka få kvinnor att avhålla sig från alkohol under 
graviditeten för att inte skada det väntade barnet.  
 
 Från Göteborg rapporterade vår forskningsgrupp redan under 1970- och 1980-
talet om konsekvenserna av alkohol för det växande fostret och barnet. Det var 
de första vetenskapliga studier i Sverige som påvisat skador på foster som 
exponerats för alkohol och sedan på barnet. Studierna rönte stor uppståndelse 
och bemöttes inte enbart med positiva reaktioner av myndigheter och sjukvård. 
Våra resultat fick stort genomslag i media, både i TV och dags- och 
kvällspressen. Vår forskningsgrupp, under ledning av docent Ragnar Olegård 
och med mig själv som psykolog i teamet, presenterade tre olika studier rörande 
alkohol och graviditet. 
 
I en retrospektiv studie undersöktes 99 barn till 30 alkoholiserade mödrar. 30 
procent av barnen hade en födelsevikt lägre än 2 500 g och 13 procent var födda 
för tidigt. 58 av barnen var vid tiden för undersökningen placerade i familjehem. 
Trots en varierande alkoholexponering uppvisade hälften av barnen 
utvecklingsförsening och flertalet hade behov av undervisning i särskild grupp 
eller särskola. 50 procent av barnen uppvisade också neuropsykologiska 
problem, som försvårade för dem att utnyttja sina intellektuella resurser. 4 
procent av barnen hade en lätt CP-skada. 
 
I en kontrollerad studie undersöktes de yngsta 21 av de 99 barnen (födda 1970-
76) och jämfördes med en kontrollgrupp, som var matchad för kön, ålder, längd, 
födelsevikt och boendeområde. 11 av barnen var i familjehem och 10 i sina 
biologiska hem. Vid uppföljning när barnen var i genomsnitt 5 år gamla, visade 
barnen i kontrollgruppen en fullständig upphämtning av tillväxten (upp till 
medelvärdet för den svenska normalpopulationen). Hos barnen till de 
alkoholiserade mödrarna skedde inte någon signifikant upphämtning av 
tillväxten och den motoriska och psykiska utvecklingsnivån hos dessa barn låg 
också klart under kontrollgruppens. Vi fann oförändrad frekvens av störningar på 
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centrala nervsystemet och mental utvecklingshämning även om barnen blivit 
tidigt placerade i familjehem. 
 
I en prospektiv undersökning har 26 barn och deras mödrar följts med 
medicinska och psykologiska undersökningar upp genom åren. Mödrarnas 
alkoholkonsumtion, som före graviditeten låg på missbruksnivå (motsvarande 
20-30 cl starksprit eller mer så gott som dagligen), kartlades under graviditeten. 
Ett massivt stödprogram sattes in. 
 
Studierna visade att barn födda av mödrar som kunde sluta sitt alkoholmissbruk 
före graviditetsvecka 12 hade en normal tillväxt och mental utveckling under 
förskoleåldern. Barn till mödrar som hade hög alkoholkonsumtion under hela 
graviditeten hade däremot låg födelsevikt och var försenade i sin mentala 
utveckling. En uppföljning har gjorts av de 26 barnen ånyo då de var 12-13 år 
gamla. Två av barnen hade flyttat utomlands och kunde inte undersökas. 
Resterande 24 barn har genomgått ett utförligt testbatteri. 16 av barnen bodde i 
familjehem vid tiden för uppföljningen. 
 
Den slutsats vi kunde dra efter denna uppföljning var att skadan kvarstår då 
barnen är 12-13 år gamla. Flertalet av barnen som placerats i familjehem under 
uppväxtåren har inte kunnat kompensera konsekvenserna av att barnet 
exponerats för alkohol som foster.  
 
Uppföljningsstudien visar att flertalet av barnen har skolsvårigheter på olika 
nivåer samt att beteendestörningen blivit mer tydlig. Speciellt har de svårt att 
klara matematik och svenska men även andra ämnen. Liknande resultat har 
också rapporterats från uppföljningsstudier i bl.a. USA och Frankrike. Två av 
barnen hade svårigheter enligt kriterier för ADHD (uppmärksamhet och 
hyperaktivitet) och två hade motoriska och perceptuella svårigheter. Åtta barn, 
alla utom ett barn till mödrar med hög alkoholkonsumtion under hela 
graviditeten, hade svårigheter enligt kriterier för DAMP, alltså svårigheter vad 
gällde uppmärksamhet, motorik och perception. Ett barn hade autismliknande 
tillstånd samt två barn hade problem liknande Aspergers syndrom. 
 
 
Senare uppföljning 
 

Några av de fosterskadade ungdomarna i gruppen har följts upp i 20-års åldern, 
men någon redovisning finns inte för hela  gruppen. De ungdomar som 
undersökts visar fortfarande på svårigheter både intellektuellt, beteendemässigt 
och socialt. De har svårigheter att finna lämpliga jobb och fullfölja dem. 
Detsamma gäller sociala relationer, där de har lätt att skaffa vänner, men har 
svårt att behålla dem. Flera av ungdomarna är fortfarande impulsstyrda och detta 
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parat med en svag intellektuell nivå gör att de har lätt för att hänga med i ”fel” 
gäng och i oönskade aktiviteter. 
 
Studier av vuxna som exponerats för alkohol som foster från USA visar på att de 
bla har svåra mentala problem, svårigheter att klara eget boende, kriminell 
belastning och alkoholberoende i högre grad än normalt.  
 
 
När är det farligt att dricka? 
 

Liksom i ursprungsstudien uppvisar barnen flest störningar om modern 
missbrukat alkohol under en stor del av graviditeten. Barnen vars mödrar som 
kunde stoppa sitt missbruk före graviditetsvecka 12 var alla normalutvecklade 
och uppvisade ej så markanta skolsvårigheter som barn som utsatts för 
alkoholexponering under stora delar av fosterstadiet. Trots att en tidig placering i 
familjehem inte kunnat eliminera skadeeffekterna av alkoholexponering under 
fosterstadiet, kunde vi se en viss positiv påverkan på barnets utveckling.  
 
 
Familjehemsplacering 
 

Efter placering i familjehem kan en viss utvecklingsmässig förbättring skönjas 
men icke upp till normalnivå. Beteendemässigt bedömer vi att barnen där kan få 
en bättre förståelse för sina svårigheter. Om den biologiska modern trots mycket 
stöd och hjälp fortfarande missbrukar alkohol och andra droger och har egna 
psykiska bekymmer måste bedömningen vara ett en familjehemsplacering är det 
bästa för barnet. Däremot är kontakten med de biologiska föräldrarna mycket 
viktig för barnets identitet och utveckling. 
 
Enligt våra erfarenheter är det viktigt att i samråd med modern (och fadern) 
diskutera fram en lösning, som är den bästa för barn och föräldrar på både kort 
och lång sikt. I våra studier har vi sett åtskilliga exempel på hur barn har farit illa 
på grund av att en tydlig och realistisk handlingsplan saknats. Trots kostsamma 
och omfattande åtgärder från samhällets sida har dessa inte skett utifrån barnets 
perspektiv, utan barnen och samhället har fått betala ett högt pris för långsam 
eller felaktig handläggning. 
 
 
Hur minskar vi skadorna? 
 

Den gravida modern och hennes partner bör få en noggrann information om 
vilka effekter alkohol har på ett foster. Samarbete mellan mödravårdscentral, 
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barnhälsovård, socialtjänst och barnmedicin samt distriktsvård är en 
förutsättning för att minska dessa skador. 
 
Alkoholkonsumtionen ökar bland unga kvinnor och idag föder många kvinnor 
barn sent i livet, vilket gör att de kanske har hunnit komma upp i en hög 
alkoholkonsumtion, och därför har svårt att sluta. Risken ökar då fler foster och 
barn blir utsatta för alkoholens skadande effekt. Därför är ett fortsatt arbete att 
identifiera missbruksproblem hos blivande mödrar ytterst angeläget. 
 
Förebyggande arbete är mycket viktigt och därför får inte den tid, som är avsatt 
för varje enskild gravid mamma på mödravårdscentralerna tillsammans med 
barnmorskan minska utan istället öka. Detta för att ge möjlighet till att skapa ett 
gott förtroende mellan den gravida modern och barnmorskan. Om inte en 
alkoholberoende blivande moder får hjälp under graviditeten, kan effekten bli ett 
livslångt lidande för barnet och kostnader i miljonklassen för samhället. 
 
Om inte kvinnan under graviditeten klarar att sluta att missbruka alkohol och inte 
vill ta emot vård frivilligt, bör man i framtiden ha möjlighet att tvångsvårda 
kvinnan för fostrets och barnets skull. Frågan har debatterats i riksdagen under 
våren, men är ännu ej avgjord. 
 
Ett personligt överlämnande från mödravård till barnhälsovård och distriktsvård 
med moderns godkännande är enligt vår erfarenhet det bästa sättet att få 
kontinuitet och motivation i stödarbetet mellan barn och föräldrar. 
 
 

Kontaktuppgifter 
 

Marita Aronson, fil dr och leg psykolog. Tidigare verksam vid Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och 
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus 
 

Tfn: 031 – 873378 eller 070 – 20 56 090 
marita.aronson@liberal.se 
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FETALT ALKOHOLSYNDROM 
 

 

En psykosocial uppföljningsstudie av 
vuxna med fetalt alkoholsyndrom 
 

Jenny Rangmar 
 
1973 fastställdes kriterier för en diagnos för barn med hjärn- och beteendeskador 
som fötts av alkoholiserade mödrar. Den kom att benämnas Fetal Alcohol 
Syndrome (FAS). Senare rapporter har uppmärksammat FAS världen över och 
forskare och kliniker har numera insett syndromets allvar såväl som dess höga 
prevalens.  
 

Allt eftersom kunskap ackumulerats står det klart att det är fostrets hjärna under 
utveckling som är känsligast för prenatal alkoholpåverkan. I litteraturen 
redovisas ett flertal neurokognitiva störningar hos individer som utsatts för 
prenatal alkoholexponering. Dessa inkluderar en generellt lägre intelligens, 
nedsatt förmåga till verbal och icke verbal inlärning samt försämrad 
minnesfunktion och uppmärksamhetsstörning. Detta får sannolikt som 
konsekvens att individer med FAS-diagnos har sämre skolprestation än icke 
prenatalt alkoholexponerade individer. Andra förändringar som noterats hos barn 
med FAS inkluderar nedsatt visuo-spatial förmåga samt motoriska störningar. 
Sammantaget visar dessa symtom på några av de effekter som prenatal 
alkoholexponering kan ge på centrala nervsystemet, vilket i sin tur kan säga oss 
någonting om de svårigheter i det dagliga livet som den drabbade individen 
riskerar att uppleva. Fosterskador av alkohol innebär också stora ekonomiska 
konsekvenser för samhället. Den årliga kostnaden för FAS i USA är t ex flera 
hundra miljoner US dollar varav cirka 60 procent av kostnaderna härrör från 
vård av FAS-barn med mental retardation. Tyvärr finns det inga aktuella svenska 
samhällsekonomiska uppgifter om vad FAS-problematiken kostar vårt samhälle 
 

Det finns anmärkningsvärt få studier beträffande vuxna med FAS. De studier 
som finns visar på att de negativa effekterna av FAS kvarstår i vuxenlivet och 
medför en ökad risk för drogmissbruk, kriminellt beteende och psykiatriska 
störningar. Fler studier är därför av vikt för att få en klarare bild av vilka 
konsekvenser prenatal alkoholexponering har på den vuxna individen, 
framförallt vad gäller psykosociala och neuropsykologiska funktioner i vuxen 
ålder. Vårt pågående projekt syftar till att bidra med sådan kunskap genom att i 
en retrospektiv och longitudinell studie undersöka vuxna personer med FAS. 
Detta sker i samarbete med bl.a. Kerstin Strömland (Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi/oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet), Marita Aronson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet) som sedan länge har arbetat med 
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och studerat barn med diagnosen FAS. Projektet innehar därför tack vare dem ett 
unikt svenskt material bestående av ca 150 barn som erhöll diagnosen FAS under 
perioden 1970 till 1980 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i 
Göteborg. Barnen som har varit föremål för omfattande psykologiska och 
medicinska undersökningar är i dag vuxna och studeras nu vidare.  
 

Syftet med projektet är således att undersöka hur individer med diagnosen FAS 
klarar vuxenlivet ur perspektiven arbete, bostad och utbildning etc. Detta sker i 
ett första steg med hjälp av databasen LISA som finns hos statistiska 
centralbyrån med uppgifter om bl a individers utbildningsnivå, sysselsättning 
och inkomst. Som ett andra steg genomförs en undersökning av deltagarnas 
allmänna intellektuella funktion, social kognition och exekutiva funktioner 
såsom uppmärksamhet, inhibitorisk kontroll och arbetsminne. Självskattning av 
social utveckling, psykosocial funktion och beteendeproblem undersöks med 
hjälp av strukturerade intervjuer. Vidare kommer data som samlas in i projektet 
att relateras till uppgifter från de tidigare studierna där personerna som ingår i 
denna studie har medverkat. 
 

Projektet kan bidra med psykosocial och neuropsykologisk kunskap om 
individer med FAS. Vad vi vet finns det inga studier, som erbjuder en sådan unik 
möjlighet att följa upp personer med FAS från tidig barndom till vuxen ålder, 
åtminstone inte i den svenska befolkningen. Förutom att projektet förväntas ge 
en fördjupad bild av den psykologiska utvecklingen för individer med FAS, kan 
det ge en djupare förståelse av de toxiska effekterna av alkohol och dess 
konsekvenser för en hjärna under utveckling. Dessutom kommer det att finnas 
möjlighet att undersöka i vilken utsträckning de pedagogiska och sociala 
insatserna i barndomen har haft betydelse för personer med FAS - en aspekt som 
borde vara av intresse för samhället, eftersom kostnaderna för tidiga insatser är 
omfattande. Slutligen kan den kunskap som projektet förväntas generera bli en 
viktig nyckel i det förebyggande arbetet inom exempelvis mödravård, där tidig 
upptäckt av prenatalalkohol-exponering kan göras.  
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Den alkoholberoende hjärnan – ett 
psykobiologiskt perspektiv 
 

Jan Balldin, Ulf Berggren, Kristina Berglund & Claudia Fahlke 
 
I denna sammanfattning beskrivs våra studier av alkoholens effekter på hjärnans 
signalsubstanser. Vidare sammanfattas våra studier om skattningar av 
psykiatriska symtom och psykologiska avvikelser vid alkoholberoende. 
Dessutom beskrivs våra behandlingsstudier av personer som antingen sökt 
sjukvård eller annan beroendebehandling, alternativt aldrig tidigare haft kontakt 
med vare sig sjukvård, socialtjänst eller beroendevård. 
 
 

Alkohol och hjärnans signalsubstansfunktioner 
 

I hjärnan kommunicerar nervcellerna huvudsakligen med varandra via s.k. 
signalsubstanser. Vi har i ett flertal studier undersökt hjärnans 
signalsubstansfunktioner hos alkoholberoende individer med hjälp av 
neuroendokrin metodik. Denna metodik innebär att man mäter halter av vissa 
hormoner i blod efter tillförsel av signalsubstansliknande ämnen. De 
signalsubstanser vi huvudsakligen har studerat är dopamin, noradrenalin och 
serotonin. Dessa styrs i sin tur bl.a. av genetiska faktorer som vi även studerat 
inom vår forskningsgrupp. 
 
 

Dopamin 
 

Dopamin-D2 mottagarenheter (receptorer) finns i hjärnans så kallade 
belöningssystem – i ett område kallat nucleus accumbens. Nedsatt 
dopaminfunktion i hjärnans belöningssystem kan tänkas göra individer sårbara 
för droganvändning, eftersom i stort sett alla beroendeframkallande substanser 
ökar dopaminaktiviteten och därmed normaliserar underfunktionen i hjärnans 
belöningssystem. Vi kunde redan för flera år sedan visa att funktionen i 
dopamin-D2 receptorn är nedsatt hos svårt alkoholberoende individer, såväl efter 
akut alkoholintag som efter flera års nykterhet (Balldin och Gottfries 1984; 
Balldin et al., 1985, 1992a, 1993a). Detta fynd har sedan bekräftats av andra 
forskningsgrupper som använt andra typer av metodik. Det tycks även gälla för 
andra beroendeframkallande substanser. En viktig fråga avseende den nedsatta 
dopamin- D2 receptorfunktionen som ännu inte kunnat besvaras är huruvida den 
föreligger innan droganvändning påbörjats (en sårbarhetsfaktor) eller är en följd 
av droganvändning. Vi har i våra studier kunnat påvisa att dopamin-D2 
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receptorfunktionen är nedsatt hos individer med svårt alkoholberoende vilka 
varit nyktra i genomsnitt sju år (Balldin et al., 1993a). Om den nedsatta 
dopamin-D2 receptorfunktionen är förvärvad efter långvarigt alkoholintag tycks 
den således kunna bli bestående och eventuellt livslång. Detta skulle i så fall 
stödja synsättet att svårt alkoholberoende, när det en gång har utvecklats, är ett 
kroniskt och livslångt tillstånd – ett synsätt som finns t ex inom AA-rörelsen. 
Alternativt kan, som tidigare har nämnts, den nedsatta dopamin-D2 receptor-
funktionen föreligga innan alkoholanvändning påbörjats och då vara genetiskt 
(ärftligt) betingad. I en nyligen publicerad studie (Berggren et al., 2006) har vi 
funnit att en speciell genvariant för dopamin-D2 receptorn, som är förenad med 
låg funktion i denna receptor (Noble, 2003) är något vanligare hos 
alkoholberoende individer (cirka 40 % jämfört med cirka 30 % hos kontroller). 
Detta skulle således tala för att, hos åtminstone vissa individer med 
alkoholberoende, den nedsatta dopamin-D2 receptor-funktionen kan vara 
medfödd och således genetiskt betingad. I en uppföljande studie har vi dessutom 
kunnat visa att denna genvariant är förenad med ökad dödlighet vid en 10-års 
uppföljning av dessa svårt alkoholberoende individer. Det bör också noteras att 
dödligheten var kraftigt förhöjd i hela gruppen av svårt alkoholberoende 
individer, cirka åtta ggr högre än normalbefolkningen (Berggren et al., 2010). 
 
 

Noradrenalin 
 

Noradrenalinsystemet har betydelse bl.a. för vakenhet, uppmärksamhet samt 
upplevande av stress/ångest/oro. Vi har kunnat visa att den s.k. alfa-2-receptorn i 
noradrenalinsystemet har nedsatt funktion hos alkoholberoende individer såväl i 
den akuta abstinensfasen som efter flera års nykterhet. Till skillnad från 
dopamin-D2-receptorer tycks dock alfa-2-receptorer återhämta sin funktion efter 
cirka 5 års nykterhet (Berggren et al., 2002a). I den akuta abstinensfasen fann vi 
ingen relation mellan alfa-2-receptor funktionen och psykiatriska symtom 
(Fahlke et al., 1999a). Däremot förelåg sent i abstinensfas en relation mellan 
aspekter av psykisk välbefinnande, enligt skattningsskalan Mood Adjective 
Check List (MACL), och nedsatt alfa-2-receptor funktion (Fahlke et al., 1999b). 
Fynden, att alfa-2-receptor funktionen ej är relaterad till psykiatriska symtom, 
har vi ytterligare kunnat belägga i två behandlingsstudier. Vi har således kunnat 
visa att alfa-2-stimuleraren, clonidin, visserligen minskar symtomen vid 
alkoholabstinens (Wålinder et al., 1981, Balldin och Bokström 1986) men i 
huvudsak genom reduktion av fysiska symtom (hjärtklappning, svettning, 
darrningar) medan psykiska symtom knappast påverkades alls. I en öppen och 
opublicerad studie har vi också prövat en annan och ”renare” alfa-2-stimulerare, 
guanfacin (se också Balldin et al., 1993b). Även här påverkades fysiska men inte 
psykiska symtom. Att de psykiska symtomen upplevs som mest besvärande i den 
akuta alkoholabstinensen antyds av att varken patienter eller personal var villiga 
att fortsätta med studien av detta läkemedel, varför prövningen måste avbrytas. 
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Våra läkemedelsstudier med clonidin och guanfancin visar alltså att man kan 
bromsa den ökade utsvämningen av noradrenalin vid alkoholabstinens, som 
således ger upphov till olika fysiska symtom men påverkar inte de psykiatriska. 
Vi kan således knyta ihop resultaten från neurotransmittorstudier med resultat 
både av läkemedelsförsök och skattningar av fysiska och psykiska symtom.  
 
 

Serotonin 
 

Detta system har betydelse för stämningsläge, orosbenägenhet och 
impulskontroll. I våra studier har vi kunnat visa att ju längre tid man 
överkonsumerat alkohol desto sämre blir serotoninfunktionen (Berggren et al., 
2002b). Det kan därför inte uteslutas att detta betingas av en skadlig effekt av 
alkohol på serotoninnervcellerna i centrala nervsystemet. Detta fynd 
understryker också vikten av både tidig upptäckt och behandlingsinsats vid hög 
alkoholkonsumtion. I en uppföljande studie (Berglund et al., 2006a) kunde vi 
även visa att långvarig alkoholkonsumtion och nedsatt serotoninfunktion båda 
var faktorer förenade med förhöjd orosbenägenhet mätt med ett särskilt s.k. 
personlighetsinventorium (Temperament and Character Inventory, TCI; 
Cloninger, 1981). Fynden att långvarig alkoholkonsumtion kan orsaka ångest/oro 
samt även nedstämdhet är av mycket stor klinisk betydelse. Således kan den 
ångest/oro och/eller nedstämdhet som ofta föreligger hos alkoholberoende 
individer vara relaterad till intaget av alkohol och således ej orsakats av att 
patienten samtidigt har en egentlig ångest- eller depressionssjukdom. Förekomst 
av egentlig ångest- eller depressionssjukdom hos alkoholberoende individer bör 
därför bedömas först efter en tids nykterhet (2-4 veckor) då dessa symtom hos 
flertalet har avtagit i styrka eller försvunnit helt vid denna tidpunkt (Fahlke et al., 
1999a). Att serotoninsystemet påverkar andra biologiska funktioner har vi även 
kunnat visa i en studie där vi funnit att låg serotoninfunktion hos individer med 
pågående alkoholproblematik var förenat med förhöjt blodtryck (Balldin et al., 
2006).  
 
Vi har vidare funnit att hos alkoholberoende individer är tobaksanvändning 
(såväl snusning som rökning) förenat med lägre serotoninfunktion (Berggren et 
al., 2003a) samt vid rökning även med lägre trombocyt MAO (en markör i blod 
för serotoninfunktionen i hjärnan) (Berggren et al., 2007a). Huruvida den lägre 
serotoninfunktionen hos tobaksanvändare är en effekt av nikotinet eller 
föreligger från början och gör dessa individer mer sårbara, t ex genom försämrad 
impulskontroll, är för nuvarande inte känt och bör studeras vidare. Vi har också i 
en annan studie (Berggren et al., 2007b) funnit att tobaksanvändning, såväl 
rökning som snusning, är förenad med allvarligare alkoholberoende jämfört med 
icke-tobaksbrukare (mätt med antalet s.k. DSM-IV-kriterier för 
alkoholberoende). Detta senare fynd kan vara viktigt att uppmärksamma då det 
talar för att alkoholberoende individer som samtidig är tobaksanvändare (vilket 
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är en vanlig kombination) kan behöva mer intensiv/omfattande behandling av sitt 
alkoholberoende. Detta har uppmärksammats i en aktuell läkemedelsstudie vid 
alkoholberoende (Baltieri et al., 2009).  
 
Vi har i en tidig öppen studie använt den först framtagna serotonin-
återupptagshämmaren (SSRI) Zimelidine för att studera om detta läkemedel kan 
minska konsumtionen av alkohol (Balldin et al., 1994a). I två s.k. 
dubbelblindstudier (Balldin et al., 1994b och Eriksson et al., 2001a) har vi 
därefter undersökt effekten av ett annat SSRI preparat, Citalopram, på 
alkoholkonsumtionen hos högkonsumenter av alkohol och/eller individer med 
alkoholberoende. Generellt har vi i dubbelblindstudierna ej kunnat påvisa någon 
minskning av alkoholintaget, vilket är i överensstämmelse med flera, dock inte 
alla, internationella studier. Däremot har vi, liksom i några andra internationella 
studier, kunnat påvisa vissa förutsättningar för minskad alkoholkonsumtion. 
Således har vi visat att läkemedlet Citalopram minskar alkoholkonsumtionen hos 
individer som konsumerar mindre än ca 100 g ren alkohol (cirka 1,5 flaska vin) 
per dygn (Balldin et al., 1994b), hos individer som har normal, ej reducerad, 
serotoninfunktion i hjärnan (Berggren et al., 2001) och hos individer som har en 
viss genvariant av dopamin-D2-receptorn, s.k. genotyp A2/A2 (Eriksson et al., 
2001a). Man kan därför inte utesluta att vissa undergrupper av alkoholberoende 
individer har nytta av behandling med SSRI preparat (såsom Citalopram) för att 
direkt minska alkoholkonsumtionen. Resultaten av våra studier talar därför 
sammanfattningsvis för att tidig intervention med serotonin-aktiverande 
läkemedel kan bidra till att minska alkoholkonsumtionen. För att få effekt av 
sådana läkemedel är förutsättningarna att serotoninfunktionen är relativt intakt, 
särskilt om individerna har en speciell genvariant i dopaminsystemet (A2/A2).  
 
 

Från forskning till praktik 
 

Vi har visat att flera psykobiologiska undersökningsmetoder kan kombineras och 
på så sätt ge integrerad kunskap om alkoholens effekter i hjärnan och dess 
relation till psykisk ohälsa. Sådan integrerad kunskap kan användas för att 
förutsäga effekter av behandling vid alkoholism, som t.ex. minskat alkoholintag. 
Med andra ord, om kombinerade utredningar görs borde behandlingsresultaten 
förbättras avsevärt hos enskilda individer, särskilt hos terapiresistenta. Sådana 
utredningar förutsätter dock etablerad samverkan mellan psykologisk och 
medicinsk kompetens.  
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Drogvanor och psykisk hälsa  
hos ungdomar  
 

Mattias Gunnarsson 
 
Drogvanor och psykisk hälsa hos ungdomar – Projektet innefattar studier om 
psykobiologiska skydds- och riskfaktorer (personlighet, psykisk hälsa, ärftlighet 
m.m.) i relation till drogerfarenhet. Såväl ungdomar med så kallat experimentellt 
bruk som ungdomar med ett utvecklat narkotikaberoende studeras. Forskningen 
sker i samarbete med forskarna Johan Franck (Karolinska institutet, Stockholm), 
Anders Tengström (Maria Ungdom, Stockholm) och Claudia Fahlke 
(Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet) ingår som avhandlingsarbete 
för Mattias Gunnarsson (Psykologiska institutionen). 
 
 
Bakgrund 
 

Den psykologiska utvecklingen som sker under ungdomsåren kan ses som ett 
komplext samspel mellan biologiska, kognitiva och sociala förändringar hos 
individen samt satta i relation till individens omgivning. Dessa individuella 
förändringar kan leda till olika uttryck och beteende under ungdomsåren där 
bland annat individens benägenhet att ta risker ökar markant. Denna ökade 
riskbenägenhet kan bidra till att användning och experimentering av olika legala, 
såväl som illegala substanser är relativt vanligt förekommande under denna 
period i livet (Steinberg, 2002; Steinberg, 2008). Ökad exponering av narkotika 
kan medföra en ökad risk för användning och tillgängligheten av olika typer av 
droger bland ungdomar i Sverige ökar. Trenden indikerar på att utvecklingen går 
mot historiskt höga nivåer och även vad det gäller själva drogprevalensen visar 
rapporter på en likande situation (Hvitfeldt & Gripe, 2009). Även om det är 
relativt vanligt förkommande med substansanvändning under ungdomsåren så 
rapporterar långt ifrån alla ungdomar en riskkonsumtion av tobak, alkohol 
och/eller narkotika (Galvan et al., 2007). Kunskap om vilka faktorer som bidrar 
till att vissa grupper av individer börjar experimentera med narkotika har ökat de 
senaste åren men är fortfarande relativt begränsad. Framförallt råder det 
bristande kunskap om vad som kännetecknar de individer som går vidare från att 
prova och experimentera med droger till en mer regelbunden användning.  
 
Den generella uppfattning som kan sägas råda i dag är att en sådan utveckling är 
påverkad av såväl sociala, psykologiska och biologiska riskfaktorer (Volkow & 
Li, 2005). Vad gäller psykologiska riskfaktorer diskuteras exempelvis 
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dysfunktionella känslomässiga och kognitiva tillstånd, avvikande 
personlighetsdrag och olika former av beteendestörningar Sher et al. (2005). Om 
dessa problem föregår narkotikaanvändning eller är konsekvenser av att 
narkotika har används är emellertid inte helt entydigt (Berglund & Öjehagen, 
1998). Tydligt är dock att det finns ett samband mellan olika psykologiska 
riskfaktorer och utveckling av missbruk (Spak L et al., 1997; Eklund & 
Klinteberg, 2003; Caspi et al., 1997;  Wennberg & Bohman, 2002)   Fortsatt 
forskning med evidensbaserade metoder behövs emellertid för att erhålla 
fördjupad kunskap om hur olika psykologiska riskfaktorer medverkar och hur de 
samspelar till att ett missbruk/beroende utvecklas. Denna typ av grundforskning 
är särskilt angelägen för att på sikt bidra till fortsatt kunskapsutveckling om 
fungerande preventiva strategier.  
 
Det övergripande syftet med forskningsprojekt är således att undersöka möjliga 
psykologiska skydds- och riskfaktorer kring varför vissa ungdomar börjar 
experimentera med droger, varför en del går vidare till mer regelbunden 
användning, samt varför andra avstår att använda narkotika. Fokus ligger på 
personlighetsprofil, psykiskt hälsotillstånd, och ärftlig sårbarhet, men också på 
attityder och förhållningssätt gentemot narkotika. Viktigt att notera är att i 
studien mäts och analyseras således ett antal potentiella riskfaktorer vid ett och 
samma tillfälle på en och samma individ. 
 
Inom projektet validerar vi även ett kortare personlighetsinstrument, Health 
relevant five factor Personality Inventory (HP5i; Gustavsson, Jonsson, Linder, & 
Weinryb, 2003; Gustavsson, Eriksson, Hilding, Gunnarsson, & Östensson, 2008) 
för ungdomar samt instrumentets förmåga att predicera substansanvändning. 
   
 
Metod 
 

Vi har genomfört en populationsstudie av 18-åriga gymnasister från utvalda 
skolor i Västra Götaland. Undersökningen genomfördes i samarbete med de 
lokala skolorna och omfattades av totalt 3400 ungdomar. I studien fick 
ungdomarna anonymt besvara en enkät bestående av frågor om narkotika 
(attityder, erfarenhet, eventuella drogupplevelser m.m.), personlighetsegenskaper 
och psykisk hälsa. I studien fick deltagarna även besvara frågor rörande deras 
tankar om framtida droganvändning. Undersökningen utfördes i respektive 
skolas lokaler och tog en lektionstimme att genomföra.  
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Resultat  
 

Utav samtliga 18-åringar har nästan hälften blivit erbjuden att ta droger vid något 
tillfälle. Drygt 60 procent av ungdomarna ansåg sig ha goda kunskaper om 
drogers hälsorisker. Trots detta uppgav cirka 40 procent att de vid något tillfälle 
haft lust att testa narkotika. Av ungdomarna som angivit att de haft lust att testa 
narkotika uppgav de flesta anledningen till detta vara nyfikenhet. 
 
Av hela undersökningsgruppen hade 16 procent provat narkotika, varav 60 
procent hade använt droger vid minst ett tillfälle det senaste året och ungefär 20 
procent hade använt droger de senaste 30 dagarna. Debutåldern för att prova 
narkotika var i medeltal 16 år och lika många kvinnor som män rapporterade att 
de hade provat narkotika. Den i särklass mest använda drogen var cannabis (85 
procent).  
 
Personlighetsinstrumentet Health relevant five factor Personality Inventory 
(HP5i) har statistiskt validerats i studien. De statistiska analyserna visar bra 
psykometriska värden och hög tillförlitlighet vilket innebär att instrumentet nu 
även kan användas på ungdomar.  
 
Riskfaktorer  
Den totala populationen delades in i grupper med avseende på ungdomarnas 
rapporterade narkotikaerfarenheter samt deras tankar kring framtida användning 
av narkotika (se figur 1). Dessa grupper jämfördes och analyserades sedan med 
syfte att identifiera risk- och skyddsfaktorer associerade med droganvändning.  
 

 
Figur 1. Förekomst (procent) av att någon gång ha provat narkotika eller inte samt tankar 
kring framtida användning. 
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Riskfaktorer relaterade till narkotikaanvändning  
Vid jämförelse mellan grupperna av ungdomar som provat narkotika och de som 
aldrig provat droger identifierades ett antal riskfaktorer. Signifikanta riskfaktorer 
relaterade till användning av narkotika var höga värden av 
personlighetsegenskaperna antagonism och impulsivitet. Andra signifikanta 
faktorer var förekomsten av mentala hälsoproblem hos individen det vill säga 
symtom på ångest och depression, daglig användning av tobak samt frekvent 
berusning av alkohol senaste året. Vidare var förekomsten av psykiska 
hälsoproblem och/eller substansrelaterade problem i den biologiska familjen, 
samt skilda föräldrar relaterade till ökad risk för narkotikaanvändning (se Figur 
2). Inga könsskillnader återfanns mellan grupperna, det vill säga att kvinnor och 
män är lika benägna prova narkotika. 
 

        Figur 2. Psykologiska riskfaktorer associerade med användning av narkotika 

 
 

Riskfaktorer relaterade till tankar om framtida användning  
av narkotika 
Respondenterna delades vidare in i grupper med avseende på deras tankar och 
intentioner kring framtida narkotikaanvändning (se Figur 1). Vid jämförelser 
mellan de två grupper av ungdomar som aldrig provat droger men där en grupp 
kan tänka sig att prova narkotika i framtiden och den andra inte, identifierades ett 
antal signifikanta riskfaktorer. Höga nivåer av personlighetsegenskapen 
antagonism var signifikant vanligare bland ungdomarna som kunde tänka sig att 
prova narkotika i framtiden i relation till de som inte kunde tänka sig att prova i 
framtiden. Vidare hade gruppen ungdomar som kunde tänka sig att prova i 
framtiden mer förekomst av depressive symptom, använde oftare tobak samt 
berusade sig mer regelbundet jämfört med den gruppen som inte hade för avsikt 
att prova narkotika i framtiden. Här återfinns även en könsskillnad mellan 
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grupperna, män säger sig vara mer benägna att kanske prova narkotika i 
framtiden än kvinnor (se Figur 3). 
 
  

 
Figur 3. Psykologiska riskfaktorer associerade till ungdomar som anger att de kanske kan 
tänka sig att använda droger i framtiden men utan tidigare erfarenhet av 
narkotikaanvändning. 
 
För att identifiera eventuella riskfaktorer hos individer som använt narkotika och 
som rapporterat att de tänker använda droger igen genomfördes analyser som 
jämförde de två grupperna som provat narkotika (se Figur 1). 
 
Av alla samtidigt undersökta variable var depressiva symptom och regelbundet 
berusad av alkohol signifikanta prediktorer för att vilja använda narkotika igen. 
Vidare visade också analyserna att positiva drogerfarenheter var en betydelsefull 
faktor för intentionen att använda narkotika igen samt om första drogintaget varit 
en positiv upplevelse (se Figur 4).  
 

 
Figur 4. Psykologiska riskfaktorer associerade med tankar kring framtida användning av 
narkotika hos ungdomar som tidigare använt narkotika. 
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Slutsatser 
 

Andelen ungdomar som provat narkotika stämmer generellt sett väl överens med 
andra nationella undersökningar (Hvitfeldt & Gripe, 2009). 
 
Personlighetsinstrumentet Hp5i som ingår i studien är ett relativt kort 
personlighetsinstrument baserat på den så kallade fem-faktorsmodellen. 
Instrumentet har tidigare inte används på ungdomar och inom ramen för studien 
genomfördes en statistisk valideringsanalys av HP5i. Analyserna visar på bra 
psykometriska mått samt att instrumentet kan relateras till substansanvändning. 
Detta indikerar på att instrumentet kan användas som ett hjälpmedel vid 
identifiering av ungdomar som överkonsumerar substanser, eller som är i 
riskzonen för att utveckla en problemkonsumtion av olika substanser. 
 
Av de fem personlighetsegenskaperna som ingår i HP5i instrumentet visade sig 
antagonism och impulsivitet vara starkast relaterade till riskkonsumtion av 
substanser. Detta innebär att höga nivåer av antagonism och impulsivitet 
indikerar på en ökad benägenhet att prova narkotika. Antagonismskalan kan 
beskrivas mäta en fientlig personlighetsstil medan impulsivitet kan beskrivas 
som oförmågan till impulskontroll (Gustavsson et al., 2003). Dessa resultat stöds 
även av tidigare forskningsstudier, exempelvis (Cooper, Wood, Orcutt & Albino, 
2003; Ruiz et al., 2003; Vollrath & Torgersen, 2002; Walton & Roberts, 2004). 
 
Resultaten från studien visar att ungdomarna med narkotikaerfarenhet skilde sig 
med avseende på de flesta i studien ingående variablerna jämfört med de 
ungdomar som inte provat narkotika. Som förväntat och i linje med tidigare 
forskning (Frisher et al., 2007; Spooner, 1999), var riskfaktorer associerade till 
narkotika användning, bland annat; förekomst av psykiska hälsoproblem 
och/eller substansrelaterade problem i familjen, individuell sårbarhet 
(dysfunktionella personlighetsdrag och psykisk ohälsa) regelbundet och 
omfattande intag av legala substanser. De identifierade riskfaktorer relaterade till 
att prova narkotika överensstämmer med resultaten från andra studier 
genomförda utanför Sverige (Frisher et al., 2007; Spooner, 1999). Sverige har i 
internationell jämförelse lägre prevalenssiffror för narkotikaanvändning än 
exempelvis andra europeiska länder (EMCDDA, 2009), men svenska ungdomar 
verkar uppvisa samma riskprofil som ungdomar i andra länder i västvärlden gör 
med avseende på vilka som provar narkotika. 
 
Vid jämförelse av ungdomarna grupperade enligt deras tankar och intentioner 
kring eventuellt framtida narkotikaanvändning (se Figur 1) framkommer ett antal 
signifikanta riskfaktorer. Vad gäller de utan erfarenhet av droger men kan tänka 
sig att använda i framtiden jämfört med de som inte kan tänka sig att använda i 
framtiden framkommer kön, personlighetsegenskaper och psykiska 
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hälsoproblem som riskfaktorer. Dessa resultat visar att ungdomar utan erfarenhet 
av narkotikaanvändning men som kan tänka sig att prova i framtiden är mer lika 
(vad gäller vissa analyserade variabler) de som faktiskt provat än de som inte 
provat och säger sig aldrig vilja testa. Detta belyser betydelsen av tidiga 
preventiva interventioner eftersom vissa individer med intentionen att prova 
narkotika i framtiden kan ses som potentiella droganvändare med avseende på 
deras psykosociala och individuella sårbarhet. Det bör dock noteras att dessa 
slutsatser dras från en studie där möjligheten att kontrollerar för det faktiska 
utfallet inte är möjligt. Samtidigt är det enligt den etablerade teorin om planerat 
beteende (Ajzen, 1991), troligt att denna slutsats kan vara relevant. Ett flertal 
tidigare studier har visat på att beteende kan prediceras baserat på antagande 
kring individens intentioner om framtida beteende (Gerrard, Gibbons, Houlihan, 
Stock, & Pomery, 2008). Enligt teorin spelar individens intentioner och avsikter 
en betydande roll för framtida beteende, även om länken mellan intention och 
beteende är komplex. Gerrard med kollegor (2008) menar dock att modeller 
baserade enbart på teorin om planerat beteende inte är de bästa för att predicera 
ungdomars riskbeteende. De föreslår en modell som kombinerar intentioner 
(exempelvis teorin om planerat beteende) med icke planerat, icke rationellt 
beslutsfattande för att bättre förutsäga ungdomars framtida beteende (Gerrard et 
al., 2008).   
 
I studien ställdes också frågan om vissa riskfaktorer kan bidrar till att förklara 
varför vissa ungdomar som provat narkotika har för avsikt att fortsätta använda 
drogen medan andra uppger att de inte kommer använda droger igen. Vid 
analyser av grupperna med tidigare narkotikaerfarenhet återfanns ett flertal 
signifikanta riskfaktorer. Ungdomar med intentionen att fortsätta använda droger 
uppvisade i större utsträckning depressiva symtom, var mer frekvent berusade av 
alkohol samt hade oftare positiva erfarenheter av själva drogintaget.  
 

Betydelsen av den positiva subjektiva drogerfarenhetens roll för framtida fortsatt 
droganvändning har även identifierats i andra undersökningar (Fergusson et al., 
2003; Grant et al., 2005). Exempelvis har Fergusson et al. (2003) funnit att tidiga 
subjektiva reaktioner på cannabis intag kan prognostisera framtida cannabis 
beroende. Även Grant et al. (2005) menar att initiala subjektiva effekter av 
cannabis och kokain kan predicera eventuellt framtida missbruk och övergången 
till beroende av drogen. 
 

Vissa av de identifierade sambanden i studien kan även ses som en konsekvens 
av själva droganvändningen. Exempelvis är det möjligt att ungdomar som börjat 
använda droger också mer regelbundet börjar nyttja tobak och öka konsumtionen 
av alkohol. Även mentala hälsoproblem som exempelvis symtom av ångest och 
depression kan vara en följd av narkotika användning. Crews och kollegor 
(2007), menar att droganvändning påverkar hjärnans funktioner vilket ökar 
risken för att utveckla psykiska hälsoproblem. Således kan användningen av 
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droger förorsaka neuropsykologiska förändringar men neuropsykologiska 
förändringar kan också förorsaka droganvändning (Crew et al., 2007; Rao & 
Chen, 2008).  Eftersom studien inte bygger på longditunell data kan inte kausala 
orsakssamband dras utifrån resultaten. Emellertid belyser resultaten i studien 
bland annat betydelsen av att se individens framtida intentioner och tankar kring 
droganvändning som en separat och fristående riskfaktor. Kunskap kring 
ungdomarnas framtida tankar och intentioner kring narkotikaanvändning kan ha 
relevans för att bland annat utveckla mer effektiva behandlings- och preventions 
strategier. 
 

Vi kommer framöver även tillämpa andra statistiska metoder och analysera 
materialet utifrån dessa metoder i syfte att kunna identifiera eventuellt nya 
samband och bringa ny kunskap till området. Resultaten från studien visar på att 
cannabis är den i särklass vanligaste drogen (85%) samt är den narkotika som de 
ungdomar som provar droger oftast använder första gången den provar. Vi avser 
bland annat därför att framöver specifikt analysera ungdomar som använt 
cannabis med avseende på de i studien ingående variablerna. 
  

Resultaten från studien kommer vidare också att jämföras med data från ett 
forskningsprojekt (Tengström, 2006) som studerar ungdomar som varit i kontakt 
med Maria Ungdom i Stockholm. Maria Ungdom är en ungdomsvårdsklinik som 
behandlar ungdomar med drogproblem. Jämförelse av data mellan dessa två 
projekt (Västra Götaland och Maria Ungdom) ökar således möjligheten att 
ytterligare specificera möjliga psykologiska risk- och skyddsfaktorer rörande 
ungdomars droganvändning.  
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Substansmissbruk och problem med mat, 
sex, träning, spel och andra beteenden 
 

Elisabeth Punzi 
 
Det är känt att personer med missbruksproblem även kan ha problem med att 
reglera exempelvis matintag, sexuella aktiviteter och relationer, fysisk träning, 
spel, shopping och internet. Det förekommer att individer har problem med ett 
specifikt beteende men det kan också röra sig om problem med en rad beteenden. 
Forskning visar att sådana problem gör det svårare för en individ att bli drogfri 
och att substansmissbruk och beteendeproblem bör behandlas integrerat. Man vet 
också att problemen är svåra att upptäcka och för närvarande är det relativt okänt 
hur många patienter inom missbruksvården som har problembeteenden. 
 
Detta fenomen saknar entydig definition och i flera fall saknas diagnostiska 
kriterier för när ett beteende kan anses vara ett problem. Det finns ”common 
sense” förklaringar till varför substansmissbruk och beteendeproblem ofta 
samvarierar, och till vad som ligger bakom de dubbla problemen. I dagligt tal 
kallas beteendeproblem ofta missbruk men denna term är varken vedertagen eller 
självklar. Teoretiker och forskare diskuterar huruvida man bör betrakta 
beteendeproblem som missbruk, då de också kan vara uttryck för 
tvångsmässighet eller impulskontrollstörning. Det finns både biologiska, 
psykologiska och kontextuella teorier om varför substansmissbruk och 
beteendeproblem ofta samvarierar men ingen enskild teori kan i sig förklara de 
dubbla problemens uppkomst eller hur de hänger ihop. 
 
 
Forskningsprojektets syfte 
 

Forskningsprojektets syfte var ökad kunskap om hur substansmissbruk och 
beteendeproblem förhåller sig till varandra, hur vanligt förekommande 
beteendeproblem är bland patienter inom missbruksvården, huruvida något 
karaktäristiskt utmärker individer som har problem med både substansmissbruk 
och beteendeproblem, samt hur beteendeproblem hanteras i klinisk verksamhet. 
 
 
Studiens design 
 

Individer som, frivilligt och fristående från behandling, deltog i studien var alla 
patienter inom Beroendekliniker i Västra Götalandsregionen. Forskningen har 



 - 239 - 

således direkt koppling till praktiskt kliniskt arbete. I studien används både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
 

Enkätstudie 
Den kvantitativa studien genomfördes via en enkät som besvarades av 83 
individer som var i behandling för substansmissbruk. Enkäten innehöll frågor om 
missbruksmönster, huruvida individerna upplevde att de hade beteendeproblem 
samt om de i så fall hade fått hjälp för dessa. Härvid kartlades debutålder, 
missbrukade substanser, injektionsmissbruk och huruvida det förelåg ett dagligt 
missbruk. För att möjliggöra jämförelser med nationella data utformades denna 
del av enkäten utifrån formuläret Klienter i Missbruksvården (KIM). Därefter 
tillfrågades individerna om de upplevt problem med mat, sex, fysisk träning, spel 
eller något annat beteende.  
 
 

Intervjustudie 
För att nå ökad kunskap om hur de dubbla problemen förhåller sig till varandra 
har 9 personer med erfarenhet av dubbla problem djupintervjuats. Intervjuerna, 
som var semistrukturerade och genomfördes som fria samtal, låg till grund för en 
fenomenologiskt grundad analys av förhållandet mellan substansmissbruk och 
beteendeproblem. I denna studie var den personliga erfarenheten av problemen 
och hur de interagerar i fokus. För att beskriva gruppen besvarade deltagarna 
även ASI-delens missbruksmodul samt psykiaterintervjuade dem utifrån SCID.  
 
 
Resultat  
 

Enkätstudie 
Deltagarna i enkätstudien hade en medelålder på 35 och könsfördelningen var 
67,5 % män och 32,5 % kvinnor. Debutålderns för att prova narkotika var 14 och 
för regelbunden användning 17. Majoriteten av individerna (96 %) hade använt 
narkotika i stort sett dagligen. De vanligaste drogerna var opiater (53 %), 
cannabis (47 %), benzodiazepiner (41 %), amfetamin (37 %) och alkohol (33 %). 
Majoriteten (89,5) hade ett blandmissbruk. Över hälften hade erfarenhet av att 
injicera narkotika. Gruppen får som helhet således sägas ha ett relativt tungt 
substansmissbruk och bedömdes vara rimligt representativa jämfört med 
nationella KIM-data. 
 
Någon form av beteendeproblem uppgavs av 65 %, jämnt fördelat mellan könen. 
Av dem som uppgav beteendeproblem hade majoriteten (68 %) problem med två 
eller fler beteenden. Problem med mat och sex var mest förekommande. 
Signifikant fler kvinnor (90 %) än män (65 %) hade problem med mat.  
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Av dem som uppgav beteendeproblem hade 64 % själva tagit upp problemen och 
36,5 % uppgav att de tillfrågats om beteendeproblem av behandlare. Det var 
dock endast 25 % so rapporterade att de fått hjälp för sina beteendeproblem. Det 
förelåg inga signifikanta skillnader mellan könen avseende hur 
beteendeproblemen hanterats. 
 
 

Intervjustudien 
Intervjuerna visar att det inte finns en förklaring till hur de dubbla problemen 
förhåller sig till varandra. Vidare framkom att beteendeproblem inte självklart 
kan ses som en form av missbruk. Samtliga deltagare ansåg att problemen 
hänger ihop. De kunde dock hänga ihop på skilda sätt. 
 
Ett exempel som visar hur dubbla problem förhåller sig till varandra är träning. 
En person i studien ägnade sig åt intensiv träning för att fly svåra sinnestillstånd 
som ångest, självhat och tomhet, en annan för att känna sig sund och kompetent, 
en tredje för att hålla sig drogfri. Det yttre beteendet, överdriven träning, är 
likartat, men intentionen och konsekvenserna är olika. 
 
Om en person tränar av samma skäl som han eller hon berusar sig kan det vara 
rimligt att se träningen som ett missbruk. Träningen ger då samma sorts effekt 
som en substans och kanske kan den bytas mot ett annat beteende som ger 
samma effekt. De som beskriver att problemen förhåller sig till varandra på detta 
sätt talar också om att svår ångest, tomhet och/eller identitetsproblem ligger 
bakom både substansmissbruk och beteendeproblem. I andra fall kan träningen 
däremot inte liknas vid ett missbruk. Exempelvis kan en individ vars identitet 
inte är knuten till missbruket avsluta sitt missbruk och vilja leva sunt. Träningen 
kan bli överdriven men har inte samma effekt som missbruket. Snarare ger 
träningen, i motsats till missbruket, en känsla av att vara hälsosam och ta hand 
om sig själv. För personen som tränar för att hålla sig drogfri uppstår en 
sysselsättning och en struktur av vardagen. På så sätt orkar man stå emot drogsug 
och undvika drogmiljöer. Substansmissbruket och beteendeproblemen 
interagerar och kommer således till uttryck på olika sätt för de olika personerna. 
För vissa personer kan beteendeproblem förstöra den fysiska och psykiska 
hälsan, ekonomi, relationer och arbetsliv. För andra kan beteendeproblem vara 
något i grunden positivt som går till överdrift och orsakar bekymmer utan att det 
till fullo äventyrar personens livssituation. 
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Diskussion 
 

Enkätstudien 
Internationella studier har visat att individer med substansmissbruk kan använda 
flera olika substanser och ägna sig åt flera olika beteenden, vilket benämns ”to 
hop”. En hög andel av deltagarna i denna studie har problem med både 
blandmissbruk och beteendeproblem, oftast med två eller flera beteenden, vilket 
tycks bekräfta tidigare resultat. Resultaten talar för att det är viktigt att beakta ett 
spektrum av beteendeproblem och olika former av substansmissbruk när man 
möter individer i klinisk verksamhet. Det finns annars risk att man är ovetande 
om avsevärda svårigheter med beteenden eller missbruk utöver den eller de som 
framkom då individen sökte behandling. Utifrån resultaten är det rimligt att 
samtliga individer som söker behandling för substansmissbruk tillfrågas om 
samtliga former av beteendeproblem. Risken finns annars att den kliniske 
behandlaren frågar utifrån föreställningar om vilka problem som kan 
förekomma. Exempelvis är medvetenheten relativt hög om att kvinnor med 
substansmissbruk också kan ha problem med mat. Vad gäller män diskuteras 
däremot problem med mat relativt sällan. Mot bakgrund av att 65 procent av 
männen i studien uppgav sig ha problem med mat är detta ett område som 
troligen behöver undersökas mer. 
 
Det tycks som om man saknar rutiner och metoder för att utreda dubbla problem. 
Dessa problem tycks inte heller kunna identifieras via missbruksmönster, ålder 
eller kön. De flesta som talat om sina beteendeproblem i behandlingen har gjort 
det på eget initiativ och en minoritet av de individer som uppgav 
beteendeproblem uppfattar att de fått hjälp för dessa. En adekvat fråga är då hur 
man i klinisk verksamhet kan identifiera sådana problem. I nuläget finns inga 
vedertagna instrument för majoriteten av beteendeproblem som förekommer i 
klinisk verksamhet. För en rad beteendeproblem saknas också diagnostiska 
kriterier vilket kan bidra till att problemen inte alltid upptäcks. Resultatet i 
studien pekar på vikten av att man utvecklar rutiner och metoder för att upptäcka 
de relativt många individer inom missbruksvården som också upplever att de har 
beteendeproblem. 
 
Intervjustudien 
Det finns ingen enskild teori som kan förklara varför vissa individer med 
substansmissbruk också utvecklar beteendeproblem. För att förstå förhållandet 
behöver vi beakta vilka intentioner som ligger bakom. Här har 
självuppfattningen stor betydelse. En del individer i studien har negativ 
självuppfattning och använder substanser och beteenden för att fly denna. Andra 
personer har en bristande självuppfattning och upplever sig som otillräckliga. De 
använder substanser och beteenden för att reglera sin självuppfattning. 
Ytterligare andra har en i grunden god självuppfattning och ser de dubbla 
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problemen som ett resultat av den kultur de levt i, alternativt som ett resultat av 
ett trauma.  
 
De som har negativ självuppfattning beskriver sina problem som oundvikliga 
och grundade i den egna personen. Deras intention med både substansmissbruk 
och beteenden har varit att fly svåra sinnestillstånd. De som har en bristande 
självuppfattning har ibland velat fly svåra sinnestillstånd. I högre grad har de 
dock använt substansmissbruk och beteenden för att känna välbehag och stärka 
sin självuppfattning. De ser inte problemen som oundvikliga utan som resultat av 
att svårigheter påverkat dem på ett negativt sätt. Individer med en god 
självuppfattning ser de dubbla problemen som skilda från sin egen person. 
Självuppfattningen bör här ses som en viktig faktor för förhållandet mellan 
substansmissbruk och beteendeproblem. Exempelvis är negativ självuppfattning 
och svåra sinnestillstånd är relaterat till att både substanser och beteenden 
används som en form av flyktmedel. 
 
Substansmissbruk och beteendeproblem kan inte till fullo förstås utifrån 
konkreta beteenden, missbrukets svårighetsgrad eller symtom och diagnoser. 
Förhållandet mellan dem behöver också förstås utifrån individens personlighet, 
intentioner och självuppfattning samt kontextuella faktorer. Om man undersöker 
hur och när ett beteende respektive substansmissbruk utförs, vilka intentioner 
individen har och hur han eller hon ser på sig själv kan man vidga förståelsen 
både för fenomenet och för individen som har dessa problem. 
 
 
Sammanfattande diskussion 
 

Det finns teoretiker och forskare som menar att missbruk bör ses som ett 
syndrom som kan resultera i svårighet att reglera både intag av substanser och 
beteenden. Individer som deltog i intervjustudien kunde beskriva att både 
substansmissbruk och beteende var uttryck för samma intention, att fly svåra 
sinnestillstånd, och att båda problemen påverkades av en negativ 
självuppfattning. Individer som besvarade enkäten rapporterade i hög grad 
missbruk av flera substanser och problem med minst ett beteende. Resultaten 
från studierna antyder således att teorin om missbruk som ett syndrom med 
många möjliga uttrycksformer kan vara korrekt. Det är dock viktigt att beakta att 
beteendeproblem inte självklart kan betraktas som ett uttryck för 
missbruksproblematik. De kan uppkomma utifrån helt andra intentioner, få andra 
konsekvenser och kan stå i varierande förhållanden till substansmissbruket.  
 
För att identifiera beteendeproblem tycks det som om tydliga frågor om huruvida 
sådana problem föreligger är ett väsentligt första steg. Om det sedan 
framkommer att individen har beteendeproblem bör dessa utredas vidare, både 
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avseende etablerade diagnostiska kriterier men också avseende individens egen 
uppfattning om hur de både problemen förhåller sig till varandra. Med ett sådant 
förhållningssätt ökar möjligheten att förstå individens ofta komplexa problematik 
och erbjuda adekvata insatser. 
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Psykos och missbruk – pågående och 
kommande forskning vid Linnéteamet 
 

Jonas Stålheim 
 
Missbruk och psykos kan ses som ömsesidiga riskfaktorer. Psykoser är tio 
gånger vanligare bland missbrukare än i befolkningen som helhet, och missbruk 
är fem gånger vanligare hos personer med psykos än i normalpopulationen. 
Ungefär 50 procent av personer med diagnosen schizofreni utvecklar någon gång 
under sitt liv ett missbruk av alkohol och/eller narkotika. Gruppen är på många 
sätt heterogen, men problemtyngden är ofta stor. Prognosen är också ofta dålig 
om man inte lyckas bryta de onda cirklar som skapas och upprätthålls i samspel 
mellan missbruket och den psykiska ohälsan. Dock finns goda möjligheter till 
stabilisering och positiv utveckling om man lyckas fånga upp och etablera 
patienten i behandling, inte minst om det sker tidigt i förloppet. 
 
Anledningarna till det starka sambandet mellan missbruk och psykos, är både att 
droger kan utlösa psykoser hos sårbara individer, och att personer med psykos 
eller psykosnära personlighet ofta lider av olust, ångest, ensamhet och 
svårigheter i sociala sammanhang som droger kan vara ett sätt att hantera. 
Missbruket riskerar dock att kronifiera den psykiska ohälsan, vilket kan leda till 
ökad social marginalisering och därigenom ytterligare incitament för missbruk.  
 
Missbruket hos människor med psykos är ofta periodiskt och utifrånstyrt. Man 
ser inte lika ofta det organiserande sökandet efter specifika droger som man gör 
hos andra missbrukare. Droganvändandet styrs snarare av sociala sammanhang 
och tillgänglighet. Ofta beskriver patienter att de har svårt att säga nej och att de 
inte klarar att slappna av och umgås med andra i nyktert tillstånd. Detta 
missbruksmönster skapas ofta kaos i den sociala situationen men leder mer 
sällan till ett komplicerat beroende. Om personens mående och sociala liv kan 
stabiliseras genom olika behandlingsinsatser minskar ofta behovet av att ta 
droger. För människor som haft sitt sociala nätverk och livsinnehåll i 
drogsammanhang kan det emellertid vara en mycket smärtsam process. Eftersom 
droger för många erbjuder en så kraftfull ”lösning” på det akuta måendet krävs, 
vid sidan av det stabiliserande arbetet, att behandlingen också inriktar sig direkt 
på missbruket. I början av en behandling, och strax efter att personen blivit 
drogfri, kan det vara särskilt påtagligt. 
 
Även om personer med psykos inte sällan missbrukar för att hantera sina sociala 
svårigheter, måste man onekligen ha en viss social förmåga för att kunna etablera 
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och upprätthålla ett missbruk. Detta innebär att vi mer sällan, åtminstone bland 
yngre patienter med psykos och missbruk, ser de psykospatienter som har lägst 
social och kognitiv funktionsnivå. Forskning har också visat att människor med 
psykos och missbruk ofta har en högre premorbid funktion, mer depressiva 
symtom och mer utåtriktad personlighet än genomsnittet av personer med 
psykos. Detta tyder på att psykoterapeutiska metoder är användbara samt att man 
kan anta en relativt god prognos, åtminstone vid tidiga insatser och om man 
uppnår drogfrihet. 
 
Behandlingsarbete med dessa patienter är bristfälligt studerat. Uppläggen kan 
också skilja sig mellan nydebuterade och personer med mer långvarig 
problematik. Det är dock klart, att det viktigaste är att förankra patienten i 
behandling genom att bygga upp en hållbar relation. Man vet också att integrerad 
behandling av både missbruket och den psykiska ohälsan är att förredra. Case 
management lyfts fram av forskning som ett bra sätt att organisera vården. 
Psykospatienter drar generellt nytta av icke-konfrontativt bemötande, 
lågstimulimiljö, hög tillgänglighet och att anhöriga involveras i behandlingen. 
Samverkan är oftast nödvändigt då patienterna i inledningsskedet nästan aldrig är 
självförsörjande och som regel har kontakt med flera myndigheter. Klinisk 
erfarenhet tyder också på att psykoterapi har effekt, förutsatt att den sociala 
situationen är tillräckligt stabil, att man arbetar direkt med missbruket och att 
man kompletterar med andra insatser. Farmakologisk behandling är t ex aktuell 
för de flesta patienter. Psykoterapin måste anpassas efter patientens utveckling, 
kapacitet och önskemål och är som regel stödjande och pedagogisk. Samtidigt 
bör patienten ges möjlighet att uttrycka sig och reflektera kring sin specifika 
situation. Att arbeta utifrån ett psykoterapeutiskt förhållningssätt är också ett 
mycket bra sätt att etablera en bärande behandlingsallians som gör att patienten 
stannar i behandling tillräckligt länge för att uppnå resultat. Behandlingstiderna 
är långa, oftast mer än tre år. 
 
 
Forskningsprojekt vid Linnéteamet  
 

2010 kommer ett par olika forskningsprojekt att påbörjas vid Linnéteamet, där vi 
kommer att följa upp patienterna under en längre tid, för många under hela 
behandlingstiden. Syftena är dels att studera behandlingsutfall i allmänhet och 
dels undersöka vilka faktorer i behandlingen och hos patienterna som ökar 
respektive minskar chansen till förbättring eller återhämtning. Patienterna 
kommer också att följas upp efter avslutad behandling. Personerna som 
behandlas vid Linnéteamet är som regel unga förstagångspsykotiska patienter. 
Detta har naturligtvis betydelse för både karaktäristik och prognos. Ålder och 
duration av problem kommer att ingå bland de variabler som vägs in och möjliga 
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skillnader mellan nydebuterade och mer långtidspsykotiska patienter kommer att 
beaktas och om möjligt undersökas vidare under projektets olika faser. 
 
Samtidigt som långtidsuppföljningen påbörjas kommer data att insamlas från två 
andra mottagningar, en för psykospatienter utan missbruk och en för 
missbrukspatienter med annan psykiatrisk diagnos än psykos. På så vis insamlas 
alltså data från tre olika patientgrupper. Syftet är dels att kartlägga 
patientgruppen med psykos och missbruk, dels att genomföra vissa jämförelser 
med de andra grupperna. Även här kommer frågor kring ålder och duration att 
beaktas. För det första jämförs gruppen med missbruk och psykos med gruppen 
med enbart psykos. Denna jämförelse görs med avseende på symtom och 
funktion. Tanken är att testa hypotesen om att psykospatienter med missbruk 
generellt har högre funktionsnivå än andra psykospatienter. För det andra görs en 
jämförelse mellan psykos och missbruksgruppen och den grupp patienter som 
har missbruk och annan psykisk ohälsa. Grupperna jämförs då främst när det 
gäller missbrukets mönster och funktion. Meningen med studien är att kunna 
ringa in målgruppens specifika behov där sådana finns, för att bidra till ett bättre 
resursutnyttjande och mer behovsanpassade vårdinsatser. 
 
På längre sikt planeras också ett projekt där nya metoder för uppföljning kan 
utvecklas. Många av de instrument som används idag är mycket omfattande, 
vilket minskar användbarheten i vardagskliniska sammanhang, eller alltför 
inriktade på antingen psykos eller missbruk. För att skapa en grund för en 
framtida uppföljningsmetodik som är patientnära och kliniskt användbar behövs 
en bättre förståelse för hur behandlingsprocesserna kan gå till och hur de kan 
upplevas av patienterna. För detta ändamål kommer intervjuer att göras med att 
antal återhämtade patienter. Detta arbete påbörjades genom att fyra 
pilotintervjuer, som använts i planeringen av föreliggande forskningsprojekt, 
genomfördes 2008 vid Linnéteamet av ssk/leg psykoterapeut Ann-Britt 
Svensson. Här genererades bl a uppslag kring vilka utfallsmått som kan 
användas. Förhoppningen är att långtidsuppföljningen som beskrivs ovan 
kommer att generera ytterligare erfarenhet, inte bara i form av kunskap om 
behandlingsutfall utan även av utvärderingsmetodiken som sådan. 
 
 
Deltagare 
 

Alla patienter som påbörjar behandling vid Linnéteamet fr o m 2010, kommer att 
tillfrågas om deltagande i studien. En förutsättning är också att patienten bedöms 
ha en psykosproblematik, d v s uppfyller kriterierna för någon av diagnoserna 
schizofreni, schizoaffektivt syndrom, vanföreställningssyndrom, cykloid psykos 
samt schizotyp eller schizoid personlighetsstörning, eller motsvarande diagnoser. 
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Metod 
 

De patienter som samtycker till deltagande kommer att bedömas med avseende 
på missbruk, psykosocial funktion, symtom, duration av problem, självskattad 
förmåga att hantera svårigheter samt diverse sociodemografiska variabler som 
indikerar funktionsnivå och grad av förankring i samhället. För datainsamling 
kommer vedertagna formulär och skattningsskalor samt klinisk intervju att 
användas. Data kommer också att inhämtas från journaler och befintlig 
mottagningsstatistik. Motsvarande mätning kommer att göras årligen under 
pågående behandling, vid behandlingens slut samt ett år därefter. 
 
För jämförelsestudien kommer data att insamlas från de tre grupperna tills ett 
tillräckligt antal patienter har uppnåtts. Om möjligt kommer uppföljning att ske 
även med de båda andra ovan nämnda patientgrupperna. 
 
 
Betydelse 
 

Personer med missbruk och psykos är en mycket utsatt grupp i samhället. De är 
överrepresenterade när det gäller hemlöshet, att begå och utsättas för våld och 
andra brott, somatisk sjuklighet, självmord mm. Kunskapsnivån om gruppen är 
som regel låg, och så även resurstilldelningen. De förstagångspsykotiska 
patienter som kommer i kontakt med Linnéteamet har ofta redan en lång historia 
av missbruk, sociala problem och psykisk ohälsa bakom sig. De söker sällan 
själva hjälp utan kommer ofta genom slutenvården eller övrig psykiatri. Ändå 
finns det skäl till optimism, särskilt vid tidiga insatser. Att förbättra 
möjligheterna för verksamheten, och i förlängningen för andra vårdgivare, att 
tidigt fånga upp, skapa relation med och framgångsrikt behandla dessa personer 
skulle vara en stor vinst för samhället, patienterna själva och deras nätverk. 
Forskningsprojekten kan leda till att man på ett bättre sätt kan systematisera och 
individanpassa behandlingen, utveckla dokumentation och strukturering av de 
verksamma insatser som redan görs samt peka på utvecklingsområden. Det kan 
också bidra till den generella kunskapsutvecklingen kring patientgruppen och 
hur missbruk och svår psykisk ohälsa interagerar. 
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Vilka faktorer påverkar utveckling, 
vidmakthållande och tillfrisknande?  
 

Kristina Berglund, Jan Balldin, Ulf Berggren & Claudia Fahlke 
 
Varför utvecklar vissa personer alkoholproblem trots att de har en stabilitet i 
livet med exempelvis jobb, familj, socialt nätverk och god hälsa? Varför fortgår 
ett alkoholproblem trots att de flesta är medvetna om de negativa konsekvenser 
som överkonsumtion av alkohol ger och vilka är de som lyckas med att hantera 
sina alkoholproblemen, inte bara under en kort tidsperiod, utan på lång sikt? 
 
Funderingarna ovan är exempel på sådana frågor som vi studerar inom Göteborg 
Alcohol Research Project (GARP) – ett longitudinellt projekt som pågått sedan 
2004.  För närvarande har vi intervjuat 300 män och kvinnor och de följs upp vid 
flera tillfällen efter avslutad behandling (se t.ex. Berglund, 2009). 
 
De förklaringsmodeller som ligger till grund för varför vissa personer utvecklar 
alkoholproblem, varför problemet fortsätter trots en rad negativa konsekvenser 
och varför en del återfaller i missbruk efter behandling, är komplexa. Forskning 
har visat att det finns ett antal så kallade biologiska, psykologiska och sociala 
sårbarhetsfaktorer som ökar risken för problem och återfallsbenägenhet, men 
eftersom dessa ofta undersöks separat så vet vi mindre om vad dessa faktorer har 
för påverkan sinsemellan.  Är det t.ex. så att en person med en viss genetisk 
sårbarhet i kombination med svår uppväxtmiljö utvecklar alkoholproblem, 
medan en annan person med samma genetiska sårbarhet, men med en bra 
uppväxtmiljö inte gör det? Är det så personer under stress som dessutom är 
ängsligt lagda har högre risk att återfalla än personer som är stressade men inte 
upplever oro eller ångest. Utifrån kunskapen om att alkoholproblem är ett 
komplext fenomen har vi därför i GARP-projektet valts att i kombination 
undersöka psykologiska och sociala faktorer med neurobiologiska och genetiska 
faktorer. Syftet med GARP är således att med en tvärvetenskaplig ansats få ökad 
kunskap om alkoholberoendets komplexitet i relation till utveckling, 
vidmakthållande och återfallsbenägenhet. 
 
 

Vad undersöks? 
 

För att få en så nyanserad bild som möjligt, men också detaljerad kunskap, 
använder vi oss därför av flera tekniker för att samla in data; dels genomgår de 
personer vi studerar en omfattande strukturerad intervju och dels får de besvara 
flera olika självskattningsskalor. Den intervjuform vi använder är en utökad 
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version av ASI (Addiction Severity Index; McLellan m.fl., 1992). Denna 
strukturerade intervju innefattar frågor kring sju olika livsområden; familj och 
relationer, arbete och försörjning, fysisk hälsa, psykisk hälsa, alkohol- och 
narkotikaanvändning samt kriminalitet. Förutom dessa områden ingår också 
intervju om släktens eventuella hälsoproblematik och vi har dessutom utökat 
intervjun med frågor om nikotinanvändning och spelmissbruk. 
Självskattningsskalorna mäter psykologiska, psykiatriska och psykosociala 
aspekter av hur en person fungerar i det dagliga livet. Framförallt ger skalorna en 
bild över en individs beteende, känslor och tankar. Flera av skalorna är dessutom 
relaterade till hur en person förhåller sig till och kan hantera sitt 
alkoholdrickande. Några av de skalor som används är exempelvis instrument 
som beskriver en individs personlighetsprofil (temperament och karaktärsdrag) 
och ger en bild av tidiga barndomserfarenheter med tonvikt på trauma och 
försummelse. Vi har också instrument som mäter hur en person uppfattar sin 
självbild och sitt psykiska och fysiska välmående. Andra skalor skattar 
personens kognitiva förmåga och i vilken utsträckning man anser att tillvaron är 
begriplig, hanterbar och meningsfull.  
 
I projektet undersöks också signalsubstanser funktion och även de gener som 
styr signalsubstansernas funktion. De signalsubstanser som vi valt att studera är 
dopamin, serotonin och noradrenalin eftersom tidigare studier har visat att dessa 
är involverade i beroendeproblematik på olika sätt (se tidigare avsnitt om den 
alkoholberoende hjärnan av Balldin m.fl.). För att studera hjärnans 
signalsubstanser används en så kallad neuroendokrin teknik där halten av vissa 
hormon undersöks efter att signalsubstansliknande ämnen har tillförts. Genetik 
kan mätas genom att personer lämnar ett blodprov, som sedan analyseras med 
avseende på förekomst av olika genvarianter som i sin tur har betydelse för 
signalsubstansfunktionerna.  
 
 

Några resultat från projektet 
 

Vad gäller signalsubstansernas funktion i hjärnan så visar våra resultat att 
alkoholberoende personer med långvariga alkoholproblem har en underfunktion i 
framförallt serotoninsystemet (Berggren m.fl., 2002). Serotoninsystemets 
funktion i hjärnan är komplex, bland annat har det betydelse för välbefinnande 
och sinnesstämning men också för ängslighet och impulsivitet. Vi har tidigare 
funnit att alkoholberoende personer med långvarig överkonsumtion och nedsatt 
serotoninfunktion har förhöjd nivå av ångest/oro (Berglund m.fl, 2006). Det vi 
fortsättningsvis kommer att undersöka utifrån detta fynd är om underfunktionen i 
serotoninsystemet har samband psykologiska aspekter såsom självbild och 
personlighet men också i relation till psykisk ohälsa och återfall.  
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Ett begrepp inom psykologin är self-efficacy som på svenska kan översättas med 
självtillit. Självtillit har visat sig vara en viktig faktor gällande 
återfallsprevention. Att höja sin tillit till att kunna klara av situationer som lockar 
till att dricka alkohol, t.ex. vid festliga sammanhang eller när man känner sig 
nedstämd, är en viktig faktor för att undvika återfall. När personer i GARP-
projektet följdes upp 1½ år efter avslutad behandling visade resultaten att de som 
hade ett bra behandlingsutfall (d.v.s. inte alls konsumerat alkohol) hade en högre 
självtillit än de som hade återfallit (Svedholm, 2009). Nästa steg i vår 
undersökning är att studera om högre självtillit är resultatet av en positiv spiral 
där avhållsamhet från alkoholkonsumtion successivt ger ökad självtillit oavsett 
andra faktorer, eller om dessa personer redan initialt hade bättre resurser, 
exempelvis i form av bättre stöd i familjen, starkare självbild och psykisk 
stabilitet. Vidare avser vi att studera om självtillit har relation till en speciell 
genvariant av dopamin D2 receptorn, vilket rapporterats i en annan studie 
(Connor m.fl., 2008).  
 
Andra aspekter som studerats gällande återfallsbenägenhet är betydelsen av 
personligheten och förväntningar på alkoholens effekter (Roos, 2010). I GARP-
studien har statistiska analyser visat att det finns fyra olika personlighetstyper 
bland de undersökta individerna där också deras förväntningar på alkohol bland 
vissa personlighetstyper skiljer sig. Den första gruppen utmärks av impulsivitet, 
självständighet gentemot andra människor och låg grad av oro och nervositet. 
Den andra gruppen är relativt ängsliga och anser sig inte vara speciellt uthålliga 
när det gäller att klara av olika uppgifter som de företar sig. Inga specifika 
förväntningar på alkoholens effekter finns i de två förstnämnda grupperna. Den 
tredje gruppen är ängsliga men samtidigt impulsiva och de förväntar sig att 
alkoholen skall påverka dem på många olika sätt. Den förväntade effekten på 
alkohol i denna grupp är bland annat avspändhet och öppenhet, men samtidigt en 
ökad känsla av makt. Den fjärde gruppen är varken särskilt impulsiva eller 
oroliga. Däremot är denna grupp mer socialt beroende av andra människor, 
vilket innebär att relationer och att vara i ett socialt sammanhang är av vikt. Man 
har dock inga specifika förväntningar på alkoholens effekter. Det visade sig att 
personligheten och förväntningar på alkoholens effekter inte hade betydelse för 
återfallsbenägenhet när frekvensen av återfall jämfördes mellan de olika 
grupperna, vilket motsäger viss forskning. Resultaten kan bero på, att trots de 
olika personlighetstyperna, så hade majoriteten av alla individer, oavsett 
personlighetstyp, en psykosocial stabilitet (t.ex. jobb, socialt nätverk och relativt 
bra fysisk och psykisk hälsa), vilket då möjligtvis minskade betydelsen. Fler 
analyser kommer att göras med fokus på individernas personlighet och återfall, 
men då gällande specifika personlighetsdrag i kombination med andra 
sårbarhetsfaktorer. 
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Det finns en del studier som pekar på att kvinnor och män skiljer sig åt i sitt 
alkoholberoende, både vad gäller sårbarhetsfaktorer för utvecklande och 
vidmakthållande men också gällande behandlingsutfall. Hittills har vi dock 
funnit få skillnader mellan män och kvinnor i GARP-projektet när vi jämfört 
alkoholvanor (frånsett att män har högre och längre alkoholkonsumtion), 
bakgrund, psykisk och fysisk hälsa och behandlingsutfall.  Det kan finnas många 
förklaringar till ovanstående resultat. Livssituationen för män och kvinnor har 
blivit alltmer lika vilket avspeglar sig i exempelvis utbildning, arbete och 
relationer. Det kan vara så att i gruppen alkoholberoende personer med 
psykosocial stabilitet så har skillnaderna försvunnit, medan de kvarstår skillnader 
mellan könen i andra grupper med missbruksproblematik, t.ex. personer med 
svår psykisk ohälsa och psykosocial problematik  
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SÅRBARHET & PSYKISK OHÄLSA 
 

 

Sambandet mellan stress och alkohol  
 

Anna Söderpalm-Gordh 
 
Bland människor som har provat olagliga droger åtminstone en gång, är det ett 
litet men ändå signifikativt antal individer som eskalerar sitt användande av 
droger till den punkt då de utvecklar problem och tappar kontrollen över sitt 
missbruk.  Många omständigheter såsom t.ex. farmakologiska, psykosociala, 
miljömässiga och genetisk predisposition (ärftlighet) leder enskilda individer till 
att vid upprepade tillfällen använda sig av en och samma drog och bidrar med 
beståndsdelar till ett drogmissbruk.  Andra faktorer som beskrivs mer ingående 
nedan är de subjektiva upplevelsernas betydelse för hur droger påverkar fortsatt 
användning, hur människans könstillhörighet och hur stressens betydelse har för 
inverkan på hur en viss individ reagerar på en viss drog. 
 
 

Subjektiva upplevelser 
 

En av faktorerna som med all sannolikhet bestämmer om huruvida en individ 
kommer att vid upprepade tillfällen vända sig till en och samma drog är den 
subjektiva upplevelsen dvs. kvalitén och I vilken utsträckning sinnestämningen 
för individen, förändras av drogen.  En individ som upplever eufori och positiva 
effekter av drogen kommer med större sannolikhet söka upp den drogen igen, 
tillskillnad från en individ som i mindre utsträckning upplever drogen som 
positiv.  Förbindelsen mellan den subjektiva upplevelsen av droger och 
sannolikheten att drogen kommer att användas igen har det forskats om i 
omkring 20 år.  Känsliga och pålitliga metoder har utvecklats för att mäta 
sinnesstämmningsförändingar och subjektiva effekter av droger.  Dessa 
mätmetoder är känsliga för olika farmakologiska variabler såsom t.ex. olika 
droger och doser, miljömässiga variabler såsom sociala omständigheter och 
förväntningar, och individuella variabler såsom familjehistoria, alkoholism och 
hormonell status.  Ett tydligt samband har funnits mellan det positiva euforiska 
egenskaperna av droger och sannolikheten att de kommer att missbrukas utanför 
laboratoriet.  Därför blir ett fastställande om subjektiva upplevelser av drogers 
effekt ett viktigt instrument för att undersöka varför vissa droger missbrukas av 
somliga individer.   
 
 

Stress 
 

En av faktorerna som påverkar människans alkoholintag och andra psykoaktiva 
droger är stress.  Både akut och kronisk stress aktiverar den hypothalamiska-
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pituitary-adrenal (HPA) axeln, den sympathetic-adrenal-medullary axeln och 
immunsystemet, vilket resulterar i förändringar av beteendet, känslor, kognition 
och uppmärksamhet.  Även epidemiologiska studier påvisar ett samband mellan 
stress och droger.  Individer med ångest och affektiva störningar, som vanligtvis 
är associerat med stress, är mer i riskzonen för att hamna i ett drogmissbruk. De 
olika bevislinjerna som indikerar att glukokortikoider påverkar sinnesstämningen 
och ökar ett drog intag är primärt baserat på djurexperimentella studier och 
kliniska rapporter från patienter.  Men det finns även laboratoriebaserade 
humanstudier som vidare stödjer hypotesen.  Akut stress, i form av negativa 
emotioner eller fysisk status, ökar risken till återfall och ”craving” av t.ex. ett 
alkoholmissbruk.  Akut stress ökar även ”craving” av andra droger såsom till 
t.ex. kokain i humanexperimentella studier.  Det finns även indikationer på att 
stress dämpar de subjektiva upplevelserna av droger.  Det har rapporterats att 
akut stress har en ”tillnyktrande” effekt på alkoholintoxiterade människor samt 
att stress även dämpar de euforiska effekterna av syrgas, och flera subjektiva 
effekter av morfin.  Det har även visats att akut stress kan förstärka alkoholens 
mer lugnande effekter hos människor.  Dessa resultat indikerar att stress och 
stresshormoner kan påverka den subjektiva upplevelsen av alkohol och andra 
droger.  Men det är ju långtifrån klart varför stress har denna inverkan på olika 
droger och huruvida konsumtionen och intaget av droger påverkas.  Förändringar 
i antingen de positiva eller de negativa egenskaperna av droger är förmodligen 
en av komponenterna i svaret på den frågan. 
 
 

Könsskillnader  
 

Kvinnor verkar vara känsligare än män vad gäller social stress och de lider i 
högre utsträckning av psykiska åkommor associerade med stress såsom 
depression och Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Kvinnor har cirka tre 
gånger större risk att hamna i en klinisk depression som en följd av livs-stress än 
vad män har.  Kvinnor skiljer sig också i den fysilogiska-endokrina responsen 
och den subjektiva responsen till akut stress från män.  Kvinnor som använder 
preventivmedel eller kvinnor som inte använder preventivmedel i den folliculära 
fasen och kvinnor som inte använder preventivmedel i den luteala fasen 
jämfördes med män.  Män visar en högre ACTH respons till akut social stress än 
alla tre grupper av kvinnor, kvinnorna i den luteala fasen och männen visar en 
högre ökning av det fria kortisolet än vad kvinnor i den folliculära fasen och de 
med preventivmedel gör till akut stress.  Dessa resultat indikerar att effekterna av 
stress varierar mellan könen samt inom den menstruella cykeln. Det finns också 
ett flertal studier som rapporterat att en koppling mellan stress och 
droganvändning är starkare hos kvinnor än det är bland män.  Kvinnor upplever 
en starkare känsla av ”tunghet” och ”coasting” av morfin och är mera känsliga 
till det betingade aspekterna av nikotin och kokain användning än vad män är.  
Det är ju tydligt att könskillander gällande stress och droger är mycket komplext 
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och svårt att predicera och att det till stor del beror på vilket sort stress man 
utsätts för, typ av drog och dess dos och vilka variabler man studerar.  Samtidigt 
får man inte förbise det faktum att det är fler män än kvinnor som missbrukar 
droger idag.   
 
Mina projekt syftar främst till att öka kunskapen om hur stress påverkar 
alkoholens effekter, jämföra dessa effekter mellan män och kvinnor med eller 
utan släktingar med beroendeproblematik.  Dessa studier kommer att öka vår 
kunskap om hur stress förändrar de subjektiva upplevelserna av alkohol och 
alkoholkonsumtion hos människa.   
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Missbruk och suicidförsök – hur ser det  
ut bland äldre? 
 

Johanna Morin, Stefan Wiktorsson, Pernille Olesen  
& Margda Waern 
 
I många länder är förekomsten av suicid högst bland de äldre (1). Sambandet 
mellan alkoholmissbruk och suicidalt beteende följer olika kulturella mönster 
och i de nordiska länderna är denna koppling framträdande (2). Bland yngre och 
medelålders som suiciderat var förekomsten av någon form av missbruk 25 till 
55 % (3, 4). Motsvarande siffra bland äldre (�50) är mer osäker med siffror från 
3 till 44 % (5, 6). I en svensk studie visade det sig att 27 % av de äldre (�65) som 
suiciderat hade en missbrukarbakgrund (7). 
 
Den demografiska skiftningen sätter nu tydliga spår i många välfärdsländer. 
Sveriges befolkningskomposition är ett uppenbart exempel på denna skiftning 
vilket innebär att proportionen äldre utgör en betydande del av totalpopulationen. 
Siffror från 2009 visar att de som är 70 år eller äldre representera hela 17 % av 
Sveriges befolkning (8). Med en åldrande population och förändrade 
alkoholvanor med varje generation bör missbruk bland äldre och dess 
konsekvenser tas på allvar.  
 
När suicidalt beteende bland äldre diskuteras framhävs likheterna mellan försök 
och fullbordat suicid, medan dessa företeelser bland yngre anses vara av två 
skilda slag. Intentionen att suicidera är ofta starkt och från den äldres perspektiv 
är ett misslyckat försök också ett verkligt misslyckande (9).  
 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie, som är en delstudie inom projektet När livet känns 
svårt att leva, är att studera samband mellan suicidförsök och alkohol och/eller 
tablettmissbruk bland äldre (≥70 år). Vidare undersöks likheter och olikheter 
mellan de äldre suicidförsökarna med missbrukarbakgrund i jämförelse med dem 
utan en sådan bakgrund.  
 
 

Metod 
 

Rekrytering till projektet När livet känns svårt att leva pågick mellan 2003-2006. 
Under denna period identifierades 145 personer, 70 år eller äldre, som vårdats i 
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samband med suicidförsök på något av de fem stora sjukhusen belägna inom 
Västra Götalandsregionen.  
 
Ett suicidförsök definieras som följande: ”En situation där en person genomfört 
eller försökt genomföra en livshotande handling med avsikten att äventyra sitt 
liv, eller ger sken av att äventyra sitt liv, men som inte resulterat i döden” (10).  
Efter bortfall och exkludering kvarstod 103 individer i studien. Som 
kontrollgrupp användes en grupp på 408 individer hemmahörande i den stora 
epidemiologiska befolkningsstudien Hälsa 70 (H70) samt 
Kvinnoundersökningen (KVUS) i Göteborg(11).  
 
I intervjuerna inkluderades frågor kring kognitiv- och psykiatrisk funktion samt 
psykologiska och sociala faktorer. En klinisk diagnos fastställdes för nuvarande 
och tidigare missbruk bland suicidförsökarna. Till grund för denna diagnos låg 
intervjuerna samt genomgång av medicinska journaler. En bred definition av 
missbruk användes, vilken inkluderade individer som på grund av missbruk fått 
vistats på avgiftningsklinik till individer som överkonsumerat och förlorat 
körkortet på grund av rattfylleri.  
 
Psykiatriska tillstånd diagnostiserades enligt the Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, third version, revised (DSM-III-R). Psykiatriska 
symtom mättes med hjälp av the Comprenhensive Psychopathological Rating 
Scale (CPRS) (12). Depressionsgraden mättes med the Montegomery-Asberg 
Depression Rating Scale (MADRS) (13). De psykologiska tillstånden 
diagnostiserades enligt the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, fourth verion (DSM-IV). Intentionen att dö mättes med the Suicidal 
Intent Scale (14). The Cumulative Illness Rating Scale (15) användes för att 
skatta graden av somatisk sjukdom. Känslan av hopplöshet mättes enligt the 
Geriatric Depression Scale (16).  
 
 

Resultat  
 

Fall och kontroller 
I figur 1 visas proportionerna av alkohol och/eller tablettmissbruk bland 
suicidförsökarna i jämförelse med kontrollgruppen. En tredjedel av de äldre som 
gjort ett suicidförsök hade någon form av missbrukarbakgrund, motsvarande 
siffra i kontrollgruppen var 3 %. En betydande skillnad kunde också urskiljas 
mellan könen.  
 
Missbrukets karaktär skilde sig också åt mellan könen. Bland de män som 
försökt ta sitt liv var tre blandmissbrukare medan resterande missbrukade 
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alkohol (n=18). Fem kvinnor var tablettmissbrukare, endast en 
alkoholmissbrukare och två blandmissbrukare.  
 

 
 
 

Suicidförsökare – karakteristika och riskfaktorer 
 

I jämförelse mellan de suicidförsökarna med en missbrukarbakgrund och dem 
utan var de förstnämnda i större utsträckning män och de var också yngre 
(medelålder 76 år respektive 81 år). De med missbrukarbakgrund var också 
yngre då de för första gången försökt ta sitt liv. En trend kunde också urskiljas 
som indikerade att en högre proportion av de med missbrukarbakgrund hade en 
lång ”suicid karriär”. Det vill säga suicidprocessen hade pågått under en längre 
tid i deras liv.  
 
Det är också viktigt att titta på de möjliga riskfaktorer som kan skilja sig åt. 
Bland de med missbrukarbakgrund hade över hälften två eller flera tidigare 
försök. Det var nästan ett fyrfaldigt ökat odds att de som hade en 
missbrukarbakgrund också gjort flera suicidförsök än de som inte hade någon 
sådan bakgrund. En femtedel uppgav att det förekommit fullbordad suicid såväl 
som suicidförsök i den närmsta familjen, motsvarande proportion bland dem 
utan missbruk var mindre än en tiondedel.    

 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Proportionen med missbrukarbakgrund bland äldre (≥ 70) suicidförsökare i 
jämförelse med populationsbaserad kontrollgrupp 
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 Tabell 1.  Karakteristika och riskfaktorer hos äldre (≥70)  
  

           Missbrukarbakgrund 
 

    Ja (n = 24)            Nej (n = 71) 
Demografi 
Män 
Kvinnor 
Ålder (medel) 
 
Tidigare suicidaltbeteende 
Inga tidigare försök 
Tidigare försök (≥2) 
Ålder vid första försök (medelvärde) 
Medelvärde för antal år sen första försök 
Suicide Intent Score 
 
Familjehistoria 
Suicidbeteende (fullbordat eller försök) 
Alkoholism 
Depression 

 
18 (75%) 
  6 (25%) 
76 (4.8%) 
 
 
11 (46%) 
13 (54%) 
67 (15.4%) 
9.9 (13.6%) 
16.2 (5.2%) 
 
 
5 (22%) 
7 (29%) 
5 (21%) 

 
25 (35%) 
46 (65%) 
81(5.2%) 
 
 
53 (75%) 
18 (25%) 
75 (14.7%) 
5.9 (13.6%) 
14.6 (5.2%) 
 
 
5 (7%) 
18 (25%) 
27 (38%) 

 
 
 

Diskussion  
 

Hos en femtedel av de äldre personerna som gjort suicidförsök fanns en 
missbrukarehistoria vilket hos den jämförande populationen var ovanligt. Bland 
dem som utfört suicidförsök skiljde sig de med missbrukarbakgrund från dem 
utan en sådan bakgrund. De var yngre, med större sannolikhet man och de hade 
också utfört flera tidigare suicidförsök.   
 
En betydande proportion av de äldre med missbrukarbakgrund hade en månårig 
suicidal process bakom sig, det vill säga många tidigare suicidförsök utspridda 
under en lång period. Suokas et al (17) visade i sin studie att individer med 
alkoholmissbruk oftare hade flera tidigare suicidförsök (≥3) och dessa 
suicidförsök beskrivs ofta som försök med stark intention att dö.     
 
 

Betydelse för suicidprevention 
 

Enligt denna studie är äldre individer med missbrukarebakgrund i risk för 
suicidalt beteende. Detta är speciellt viktig att ha i åtanke gällande de individer 
som genomgått en lång suicidalprocess. En lång anamnes med återkommande 
suicidala handlingar utesluter inte hög risk i hög ålder. 
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Ur ett folkhälsoperspektiv bör preventionsprogram riktade mot äldre utökas. Ett 
tidigt uppfångande såväl som en livslång prevention mot alkoholism är viktiga 
preventionsstrategier för att motverka livslånga lidanden som i värsta fall kan 
leda till suicid. Viktigt är också att utveckla strategier för äldre missbrukare med 
tanke på sekundära depressioner och förlust av socialt stöd.    
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SORG & SJÄLVMORD 
 

 

Missbruk – en riskfaktor för suicidalitet hos 
unga kvinnor, oberoende av depression 
 

Margda Wærn, Maud Sundin, Lena Spak & Fredrik Spak 
 
Vid Psykiatriska kliniken, SU/Sahlgrenska finns sedan länge en 
forskningstradition med målsättning att bättre förstå orsaker bakom suicidalt 
beteende (suicidtankar, suicidförsök och fullbordat suicid). Inom Sahlgrenska 
suicidstudier ryms både kliniska och populationsbaserade forskningsprojekt. Här 
berättar vi om ett projekt, som berör unga kvinnor, missbruk och suicidalitet. 
Syftet med detta projekt är att studera sambandet mellan användning av 
alkohol/narkotika och självmordsbeteende hos 20 åriga kvinnor.  
 
 
Bakgrund  
 

Förekomsten av självmord har minskat betydligt i Sverige under de senaste 
årtionden. Utvecklingen har dock inte varit lika gynnsamt bland unga. Andelen 
kvinnor som suiciderar i åldersgruppen 15-24 år är särskilt stor i Sverige jämfört 
med andra länder i Europa. En förklaring till denna bekymmersamma utveckling 
kan vara att alkoholkonsumtion samt missbruk av både alkohol och droger har 
ökat under det senaste decenniet. Sambandet mellan alkoholberoende och 
självmord är välkänt. Alkoholmissbrukare har 5-10 gånger så stor självmordsrisk 
och 15 gånger större risk för självmordsförsök än befolkningen som helhet. 
Kopplingen tycks vara särskilt stark i länder med hög per kapita konsumtion av 
sprit.   
 
Dagens unga kvinnor har anammat ett mera ”manligt” 
alkoholkonsumtionsmönster.  I den internationella litteraturen finns även 
rapporterat att unga kvinnors suicidalitet har fått mera manliga förtecken med 
ökad användande av våldsamma metoder. Trotts en omfattande litteratur kring 
självmordsbeteende hos unga människor är kopplingen mellan 
missbruksproblematik och självmordsbeteende föga studerat hos unga kvinnor. 
 
 
Metod 
 

Projektet är en delstudie inom Women and Alcohol in Göteborg (WAG), vilket 
är en longitudinell befolkningsstudie som pågått i drygt 15 år. I den aktuella 
delstudien ingår två grupper av 20-åriga kvinnor boende i västra och centrala 
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delar av Göteborg. Totalt deltog 560 20 åringar. Kvinnorna födda -75 
intervjuades -95, och de födda -80 intervjuades -00. I studiedesignen ingick först 
en postenkät med 13 frågor kring alkoholvanor för att identifiera kvinnor med 
hög konsumtion. I den andra fasen erbjöds ett slumpmässigt stratifierat urval av 
kvinnorna (stratifierat utifrån alkoholbeteende) till personlig intervju. 
  
Intervjumanualen inkluderar frågor kring sociala-, psykologiska- och 
beteendefaktorer under uppväxten, ålder för alkohol- och annan drogdebut, 
alkoholkonsumtion, -beroende och -missbruk. För att diagnostisera 
alkoholberoende och missbruk inkluderades drogmissbruksmodulen från CIDI 
instrumentet (CIDI-SAM) i manualen. Psykiatriska tillstånd diagnostiseras enligt 
DSM-III-R. Självmordstankar och självmordsförsök skattas enligt Paykel.  
 
 

Resultat 
 

Suicidtankar var mycket vanliga hos dessa unga kvinnor. Hälften rapporterade 
att de haft suicidtankar någon eller några gånger under sin livstid. Ännu större 
andel, uppåt 70%, återfanns hos kvinnor med olika typer av 
missbruksproblematik. När vi tittade på sambandet mellan alkoholvariabler (hög 
konsumtion och berusningsdrickande) och suicidtankar senaste året fann vi inga 
signifikanta associationer. Däremot konstaterade vi att intag av narkotika 
(marijuana/cannabis, kokain, amfetamin, khat, övriga centralstimulantia, heroin, 
morfin, metadon, LSD, ecstasy, övriga psykedeliska, GHB och/eller anabola 
steroider) gav en trefaldig riskökning. Cannabis var den drogtyp som användes 
mest, och användning av cannabis gav samma riskökning. Intag av 
bensodiazepiner mer än fyrdubblade risken. Observera, dock att även legalt 
förskrivet läkemedel ingår i denna kategori.  
 
Sambandet mellan ovan nämnda substanser och suicidtankar kvarstod även efter 
justering för depression, vilket talar för riskökningen kan inte förklaras av 
depression. Risken för suicidtankar ökade med ökande antal substanser som 
användes under senaste året. Risken var fördubblad för varje ytterligare substans 
som användes.   
 
 
Diskussion 
 

Studien visar en koppling mellan flera olika typer av missbruksproblematik och 
suicidtankar hos unga kvinnor. En begränsning är att endast suicidtankar, och 
inte fullbordat suicid har studerats. Eftersom tidigare suicidalt beteende är en 
riskfaktor för fullbordat suicid kan våra resultat ändå tyda på att missbruk kan 
vara en delförklaring till fenomenet med relativt höga självmordstal hos unga 
svenska kvinnor.  
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En suicidal process utvecklas hos individen i över tiden, i en komplex interaktion 
mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det är oklart om missbruk 
i sig orsakar suicidalt beteende. Det kan finnas ärftliga faktorer och svåra 
uppväxtfaktorer som påverkar risken för utveckling av både missbruk och 
suicidalitet.   
 
Det finns allt fler rapporter som visar samband mellan aggression och 
suicidaltbeteende och det är känt att kortverkande bensodiazepiner kan utlösa 
aggressionsutbrott och även långverkande preparat kan förstärka aggressivt 
beteende. Alltför lite är känt angående andra missbrukspreparats effekter på 
suicidbeteende. 
 
Vi fann att ju fler substanstyper som användes, desto större var risken för 
suicidtankar. Klinisk erfarenhet talar för att blandning av flera olika 
missbrukspreparat tycks kunna utlösa oplanerade suicidförsök. Som 
konsultläkare på MAVA och IVA träffar man ofta personer som gjort oplanerade 
suicidförsök efter att ha druckit alkohol och sedan tagit insomningstabletter 
alternativt illegala droger. Denna kunskap bör vara central i arbetet med 
suicidprevention för unga kvinnor. 
   
 
Betydelse 
 

Studien visar sambandet mellan riskbruk/missbruk av läkemedel och illegala 
droger och självmordsbeteende hos unga svenska kvinnor. Läkare och andra 
vårdgivare bör fråga aktivt kring suicidalitet hos unga kvinnor med 
överförbrukning och diskuterar hanteringsstrategier. Interventionsstudier behövs. 
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SORG & SJÄLVMORD 
 

 

Änkor och droger – illavarslande bruk av 
alkohol och lugnande läkemedel i  
sorgens spår 
 

Agneta Grimby & Åsa K Johansson 
 
Det uppstår många fallgropar när livets största stresshändelse slår till. Att förlora 
sin livskamrat innebär ofta att man tvingas anpassa sig till nya omständigheter, 
försöka finna en ny identitet och kanske pröva nya förmågor för att kunna gå 
vidare. Behovet av professionell rådgivning och stöd är ofta stort men saknas i 
de allra flesta fall. Många söker hjälp på vårdcentraler, men det finns sällan 
utrymme för annat än medicinska åtgärder.  
  
Detta visar resultat från Änkeprojektet vid Geriatriken på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, en longitudinell forskningsstudie kring 
efterlevandeproblematik som pågått sedan 1995. Studien har genererat många 
publikationer om både änkors och änkemäns psykiska, fysiska och sociala 
reaktioner på förlust av livskamrat. 
 
 

Drogvanor förr 
 

Antalet svenska studier kring sambandet mellan sorg och bruk av alkohol och 
andra droger är inte stort. I en undersökning från 70- och 80-talet bland tusen 
sjuttioåriga kvinnor angav endast 6 änkor ett intag varje vecka på mer än 12 cl 
starksprit varje gång. Även öl- och vinförtäringen var blygsam. Vid jämförelser 
mellan äldre gifta kvinnor och änkor tog änkorna mer läkemedel för psykiska 
besvär och “ont i magen”. Äldre änkor och änkemän var också mer trötta, kände 
sig mer sjuka och hade fler sjukhusbesök än gifta i samma ålder.  
  
Med dagens äldregrupper har emellertid följt nya livsstilar och läkemedels- och 
alkoholvanor, varför även änkorna bör vara föremål för observationer av 
eventuella överbruk. I en utredning för Socialdepartementet kring sorg och stöd 
bland äldre (Grimby & Johansson 2002) påtalades sambandet sorg och alkohol 
som ett exempel på fallgropar i efterlevandesituationen. Äldre män som blir 
änklingar kan utveckla "a late onset of alcoholism", dvs. män som inte tidigare 
nyttjat sprit kan bli missbrukare av alkohol i samband med att de förlorar sin 
maka. En förklaring kan tänkas vara att hustrun var den som brukade sköta både 
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“alkoholkontrollen” och ge huslig omsorg. När hustrun inte längre finns och 
sätter fram daglig mat och medicin, blir många dagliga vanor rubbade. Byrne 
(1997) hävdar, att äldre män bör ses som en högriskgrupp för alkoholmissbruk 
särskilt under första sorgeåret och borde vara en självklar målgrupp för 
preventiva  interventioner.  
 
 

Studien Tusen änkor 
 

Tidigare undersökningar antyder ökad både alkohol- och medicinkonsumtion 
bland änkepersoner, särskilt under det första året efter partnerns bortgång 
(Grimby 1999; Byrne et al 1999). Enkätstudien Tusen änkor utgick från 
Änkeprojektet och vände sig till medlemmarna i Riksförbundet för änkor och 
änkemän. Förbundet bildades för att värna om änkepensionen och kom därför att 
omfatta mest änkor. De tio svarande änkemännen har uteslutits ur analyserna.  
  
Resultaten från Tusen änkor visar bl.a. att var fjärde änka i studien inte kände sig 
frisk vilket ofta yttrade sig som problem i muskler och skelett (men bara 2 % av 
dem angav problem med att t.ex. resa sig från en stol). Var sjätte änka 
besvärades av yrsel. Hälften gick regelbundet till doktorn. Minskad fysisk 
aktivitet – och därmed förmodligen även minskad social aktivitet – var vanligt 
under det första sorgeåret bland de äldre änkorna (Grimby et al. 2009). Hälften 
av änkorna sade sig ha förändrats som person efter förlusten och var sjätte hade 
bara anpassat sig ”ganska bra”. Fem procent hade inte alls kunnat anpassa sig.  
  
Var tredje änka i undersökningen använde alkohol (öl, vin och sprit) som 
lindring i sorgen (35 % av de änkor som var under 65 år, respektive 30 % av dem 
som var över 65 år). Ungefär lika många saknade stöd i sorgen. Åttioen procent 
av änkorna trodde att även andra efterlevande söker lindring genom alkohol (55 
% trodde detta sker i viss omfattning, 23 % i ganska stor omfattning och 3 % i 
mycket stor omfattning). Trettiosju procent trodde, att män och kvinnor söker 
lindring genom alkohol i lika utsträckning, 59 % trodde att det var en övervikt 
bland män, medan bara 4 % trodde att fler kvinnor än män sökte lindring på detta 
sätt (Grimby & Johansson 2008). Frågan om alkohol som lindring i sorgen var 
mer bejakad av kvinnorna som bodde i storstad eller på annan större ort än på 
landsbygden. 
  
Sömnsvårigheter, oro och trötthet tycks öka för många änkor efter förlusten 
enligt tidigare studier (Grimby 1993; Grimby 1999). Detta var också påtagligt i 
undersökningen Tusen änkor. Yngre änkor bejakade problem med sömnen mer 
än äldre änkor (47% respektive 29%). Mer än var femte änka tog lugnande 
läkemedel och mer än var tionde hade ökat bruket av lugnande medicin efter 
förlusten. 
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”Risk-änkor” 
 

Kanske kan man finna “risk-änkorna”, dvs. de änkor som löper störst risk för ett 
överbruk av droger, där sorgen triggar ett ökat intag av lugnande medel och 
drickande för att dämpa den. Bland de äldre änkorna i studien tycktes subjektiv 
ohälsa, negativ syn på framtiden och dåligt stöd i sorgen öka risken för att man 
tog mer lugnande läkemedel och sömnmedel. Generellt ökade risken att man 
drack för att lindra sin sorg bland de änkor som såg negativt på sin framtid.  
  
Uppenbart är att området behöver vidarestuderas på ett mer riktat sätt och i en 
större population, och inkludera variabler som exempelvis personlig läggning, 
tidigare droghistoria, fysisk hälsa och socioekonomisk situation. Plötslig död 
eller särskilt skrämmande förluster där sorgen kan anta svårare och mer 
komplicerade former eller vara längre än vid normal sorg, utgör kanske särskilt 
kritiska indikatorer. Egen dödslängtan tycks ibland bottna i en önskan om fortsatt 
samvaro med den bortgångna. Suicidtankar är inte ovanliga i sorgens spår, även 
om det mer verkar finnas en önskan om naturlig död ”för att slippa kämpa vidare 
på egen hand”.  
  
Hos sådana efterlevande som har ytterligare belastning, av exempelvis psykisk 
sjukdom eller tidigare grundat alkoholberoende, kan förlusten av livskamrat bli 
“droppen”. Man har kunnat märka ett slags indirekt sätt att avsluta livet på som 
t.ex. när den sörjande slarvar med sin hälsa, medicinering och livsföring på ett 
medvetet sätt för att kanske slippa leva vidare ensam. Ökad alkohol- och annan 
drogkonsumtion, olust inför framtiden, anpassningsproblem, 
sjukdomsupplevande, social isolering, fysisk och psykisk inaktivitet är reaktioner 
som i varje enskilt fall bör ge varningssignaler i sorgesammanhang. 
 
 

Sammanfattning 
 

En samtidig konsumtion av alkohol och rogivande läkemedel kan utgöra en 
farlig kombination för utsatta befolkningsgrupper som exempelvis sörjande 
personer. Användning av alkohol och lugnande läkemedel bör därför observeras 
i sammanhang som innefattar svår sjukdom, död och efterlevandeskap. 
Anpassningen till ett liv som änka eller änkeman är för många mycket svår, 
vilket kan fresta till att använda droger av olika slag – ibland i kombination med 
varandra - för att uppnå känslomässig lindring.  
  
Kanske vore det meningsfullt att försöka skatta den sörjandes anpassning till 
sorgesituationen när han eller hon söker läkare och då öppna upp för tidiga 
preventiva åtgärder. Vårdpersonal och anhöriga skulle uppmanas att vara 
observanta inför riskerna att den sörjande dricker för mycket och/eller använder 
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för mycket lugnande läkemedel. I sådana fall där riskerna kan anses stora, som 
exempelvis vid svår antecipatorisk (föregripande) sorg och komplicerad eller 
frusen efterlevandesorg, borde det finnas remitteringsmöjligheter till stödjande 
instanser. Problematiken tycks bestå länge efter förlusten, men fortfarande är 
stödmöjligheterna i samhället begränsade.  
  

Undersökningar kring behov i livets slutskede har visat, att döende patienter 
oroar sig för hur det skall gå för de efterlevande (Wijk & Grimby 2007). 
Resultaten från en efterlevandestudie antyder, att äldre änkor och änkemän som 
fått tidigt insatt stöd i sorgen inte drabbas av förtida död eller förbrukar mer 
slutenvård om man jämför med gifta matchade personer (Grimby & Johansson 
2007). Det finns alltså både personliga och samhälleliga vinster att uppnå genom 
tidiga stödinsatser. Stöd genom samtal enskilt eller i grupp i Svenska kyrkan, 
Sjukhuskyrkan eller i olika samfund är alltid gratis. Professionellt stöd av 
psykolog, psykiater eller psykoterapeut med legitimation av Socialstyrelsen är 
avgiftsbelagt, men rekommenderas i fall av komplicerad sorg. 
  

Vi har över halv miljon änkepersoner i vårt land, och mångfaldigt fler sörjer 
någon kär anförvant, men trots det har den här stora befolkningsgruppen varit 
bortglömd i hälsofrågor. Alkohol- och läkemedelsproblematiken tycks tyvärr 
vara här för att stanna för människor med sorg, såvida inte det stora behovet av 
stöd kan utverka fler, bättre och mer etablerade stödjandeformer än vad som står 
till buds idag.  
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STEROIDER, GHB & CANNABIS 
 

 

Resurscentrum för patienter med  
hormon-missbruk, främst anabola 
androgena steroider 
 

Thord Rosén 
 

Som dopningsmedel idag anges bl.a.  Androgena Anabola Steroider (AAS), dess 
metaboliter och förstadier, tillväxthormon (hGH) och frisättande ämnen till dessa 
samt aromatashämmare. AAS, som är det dominerande dopningsmedlet, både 
bland idrottare och vanliga gymungdomar, ger en ökad muskelmassa och därmed 
ökad muskelstyrka och ofta bättre idrottsresultat. Idrottarna upplever att de orkar 
träna mer och att de återhämtar sig snabbare efter intensiva tränings- och 
tävlingspasss. De känner ofta dessutom en tendens till ökad aggressivitet, vilket 
uppfattas som en positiv effekt i flertalet idrotter.  

Sveriges riksdag har också fastslagit att doping är ett samhällsproblem. 
Anledningen är det tilltagande missbruket av främst AAS bland vanliga 
ungdomar på gymmen. Här finns kroppsbyggare som vill tävla i body building, 
styrkelyftare, ungdomar som främst önskar sig en  ”vackrare” muskulös 
kroppsbild, samt kriminella som främst använder AAS´ aggressionseffekt, för att 
utföra kriminella handlingar. AAS-användarna  upplever med den förändrade 
kroppskonstitutionen ökat självförtroende och ökad  respekt i vissa kretsar. Vissa 
unga tonårspojkar uppfattar alla dessa effekter som eftersträvansvärda. AAS-
bruket medför dock bieffekter av både kroppslig och psykisk natur.De psykiska 
besvären med depression och ibland psykos kräver akut omhändertagande, för 
att förhindra suicid och självdestruktivt beteende samt utvecklande av övrigt 
missbruk såsom etylism och övriga droger, särskilt amfetamin, ledande till social 
utslagning inkluderande kriminalitet. Ökad aggressivitet via AAS-bruk  har 
kopplats till flera av de uppmärksammade våldsbrott, som noterats i media de 
senaste åren.  

 

Somatiska biverkningar av AAS 
De kortsiktiga kroppsliga biverkningarna av AAS-missbruk är idag tämligen väl 
kartlagda, medan effekten på lång sikt är  mindre kända. Minskad 
egenproduktion av testosteron genom hämning av hypofysens 
testikelstimulerande hormoner sker tidigt under ett AAS-missbruk. Härigenom 
minskar testiklarnas storlek och funktion,  varvid sädescellsproduktionen 
minskar eller upphör, vilket kan leda till ofrivillig sterilitet. I början av AAS-
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missbruket noteras ökad sexuell lust och förmåga, senare dock nedsatt libido och 
impotens. Möjligen föreligger även i förlängningen en ökad risk för förstorad 
prostatakörtel och prostatacancer, liksom att även sköldkörtelfunktionen tenderar 
att minska. 
Dessutom föreligger ökad risk för utveckling av förstorat  hjärtat – hypertrofisk 
kardiomyopati – med risk för plötslig hjärtdöd. Ökning av det ”farliga” 
kolesterolet (LDL) och samtidigt minskning av HDL-kolesterol med ökad risk 
för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar enligt ovan ses också, liksom 
leverpåverkan, särskilt vid  peroral administration av AAS-medlen. 

Bröstförstoring (gynekomasti) hos män pga att AAS delvis omvandlas till 
östrogen i fettvävnad, drabbar flertalet av AAS-brukarna, liksom akne och hos 
vissa skallighet i förtid. Risken för muskel- och senbristningar är också ökad. 
Hos ungdomar, framför allt pojkar, finns påtaglig risk att tillväxtzonerna 
(epifyserna) i benen  sluter sig i förtid, med kortare slutlängd som följd. 

Hos de,  förhållandevis få, kvinnor som använder AAS-medel ses typiska 
biverkningar av viriliseringsnatur, dvs utvecklande av manliga drag, såsom ökad 
hårväxt på kroppen men minskad huvudbehåring, tillväxt av sköldbrosket 
(Adamsäpplet) och därmed förlängning av stämbanden med lägre röstnivå som 
följd. Utöver den förväntade och önskade muskeltillväxten ses även mindre 
önskade akneförändringar. Ökad risk för förstorad klitoris, som kräver operation, 
föreligger också. Slutligen noteras även menstruationsstörningar och ofrivillig 
sterilitet, liksom påtaglig risk för virilisering av flickfoster vid genomgången 
graviditet. 

Uppföljningsstudier av elitidrottare inom sporter där misstanken om tidigare 
AAS-bruk varit stor, har påvisat ökad dödlighet hos idrottsmännen jämfört 
normalbefolkningen, främst under och direkt efter karriärens avslut. 
Överdödligheten har varit betingad av främst hjärtkärlsjukdomar, malignitet och 
olyckshändelser inkluderande självmord. Det föreligger få motsvarande studier 
bland vanliga gym-ungdomar med AAS-missbruk. Bilden kompliceras också av 
att gym-ungdomarna inte sällan har sociala problem inkl övrigt drogmissbruk 
såsom alkohol, amfetamin, GHB etc, vilket rimligen påverkar sjukligheten.  

 

Omhändertagande av patienter med AAS-missbruk, 
nationellt och lokalt 
Kunskapen om hormondopingens utbredning, effekter samt hur 
hormonmissbrukarna skall omhändertas har länge varit låg inom sjukvården, 
men de senaste åren har medvetenheten ökat nationellt och lokalt med skapande 
av Dopingjouren, Nationella Nätverket mot Anabola, Androgena Steroider samt 
s.k. Resurscentra i Örebro samt på Sahlgrenska.  
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Sedan 2002 finns således på Endokrinsektionen vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset ett så kallat Resurscentrum för Hormonmissbrukare, dit 
patienter från främst Västra Götalandsregionen, men även från utomliggande 
regioner, med tidigare eller aktuellt missbruk kan vända sig och få hjälp. Hittills 
har drygt 100 patienter bedömts på Resurscentrat med samtidig utveckling av en 
modell för omhändertagande av patienternas problem av somatisk, psykisk och 
social natur. Detta sker  i nära samarbete med främst Narkomanpolikliniken vid 
Järntorget, men även med Kliniskt Fysiologiska Laboratoriet och Kliniskt 
Farmakologiska Laboratoriet samt kirurgdiscipliner såsom plastikkirurgi och 
ortopedi. Forskningssamarbete sker även med Psykologinstitutionen och 
Institutionen för Social hälsa vid Göteborgs Universitet samt barnkardiologen 
BKÖ. 

 

Aktuella forskningsprojekt vid Resurscentrat 
Patienterna genomgår en omfattande medicinsk, psykiatrisk, psykologisk och 
utvärdering, som i sin tur genererar följande forskningsprojekt: 

1) Somatiska och labmässiga, särskilt hormonella konsekvenser  av AAS-
missbruk, vad gäller duration, doser, enskilda preparat och övriga droger? 

2) Negativa konsekvenser på hjärtfunktionen av AAS-bruk, noterbara via EKG 
och UCG? 

3) Kopplingar mellan aktuellt psykiskt status och AAS-bruket, noterbart via s.k. 
SCID-intervju? 

4) Skillnader i personlighetstester, såsom frågeformulären KSP och TCI, mellan 
AAS-brukare och kontroller, och eventuell relation till missbrukets doser, 
duration och enskilda preparat? 

5) Via kvalitativa djupintervjuer med en omfattande psykosocial evaluering av 
ett begränsat antal patienter försöka hitta förklaringsmodeller i bl.a. uppväxt, 
skolgång och gängtryck till utvecklande av AAS-missbruk i det enskilda 
fallet. 

6) Föreligger ökad mortalitet och morbiditet inkluderande 
läkemedelskonsumtion hos våra patienter med hormonmissbruk, jämfört med 
en matchande köns- och ålderspopulation? 

 

Forskningsgruppens sammansättning 
 

I forskningsgruppen ingår representanter från ett flertal medicinska och 
laboratoriemässiga specialiteter samt från psykologiska och samhällsmedicinska 
institutioner, vilket ger forskningsprojektet en klar tvärvetenskaplig dimension, 
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som förstås uppfattas som positivt. Till Resurscentrat knytes även adjungerade 
medarbetare i form av medicine kandidater och sjuksköterskor, personal inom 
kriminalvården och gymrörelsen, för genomförande av specifika enskilda 
projektarbeten inom Resurscentrats ram. 

Följande medarbetare ingår f.n. i den fasta forskningsgruppen: Eva Edin 
(psykiater), Christer Ehrnborg (läkare, Klin farm lab), Bengt Eriksson 
(barnkardiolog), Claudia Fahlke (psykolog), Ann-Sofie Lindqvist (psykolog), 
Tommy Moberg (socionom) & Thord Rosén (endokrinolog) 

 
Betydelsen av Resurscentrum och aktuella studier 
Skapandet av vårt Resurscentrum för Hormonmissbrukare har redan genererat ett 
flertal vinster regionalt och nationellt. Den regionala remissgången har 
underlättats, så att dessa ofta komplicerade, resurskrävande patienter snabbt 
kommer till ett centrum, där kunskapsnivån för omhändertagande av denna 
patientgrupp ständigt höjes, via den aktiva interaktionen mellan patienterna och 
medarbetarna. 

Den aktiva forskningen kommer förhoppningsvis också skapa stabil kunskap, 
baserad på vetenskapliga fakta angående relationen mellan AAS-missbruk och 
konsekvenser på kort och lång sikt, ur medicinsk, psykiatrisk, psykologisk och 
psykosocial synvinkel, som sedan kan ligga till grund för ett optimalt 
omhändertagande av denna patientgrupp  samt även utmynna i ett aktivt 
profylaxarbete. Redan nu efterfrågas våra erfarenheter från Resurscentrat i det 
nationella arbetet mot hormondopningen i Sverige. 

 

Kontakt 
 

Thord Rosén, docent och överläkare vid Endokrinsektionen, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg 
 

Tfn: 031-342 7055 
thord.rosen@medic.gu.se 
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STEROIDER, GHB & CANNABIS 
 

 

Bakgrundsfaktorer och missbruksmönster 
bland vårdsökande AAS-missbrukare i 
Göteborg 
 

Tommy Moberg 
      
Sedan 1950-talet har vissa idrottare använt AAS (anabola androgena steroider) 
för att öka sin muskelmassa och för att kunna höja sin prestation i 
tävlingssammanhang. På senare år, i synnerhet under 1990-talet, har dessa 
preparat kommit att distribueras ute bland missbrukande ungdomar, bland 
kroppsfixerade ungdomar och bland unga män som använder preparaten för att 
öka sin kapacitet när det gäller att slåss. Samtidigt som utbredningen av AAS 
utanför idrottsvärlden ökar, växer också behovet av behandlingsinsatser. 
 
AAS har muskeluppbyggande (anabola) och maskuliniserande (androgena) 
effekter på kroppen (Wilson 1988). Det har rapporterats att idrottsmän förbrukar 
AAS i doser som är 10-100 gånger större än den terapeutiska dosen för att öka 
den fysiska kapaciteten (Wilson 1988; Lindström et al. 1990; Lucas 1993).   
 
Vanemässig steroidanvändning ger upphov till åtskilliga fysiska biverkningar (t 
ex hjärtsjukdomar, leverskador och svår acne; Narducci et al. 1990). AAS utövar 
också inflytande på den mentala hälsan.  Personlighetsförändringar, bestialisk 
aggressivitet och skoningslösa oprovocerade attacker har exempelvis 
rapporterats efter AAS–missbruk (Conacher and Workman 1989; LaBree 1991; 
Lucas 1993; Yesalis and Bahrke 1995; Galligani et al. 1996; Thiblin 1999). 
Vidare har AAS– missbruk också förknippats med kriminalitet och 
våldshandlingar (Conacher and Workman 1989; Choi and Pope 1994; Thiblin 
1999).  
 

Utgångspunkter, målgrupp och syfte  
 

Alltsedan 2002 finns på Endokrinsektionen vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset ett Resurscentrum för hormonmissbrukare, dit patienter 
från hela Västra Götalandregionen med tidigare eller fortgående missbruk av 
AAS kan vända sig för att få hjälp. Detta Resurscentrum har också fungerat som 
en plattform för tvärvetenskapliga forskningsprojekt, där förutom 
Endokrinsektionen även företrädare för Psykiatrikliniken, Psykologiska 
institutionen och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 
medverkat.  
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Patienterna har genomgått en omfattande medicinsk, psykiatrisk, psykologisk 
och psykosocial utvärdering, vilket har inneburit medicinsk- och 
laboratoriemässig undersökning som inkluderar EKG och ultraljudsundersökning 
av hjärtat och i vissa fall levern. En subgrupp ur patientunderlaget bestående av 
20 patienter, alla män, tillfrågades om de var villiga att delta i ett 
forskningsprojekt innefattande kvalitativa forskningsintervjuer, och de 
accepterade också det erbjudandet. Samtliga var patienter på Resurscentra för 
hormonmissbrukare och hade av fri vilja sökt vård utifrån sitt AAS– missbruk.  
Åldersmässigt låg de i ett spann mellan 20 och 35 år. Åldern när responenterna 
debuterat med AAS varierade mellan 16 och 23 år. Intaget av AAS hade pågått 
från 6 månader till 12 år. 
 
Syftet var att söka gemensamma nämnare i deras bakgrund, uppväxtvillkor, 
primärfamiljens sammansättning och inre liv, skolgång och relationer för att 
ytterst försöka förstå deras livsvillkor och sociala sammanhang. Ur materialet 
hoppas jag också få mer kunskap om långtidseffekterna, om attityder och 
utbredning, om egna erfarenheter och kunskaper kring andras användande. Har 
respondenterna utvecklat fysiska efterverkningar, psykiska följdverkningar och 
vilka sociala återverkningar kan hormonanvändandet ha gett upphov till? 
 

Kvalitativ forskningsansats 
 

Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer innebär att flera utvalda personer 
intervjuas i syfte att erhålla kunskap, om det som undersöks. Respondenten 
berättar om sina föreställningar och synpunkter med sitt eget språk, och därmed 
skapas en möjlighet att fånga upp deras egen tolkning av det eftersökta. 
Intervjuaren skall försöka göra sig en föreställning om världen utifrån 
respondentens horisont (Kvale, 1997). Jag har använt mig av en intervjuguid, där 
teman och frågeområden som jag uppfattade som ändamålsenliga fanns 
upptagna; en lista med ämnen som jag ville ha belysta under intervjuns gång. 
Formuleringar och frågornas ordningsföljd kom att variera; en så kallad 
semistrukturerad intervju, med såväl öppna som slutna frågor.  
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie, därför att jag ville försöka förstå 
AAS– problematiken med utgångspunkt från de intervjuade. Metodvalet ger 
flera fördelar som tillsammans kan vara till hjälp för att komma underfund med 
intervjupersonernas handlingar, agerande, missbruk, och andra händelser utifrån 
deras egna sammanhang.  
 
Under intervjuernas gång har jag använt mig av en teknik där jag försökt att 
rekapitulera, resumera och omformulera intervjupersonens utsagor; ”har jag 
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uppfattat dig rätt…?”, ”menar du att…?”. Jag valde att använda detta 
förfaringssätt för att kontrollera huruvida jag förstått respondentens värld och 
hans tankar och hans förståelse kring den egna situationen.   
 

Analys  
 

I analysen av materialet letar jag efter gemensamma nämnare, underliggande 
drag, likheter och skillnader i intervjupersonernas upplevelser och 
levnadshistorier. I texten kommer jag att sträva efter att synliggöra dessa. 
Arbetssättet innebär följaktligen, att försöka lyfta fram och organisera viktiga 
relationer, upplevelser och egenskaper ur de erfarenheter som respondenterna har 
presenterat för mig.  
 
Genom att läsa igenom det utskrivna materialet ett antal gånger och identifiera 
preliminära tematiska områden kommer jag att strukturera undersökningen. 
Utifrån dessa teman har jag också för avsikt att, område efter område, analysera 
deras svar för att finna aspekter som hör samman med respektive tema. Detta 
innebär ett kontinuerligt samspel mellan det framväxande teoretiska 
perspektivet, grupperingen och kategoriseringen av mina data.  
 
Precis som under själva intervjusituationen kommer jag också i analysfasen att 
försöka lägga mig nära intervjupersonernas egen förståelse av sig själv. Jag 
strävar efter att så gott jag kan undvika tolkningar, som inte direkt kan beläggas 
med det empiriska materialet. Vid bearbetning och analys av kvalitativa data är 
det huvudsak två arbetssätt eller tekniker som används: att skapa teman och att 
kategorisera materialet. 
 

Tematisering av materialet 
 

Det insamlade materialet går ofta utöver de frågeställningar som har formulerats. 
Det kan av den orsaken vara bra att analysera hela materialet. Jag har för avsikt 
att bekanta mig ordentligt med texten, genom att läsa hela textmaterialet och 
lyssna igenom de bandade intervjuerna upprepade gånger och utifrån det 
identifiera olika teman och deras innebörd. Att söka teman i en text handlar om 
att söka efter grundtankar och genomgående ämnen i texten. Tema kan 
översättas med ord som huvudfråga, röd tråd och huvudsakligt innehåll. Teman 
är alltså svaret på frågor om det centrala ämnet i det intervjupersonerna säger och 
gör eller det som är centralt i hans tankar och känslor (Charmaz 2007; Hartman 
2001; Kvale 1997; Starrin & Svensson 1994) 
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Kategorisering av materialet 
 

Att koda går ut på att gå igenom en hel text, t ex en intervjuutskrift eller 
observationsanteckningar, välja ut delar av texten och namnge dessa delar. Det 
handlar om att bryta sönder materialet i mindre delar med namn på. 
Frågeställningarna handlar om vad som sker i denna del av intervjun eller 
observationen? Det handlar också om vad är det dessa data egentligen handlar 
om, och vad uttrycks? Dessutom skall man beakta vilken grundläggande process 
som ligger till grund för händelseförloppen?  
 
 

Skapandet av begrepp – att bygga upp 
 

När texten har kodats, ämnar jag arbeta med textdelarna och med namnen. De 
olika textdelarna jämförs med varandra och textdelarna jämförs med de namn jag 
har satt på dem. Jag skall leta efter mönster bland textdelarna och namnen: 
mönster som bygger på likheter, skillnader, motsatser, etc. Att kategorisera är att 
teoretisera. 
 

Nuläget 
 

Tjugo intervjuer är genomförda och utskrivna. Insamlandet av material pågår, 
det handlar framförallt om bakgrundsdata som medicinska anamneser, 
laborationer och övriga medicinska undersökningar som är genomförda i 
samband med respondenternas besök på mottagningen.  
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STEROIDER, GHB & CANNABIS 
 
 

Missbruk av anabola androgena steroider  
 

Ann-Sophie Lindqvist  
 
Trots att dopning av anabola androgena steroider (AAS) är förbjudet, används 
dessa preparat av idrottsmän i syfte att öka muskelstyrkan och 
prestationsförmågan, och av kroppsbyggare vars primära mål är att med 
förändrad kroppssammansättning öka sin fysik. På senare år har forskningen 
uppmärksammat att även ungdomar och unga vuxna utan kontakt med idrott, 
använder AAS för att öka sin manlighet och aggressivitet. Även olika instanser, 
som socialtjänsten och sjukvården, har också uppmärksammat ökad förekomst 
av AAS missbruk.  
 
Även om det ökade AAS missbruket har iakttagits de senare åren är den 
empiriska kunskapen om vilka effekter AAS har på den psykiska hälsan 
fortfarande mindre känd. Det gäller korttidseffekter av AAS, men framförallt 
långtidseffekter. Kunskap om vilka behandlingsstrategier som är verksamma vid 
missbruk av AAS är också bristfälliga. Den bristande kunskapen som råder i dag 
är alarmerande eftersom det är ett faktum att AAS användning förekommer i vårt 
samhälle – bland ungdomar och vuxna, med eller utan kontakt med idrott.  
 
 
Prekliniska studier 
 

Det är svårt att undersöka effekter av ett AAS missbruk på människa eftersom 
AAS användning dels är illegalt och dels för att varje missbruksmönster 
(preparattyp, dos och intensitet av missbruket) är högst individuellt. Prekliniska 
studier (dvs. djurmodeller) kan dock öka förståelsen för vilka 
beteendeförändringar som sker under och efter ett AAS missbruk.  
 
I vår forskning studeras hur beteendet påverkas av AAS och vilka 
neurobiologiska som kan uppstå i hjärnan. De specifika frågeställningarna som 
vår forskargrupp har studerat är om AAS ökar det impulsiva och aggressiva 
beteendet. Vi har också undersökt om AAS kan utgöra en riskfaktor för missbruk 
av alkohol samt vilka system i hjärnan som påverkas av AAS användning.  
 
Våra resultat så här långt visar att AAS kan verka som riskfaktor för avvikande 
beteenden, såsom ökad aggressivt beteende och dominant beteende. Dessa 
beteendeförändringar tycks också kvarstå en lång tid efter sista användningen av 
AAS. Vidare har vi funnit att AAS också ökar djurens frivilliga alkoholintag och 
ökar deras alkoholtolerans. Detta tyder på att AAS kan vara en ”inkörsport” 
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(eng. gateway) till utveckling av missbruk av andra droger (se figur 1). Vi har 
också funnit specifika förändringar inom såväl det monoaminerga- som det 
opioida peptid systemen i hjärnan. Båda dessa system anses generellt vara 
inbegripna i drogers belönande effekter. Även morfologiska förändringar har 
noterats, framförallt av testiklar och ovarier.  

Figur 1. Frivillig alkoholkonsumtion (6 %) hos djur behandlade med anabola androgena 
steroider (AAS; nadrolone decanoate, 15 mg/kg, dagligen under en två veckors period) under 
en period av tre veckor. Kontroller behandlades med olja. Data presenteras som medelvärde 
± SD (*: p < 0.05). 
 
 
De prekliniska studierna finns mer utförligt beskrivna och presenterade i 
doktorsavhandlingen Nandrolone decanoate, behaviour and brain: animal 
experimental studies av Ann-Sophie Lindqvist (2004).  
 
 
Kliniska studier 
 

Forskning har visat att de akuta psykiska bieffekterna av AAS innefattar bl.a. 
ökad aggressivitet, sämre impulskontroll, depressiva symtom och somatisk 
ångest (svettning, panikkänsla, hjärtklappning). Det är inte heller ovanligt att 
missbruk av AAS orsakar akuta psykoser med inslag av vanföreställningar. Flera 
studier pekar också på att ett aktivt missbruk av AAS kan leda till tillfälliga 
personlighetsförändringar med humörsvängningar, egocentricitet och kognitiv 
nedsatt förmåga. Sådana personlighetsförändringar kan resultera i bl.a. ökad 
misstro vad gäller andras motiv till handlingar och svårigheter med att identifiera 
sig med samhällets normer.  
 
I perioden efter ett aktivt missbruk av olika AAS-preparat har det noteras svåra 
depressioner och ångest med uttalad risk för självmord. Även psykoser med 
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paranoida vanföreställningar (s.k. steroidpsykoser) samt fobiska tillstånd med 
mindervärdeskänslor kan uppträda en period efter ett aktivt missbruk.  
 
Vad gäller psykiska långtidseffekter av AAS missbruk finns det för nuvarande 
inga systematiserade vetenskapliga undersökningar. Det finns dock hypoteser, 
ofta baserade på resultat från korttidsstudier eller enskilda fallrapporter, om vilka 
effekter som AAS kan ha på sikt. Exempelvis finns det fallbeskrivningar som 
pekar på att den personlighetsförändring som äger rum i samband med ett aktivt 
missbruk av AAS har långtgående effekter – effekter som i vissa fall t.o.m. 
verkar vara bestående.  
 

Vi har sedan några år tillbaks ett samarbete med Thord Rosén (ansvarig för 
Resurscentrum för patienter med hormonmissbruk vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset), Christer Ehrnborg (Endokrin/SU), Tommy Moberg 
(Institutionen för socialt arbete) och Bengt Eriksson (professor emeritus). 
Patienter som remitteras till och undersöks vid Resurscentrum får även besvara 
testet KSP (Karolinska Scales of Personality) som ger en personlighetsprofil 
rörande exempelvis graden av ångest, impulsivitet, aggressivitet, skuldkänslor 
och social förmåga. Insamling av data pågår för nuvarande, men hittills har 
preliminära analyser gjorts för 30 manliga patienter och 30 matchade kontroller 
(dvs. icke AAS användare).   

 

Sammantaget visar resultaten så här långt att åldern för AAS missbrukarna är 
mellan 17 och 43 år. De har i medeltal påbörjat sitt missbruk i 19 årsåldern och 
deras missbruk har varat i genomsnitt 6 år. Vad gäller personlighetsprofilen tyder 
resultaten på att män med AAS missbruk skiljer sig åt jämfört med kontroller på 
flera aspekter (se tabell 1). De har en högre grad av somatisk ångest (svettning, 
panikkänsla, hjärtklappning) och muskelspänningar (käkar, axlar). De har också 
vissa svårigheter med att identifierar sig med samhällets normer och leva sig in i 
andras roller. Dessa män är också mer aggressiva samtidigt som de också bär på 
högre grad av skuldkänslor. Dessutom hade AAS användarna oftare blivit dömda 
för något brott och de har också oftare använt andra droger (amfetamin/kokain, 
partydroger samt GHB) jämfört med kontrollgruppen. 
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Tabell 1. Medelvärden (M) och standaravvikelser (SD) för män som missbrukar AAS (n=30) 
samt för en kontrollgrupp (n=30) vad gäller personlighetsprofilen enligt KSP.   
 

AAS användare Kontrollgrupp 
      M       SD   M        SD    
Somatisk ångest   70,4 ± 15,0*** 58,9 ± 11,9 
Psykisk ångest  56,9 ± 14,8  55,3 ± 10,9 
Muskelspänning   68,8 ± 16,0*** 52,4 ± 11,5 
Impulsivitet   57,1 ± 15,2  51,1 ± 12,2 
Monotoniundvikande  53,9 ± 13,8  53,1 ± 11,6 
Socialisation   34,4 ± 13,7** 44,3 ± 11,8 
Social önskvärdhet  42,0 ± 11,8  45,8 ± 9,9 
Psykasteni   62,4 ± 17,1  55,8 ± 11,1 
Distans   47,1 ± 15,4  45,8 ± 10,2 
Indirekt aggressivitet  55,5 ± 10,5  53,4 ± 10,1  
Verbal aggressivitet   56,3 ± 11,9*  49,6 ± 10,0  
Irritabilitet   54,1 ± 15,2  50,6 ± 11,5  
Misstänksamhet  56,9 ± 14,4  51,2 ± 7,9 
Skuldkänslor   53,5 ± 9,1*  48,2 ± 10,2 
Hämmad aggressivitet   44,5 ± 13,4*  52,7 ± 12,2  
(*: p<,05; **: p<,01; ***: p<,001) 
 
 
En central fråga är om de funna personlighetsförändringarna är en 
personlighetsprofil som har föregått missbruket eller om de har uppkommit på 
grund av ett AAS missbruk. Om personlighetsförändringarna är ett resultat av 
missbruket är det angeläget att undersöka huruvida dessa förändringar är 
reversibla efter att missbruket har upphört. Ett fortsatt syfte med våra studier är 
därför att följa patienter med AAS missbruk under en längre tidsperiod samt att 
jämföra dessa data med en matchad kontrollgrupp. 
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STEROIDER, GHB & CANNABIS 
 

 

GHB i Västsverige – användning och 
spridning 
 

Jari Kuosmanen & Mattias Gullberg 
 
Det något märkliga förhållande att användning av GHB (GBL och butandiol) 
främst varit en västsvensk företeelse är en av grunderna för en undersökning vid 
FoU i Väst/GR som nyligen avslutats. En annan och mer angelägen 
utgångspunkt handlar om att GHB är en farlig drog. Den har en dödlighet i nivå 
med heroin, men till skillnad från heroin är det inte ovanligt att GHB finns bland 
de första drogerna som ungdomar testar och använder. 
 
Bruket av GHB bland just ungdomarna uppmärksammades tidigt bland 
yrkesverksamma i Göteborgsregionen. Bland annat beskrev några anställda i 
Mölndals Stad sina erfarenheter i två FoU-rapporter publicerade 2002. I en 
annan utredning på Hisingen 2006 konstaterade man stora brister i samarbetet 
mellan olika vårdgivare runt personer med GHB. Man agerade inte heller 
tillräckligt snabbt i dessa ärenden, där risken för överdos är betydande. Det har 
också visat sig att användning av GHB inte minskat trots att den år 2000 
klassades som narkotika. Personal såväl inom socialtjänsten som vid 
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har mött ett ökande antal 
ungdomar och unga vuxna som använder GHB.  
 

Fakta om GHB, GBL och butandiol 
 

GHB är en förkortning av gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra. 
Substansen är kroppsegen och förekommer i de flesta av kroppens vävnader. 
Drogen är lätt att tillverka och recept finns lättillgängliga på Internet. 
Ingredienserna är destillerat vatten, kaustiksoda och GBL. Produktionen och 
hanteringen av GHB är dock kriminaliserad i Sverige sedan februari 2000 då 
GHB klassades som narkotika. Den färdiga drogen är en färglös och luktlös 
vätska som ofta förvaras i petflaskor. En dos motsvarar ungefär vad som ryms i 
en petflaskas skruvkork, därav begreppet ”korka”. 
 
GBL är en förkortning av gammabutyrolakton. GBL används bland annat för att 
tillverka andra kemikalier. Substansen används för att framställa GHB illegalt. 
Den kan också drickas rent som berusningsmedel, men är svår att konsumera 
eftersom den har en frätande effekt på slemhinnorna och smakar illa. Väl i 
kroppen omvandlas GBL till GHB.  
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Butandiol används inom industrin för att tillverka andra kemikalier. Substansen 
går att använda i berusningssyfte och vid förtäring omvandlas den till GHB.  
GBL och butandiol är inte klassade som narkotika, utan betraktas som 
hälsofarliga varor från 1 september 2005. I narkotikautrednings förslag föreslår 
man att både GBL och butandiol skall narkotikaklassas. 

 

Syfte och metod 
 
Syftet för undersökningen var att kartlägga GHB-brukets förekomst, samt 
geografiska och sociala spridningsmönster i Göteborgsregionen. Vidare var 
syftet att studera vilka faktorer och mekanismer som medverkar till och 
motverkar spridningen av GHB.  
 
Vid materialinsamling har det varit naturligt och viktigt att vända sig till de 
personer som har den bästa kunskapen, nämligen de som själva använt GHB och 
de som genom sin profession kommit i kontakt med personer som brukar GHB. I 
studien har det genomförts fem fokusgruppsintervjuer med personal inom 
kommunal narkomanvård, öppen- och sluten narkomansjukvård, 
myndighetsutövande socialtjänst och polisens ordnings- och 
spaningsavdelningar. Även ett par enskilda intervjuer med professionella har 
genomförts på Tullverket och sjukvårdens avgiftningsenhet. 

 
Bland dem som själva använt GHB under en längre tid gjordes individuella 
intervjuer med sex män och två kvinnor. För att också veta hur ungdomar som 
befinner sig i miljöer där droger förekommer förhåller sig till GHB, gjordes 
också gruppintervju med sex ungdomar. Sammanlagt har ett fyrtiotal informanter 
deltagit i studien. 
 

Sammanfattning av resultaten i studien 
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fördelar som GHB uppfattas ha på 
denna marknad är att det är en relativt billig och tillgänglig drog, vilket har att 
göra med att vem som helst kan tillverka drogen med hjälp av de recept som 
numera finns på Internet. Genom att dosera GHB olika kan skilda 
drogupplevelser uppnås: en muskelavslappnande effekt, eufori, ökad sexuell lust, 
att somna eller att bli medvetslös (”däcka”). Det har också visat sig att GHB 
både utomlands och i Sverige används i kombination med andra droger som till 
exempel ecstacy, kokain och amfetamin. Den billiga GHB kan förstärka och 
förlänga effekten av de dyrare drogerna. Den kan också häva deras biverkningar. 
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GHB har en speciell fördel jämfört med många andra droger, den är 
svårupptäckt. I de nuvarande snabbtester som till exempel polisen har för 
utandningsluft, syns inte medlet. Dessutom kan den som doserar drogen rätt 
lyckas att passera som normal i sociala sammanhang, i hemmiljön, på jobbet och 
på socialbyrån, vilket bidrar till att man kan hålla sitt drogande hemligt. En av de 
stora fördelarna, enligt både män och kvinnor, är att man med hjälp av GHB kan 
bli säker i sociala sammanhang, man får en god självkänsla och ökad verbalitet. 
Några män berättade att de använde GHB för att skapa kontakt med kvinnor, 
framförallt de osäkra männen skapade ett slag kompensatorisk maskulinitet med 
hjälp av drogen. Detta var också kopplat till det faktum att GHB ökade den 
sexuella lusten avsevärt. För vissa män var denna effekt av drogen den som de 
uppskattade mest.  

 
Ser man på de nackdelar som både kortvarigt och långvarigt GHB-bruk kan föra 
med sig kan man först och främst nämna att drogen är svårdoserad och farlig för 
hälsan. Dödligheten är på samma nivå som vid heroinbruk. Dessa risker har att 
göra med flera olika faktorer. Kvaliteten och styrkan på GHB varierar, och även 
korken som mått kan vara skifta i storlek. Mängden GHB man får i sig i en kork 
kan skilja sig i förhållande ett till fyra. Man kan också konstatera att vissa 
eftersökta kickar uppnås bara i närheten av ”däckning”. Balansering på denna 
”slaka lina” är mycket svår och leder inte sällan till att man somnar eller blir 
medvetslös. Framförallt vid kombination med droger som också är 
andningshämmande; alkohol, bensodiazepiner och heroin, förstärks GHB:s 
farlighet. 
 
Listan av olika fysiska psykiska negativa följder av GHB bruket kan göras lång. 
Exempelvis är minnessvårigheter tilltagande efter längre tids användning. Dåligt 
tillverkad GHB, och GBL i dess normalform, är starkt frätande vilket i många 
fall ger tillfälliga och i vissa fall bestående skador i svalget och i magen. Det är 
inte heller ovanligt med olika slags olyckor i samband med användning, inte 
minst vid bilkörning som många uppfattar ger en speciell kick under påverkan av 
GHB. Även på arbetsplatserna är riskerna uppenbara. Personer som använder 
GHB kan lyckas att passera som normala trots gravt missbruk.  

 
Om den positiva sidan av GHB är att självsäkerheten och den sexuella lusten och 
aktiviteten ökar, kan den negativa delen av dessa verksamheter vara att man 
under berusningen utgör handlingar man senare ångrar. Utomlands har GHB 
ryktet om sig att vara en så kallad date rape drog. Det är mycket som tyder på att 
de främst är andra medel som används i dessa sammanhang i Sverige. Samtidigt 
bör man nämna att riskerna för att bli utsatta för förnedrande handlingar och 
sexuella övergrepp är stora i sammanhang där ”däckandet” är så vanligt, som det 
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är i GHB-sammanhang, samtidigt som drogen förstärker den sexuella potensen 
och suddar ut de vanliga normativa gränserna. 
 
Vid en tids användning inträder tillvänjning som innebär att man behöver mer av 
drogen för att uppnå samma effekt som förut. Till slut når man inte längre de 
uppskattade kickarna eller effekterna man i början var ute efter. Tvärtom vänds 
mycket av det positiva sin motsats. Från att varit en självsäker, social och 
sexuellt potent person blir man osäker, osocial och impotent. Tillvänjningen 
innebär också att om man inte tillför drogen kontinuerligt får man så starka 
abstinensbesvär att en egenavgiftning inte är att rekommendera eftersom den kan 
leda till livsfarliga tillstånd.  
 
Trots att besvären och problemen ökar avsevärt ju längre tid man använder 
GHB, är det allt som oftast inte den som missbrukar drogen som självmant söker 
sig till vården. Eftersom GHB är relativt lätt att dölja är det inte sällan vid 
”däckningar” som man blivit avslöjad. Vid dessa tillfällen kan både det privata 
och professionella nätverket reagera och försöka att få personen att komma in i 
vård. Det är inte ovanligt att tvång av olika slag finns med i planeringen. Det har 
visat sig att i vården av dem som brukar GHB krävs en obruten vårdkedja från 
upptäckt till eftervård och en tät samverkan av olika vårdgivare och 
myndigheter. I studien har det konstaterats en del brister, bland annat i den första 
fasen. Det handlar bland annat om avsaknad av information mellan sjukvård, 
polis och socialtjänst.  
 
Eftersom återfallsrisken är hög är det viktigt efter avgiftningen att vården 
fortsätter i relevanta former. På avdelning 306 vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset har man specialiserat sig på GHB-avgiftning. Ett av 
problemen är att det ännu inte finns någon specialisering av eftervården som tar 
hänsyn till de psykiska och fysiska långtidseffekter, som ett långvarigt bruk av 
GHB kan bidra med. 
 
I studien har vi intervjuat personer som har en flerårig drogfrihet. Innan de 
kommit så långt har det dock handlat om ganska långvarig och besvärlig process, 
som inneburit flera återfall. I vården har inte sällan både det privata och det 
professionella nätverket varit inblandat. Processen har också inneburit en 
brytning med de bekanta som fortfarande använder narkotika, och byggandet av 
nya drogfria nätverk. De viktigaste faktorerna i denna process är tiden, 
specialanpassade vårdinsatser och kontinuiteten i stödet. I denna process är 
socialtjänstens roll som samordnare och ytterst ansvarig mycket viktig. 
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Vid analysen av resultaten har vi använt av oss teoretiska perspektiv om 
spridning, om sårbarhet och stress, öppen marginalitet och marknadmekanismer, 
som är hämtade från forskning om hur heroin har spridit sig mellan olika sociala 
grupper och städer. När det gäller spridningen av GHB kan man notera likheter 
men även stora olikheter.  
 
Att det är en speciell marknad handlar framförallt om det faktum att både heroin 
och GHB är klassade som illegala droger. Skillnaden mellan drogerna är att 
heroin har funnits i Sverige sedan sjuttiotalet, medan GHB kom in först på 
nittiotalet och fortfarande är ett västsvenskt fenomen. Heroin har under åren 
spridit sig från Malmö till flera orter i Sverige. Heroin var redan tidigt i Sverige 
ett medel som främst användes av dem som var vana vid andra droger och 
framförallt marginaliserade grupper, där både stressnivån och sårbarheten var 
hög. GHB däremot har i början främst använts i gymkretsar, på klubbar och 
ravepartyn av socialt relativt stabila personer. I båda drogerna finns illegal 
smuggling med i bilden, men när det gäller produktionen kan den tillverkas i det 
egna köket, när man väl tagit in GBL i landet. Till skillnad från heroinlangaren 
kan den som säljer GHB även vara producent av drogen, vilket kan bidra till att 
tillgängligheten är god och priset lågt. När det gäller själva drogen så kan båda 
injiceras, även om det är mycket mer vanligt att man dricker den. I denna mening 
är GHB närmare alkoholen än många andra droger. Stigmat som är kopplat till 
heroin har inte berört GHB i samma utsträckning, i alla fall inte i början av 
spridningsprocessen. Både heroin och GHB är mycket potenta droger utifrån 
sina farmakologiska effekter och drogupplevelser. Likheter är också stora när det 
gäller riskerna, vilket bland annat kommer till uttryck att dödligheten är ungefär 
på samma nivå.  
 
På samma sätt som vid spridning av heroin kan man konstatera att den som 
befinner sig i början av sin GHB-karriär fungerar både genom sitt exempel och 
genom eventuell försäljning som passiv och aktiv spridare av drogen till andra. 
Så länge de mer negativa sidorna av GHB var okända och när drogen var laglig, 
fanns det inga större problem att sprida drogen. Framförallt var spridningen 
relativt lätt i sammanhang där drogen först introducerades i Sverige, vilket var på 
gym och på vissa mindre orter. Orterna är ofta socialt stabila med 
småhusbebyggelse och det har varit vanligt med en alkoholkultur. GHB 
uppfattades inte som en ”vanlig” drog utan något man kunde ta istället för 
alkohol.  
 
Det är tydligt att GHB i början främst spridit sig i sådana lokala sammanhang där 
drogen också tillverkats. En spridning har skett genom sociala kontakter, främst i 
Göteborg och i Västsverige. Idag är GHB betraktad som en av alla de droger 
som finns på marknaden. Med åren har de som agerar som smugglare och 
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distributörer på den övriga drogmarknaden börjat intressera sig även för GHB. 
Dessa nätverk är inte sällan landsomfattande vilket innebär att GHB kan tänkas 
att mer aktivt att spridas till andra orter i Sverige.  
 

Läs gärna rapporten som finns publicerad på www.grkom.se/fouivast 
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STEROIDER, GHB & CANNABIS 
 

 

Cannabis bland unga – fokus i en  
FoU-cirkel  
 

Karin Patriksson 
 
Cannabis är till omfattning den mest använda drogen i Sverige, näst alkohol. 
Med få undantag är cannabis det narkotiska preparat man provar först och 
inkörsporten för dem som fortsätter med andra droger. 
  
Nya studier om negativa effekter av cannabis har kommit allt tätare de senaste 
åren. Exempelvis visar en avhandling att ungdomar som röker hasch eller 
marijuana riskerar att få en ökad neurobiologisk känslighet, det vill säga 
förändringar i hjärnan som medför större risk att fatta tycke, för heroin och 
morfin (Ellgren 2007). En annan studie visar att tonåringar är mer sårbara för 
den skadliga effekt cannabis har på hjärnans kognitiva funktioner (Pattij, 
Wiskerke & Schoffelmeer 2008). När det gäller skador på sikt visar flera studier 
(bland annat Solowij et al 2008) att vissa delar av hjärnan förändrats i storlek hos 
personer som rökt cannabis i tio år eller längre och att dessa förändringar är 
bestående.  
 
 

”Det här är tänkt att leda till mer verkstad” 
 

Så inledde Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götalands län, den 
heldagskonferens med tema Cannabismissbruk som genomfördes på biograf 
Draken i Göteborg den 6 november 2008 för yrkesverksamma och politiskt 
förtroendevalda i Västra Götaland. Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i 
samarbete med olika samverkansaktörer i länet17. Drygt 700 personer (1.100 var 
anmälda!) fick ta del av en dag fylld med kunskap om cannabis.  

 
Själv fick jag avsluta dagen med att presentera Nationella Cannabisnätverket, ett 
nätverk för behandlare som arbetar med HAP (haschavvänjningsprogrammet). 
Jag presenterade också en kartläggning av kommuners behandlingsalternativ vid 
cannabismissbruk och cannabisberoende som genomfördes av Nationella 
Cannabisnätverket år 2008 på uppdrag av MOB (Mobilisering mot narkotika). I 
kartläggning intervjuades representanter i 75 kommuner, inklusive de tre 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Urvalsförfarande gjordes i 
samarbete med SKL. Huvudfrågan vid telefonintervjuerna var om man erbjöd 
                                                 
17 FoU i Väst/GR, Kriminalvården, Forskningsrådet för missbruk och beroende, Göteborgs 
universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  



 - 292 - 

behandling med särskilt fokus på cannabis och dess effekter, med andra ord 
behandling som faktaunderlaget till Nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård (Socialstyrelsen 2007) ger stöd för. I de tre storstäderna erbjöd 90 
procent av mottagningarna sådan behandling. Av övriga kommuner erbjöd 
endast 44 procent sådan behandling och då var det vanligast i större städer 
(100.000- 200.000 invånare) och förortskommuner. Siffrorna förstärkte att det 
verkligen fanns behov av att utveckla kunskap och insatser kring cannabis. 
Dagen avslutades med att Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med 
FoU i Väst/GR utlovade att de inom kort skulle återkomma med ett erbjudande 
för att inspirera till fortsatt arbete på cannabisområdet. 
 
 

En FoU-cirkel om cannabis bland ungdomar och unga 
vuxna 
 
 

Erbjudandet innebar en inbjudan om att delta i en FoU-cirkel på temat Cannabis 
bland ungdomar och unga vuxna.  

 
En FoU-cirkel beskrivs av Lönnback och Österberg (2006) som en form av 
studiecirkel där ledare med forskningserfarenhet ingår. Fokus är att skapa 
kunskap enligt formeln praktik + teori + reflektion = ny kunskap. Ett centralt 
begrepp är ”det forskande ögat”, som är en metod för att synliggöra det egna 
arbetet. Det innebär att ta ett steg tillbaka och studera vardagsarbetet på lite 
avstånd, att lyfta blicken ovanför mattkanten för att se mönstret, med hjälp av 
vetenskapliga tekniker som exempelvis dokumentation. En cirkeldeltagare som 
intervjuats av Lönnback och Österberg beskrev värdet av en cirkel med orden 
”Att hinna se hur man förändras i tanken.”  

 
Att delta i en FoU-cirkel innebär med andra ord att man ges möjlighet att 
undersöka frågor man stöter på i sitt arbete, reflektera över dem, se vad 
forskningen kommit fram till, förmedla till gruppen, diskutera nya infallsvinklar 
med övriga cirkeldeltagare och dokumentera såväl processen som den nya 
kunskap man skapat. Som cirkeldeltagare är man själv aktiv i både 
kunskapssökande och kunskapsförmedlande.  

 
Inlärningspyramiden (se nästa sida) visar minnesbehållning i förhållande till hur 
kunskap presenteras. Som deltagare i en FoU-cirkel befinner man sig till stor del 
i de fält som kan ge hög procent av minnesbehållning. 
 
Inbjudan till denna FoU-cirkel var ställd till personal inom kommun, hälso- och 
sjukvård samt kriminalvård i Västra Götaland som i sitt arbete möter ungdomar 
och unga vuxna som missbrukar cannabis. Cirkeln, som startade i april 2009, 
omfattade tio träffar under ett år. FoU i Väst/GR valde att ha både en forskare 
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och en praktiker som cirkelledare, vilka är Anette Skårner, forskare och lärare 
vid Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet och undertecknad. 
 
14 personer fördelade på Göteborgs kommun och övriga kommuner i Västra 
Götaland har deltagit i cirkeln. Samtliga är kommunalt anställda med varierande 
uppdrag så som; socialsekreterare i ungdoms-, vuxen- eller mottagningsgrupp, 
fältsekreterare samt behandlare i öppenvård för personer med missbruk.  
 
 

 
 
Första cirkeltillfället användes till att presentera ramarna för cirkeln och till 
brainstorm för att få fram teman som deltagarna var nyfikna på att utforska. 
Deltagarna fick sedan lyfta ut de sju teman som för dem kändes mest angelägna 
att undersöka. Dessa teman var;  
 

- Vändpunkter  
- Drogkunskap och Internet. Varifrån? Hur hit?  
- Vem är användaren?  
- Motivation och allians  
- Fysiska, psykiska, sociala och kognitiva skadeverkningar  
- Haschmönster. Argument och motargument  
- Behandlingsmodeller 
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Gruppen delades in i par som fick välja ett av dessa teman att fördjupa sig i. 
”Paren” har bland annat ansvarat för ett av cirkeltillfällena genom att ge en 
föreläsning och gärna genom att involvera övriga cirkeldeltagare både inför och 
under träffen. Ett exempel är paret som valt att fördjupa sig i 
Vändpunktsprocesser. De skickade ut ett frågeformulär till övriga deltagare och 
bad dem att intervjua var sin person som lämnat missbruk utifrån formuläret. 
FoU i Väst/GR anordnade också ett öppet uppsatscafé där en magisteruppsats på 
samma tema presenterades. Vid träffen i cirkeln inledde de båda deltagarna med 
en genomgång av vändpunktsprocesser ur ett teoretiskt perspektiv. Därefter 
presenterade de själva och övriga deltagare vad de fått för svar vid intervjuerna, 
där svaren också kopplades till teorier. Flera klienter hade sagt att ingen tidigare 
frågat efter detta, att de tyckte om att få den frågan och att få lov att berätta. Det 
ledde vidare till en diskussion om vilka frågor det är som vi ställer och vad är det 
vi glömmer att fråga om. Ett annat exempel är cirkeldeltagarna som valt 
Motivation och allians. De funderade på hur de skulle gripa sig an området och 
valde att fokusera på vilken betydelse lokalernas inredning och personalens 
bemötande har för klienterna. Genom ett fåtal frågor intervjuade de ungdomar 
som kom till deras mottagning om hur de tyckte att en mottagning skulle vara 
inredd för att de skulle känna att de ville komma tillbaka. Likaså hur de ville bli 
bemötta för att de skulle känna att de ville komma tillbaka. Vid cirkeltillfället 
presenterade de exempel från facklitteratur om bemötande och inredningens 
betydelse för goda möten. Därefter delgav de gruppen ungdomarnas svar. Under 
både den teoretiska delen och den del där de presenterade ungdomarnas svar 
involverades övriga gruppmedlemmar. Det blev diskussioner med givande och 
tagande och en hel del ”Det har jag inte tänkt på förut”, ”Det tar jag med mig till 
mitt jobb”. 
 
 

Att vara cirkelledare 
 

Att som praktiker få möjligheten att inta rollen som cirkelledare kändes som en 
utmaning för mig. Tryggheten fann jag i ämnet som var fokus för den här cirkeln 
och i min erfarenhet från att själv ha varit FoU-cirkeldeltagare. För mig har det 
varit givande och utvecklande att under så pass lång tid ha fått möjlighet till nära 
samarbete med en forskare. Lika berikande har det varit att få ta del av 
cirkeldeltagarnas kunskap. Tillsammans har vi följts åt under en process av 
kunskapsskapande. Jag vill avsluta med att citera vad en av cirkeldeltagarna sa 
vid ett cirkeltillfälle: 
 

"Vi brukar ju berätta för vår arbetsgrupp vad vi pratar om här. När vi berättade 
om hur cannabis påverkar människor på olika sätt sa kollegorna att de inte 
hade klart för sig att det var så farligt, de hade tidigare tänkt att ja men det är 
ju bara cannabis. De här nya kunskaperna vi kom med blev de väldigt 
intresserade av."  
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En påtvingad relation? En studie av 
kontaktmannaskapet inom LVM-vården 
 

Leila Billquist & Anette Skårner 
 
”Kontaktmannaskap” är en utbredd företeelse och ett vedertaget begrepp i det 
svenska vårdlandskapet. På institutioner avses den personal som i vardagen har 
närmast ansvar för en klient. Modeller för kontaktmannaskap inom olika 
institutionella vårdformer började utvecklas från 1970-talet och framåt, med 
psykiatrin som föregångare. Inom kriminalvården infördes på 1990-talet 
kontaktmannaskapet som en del av en reformerad och mer komplex vårdarroll. 
Ett viktigt syfte bakom dessa reformer var att göra vården mer personlig och att 
framhålla relationen mellan personal och klient. Också i förarbetena till 1988 års 
LVM-lagstiftning (SOU 1987:22) framhävs vikten av en metodik som tar sin 
utgångspunkt i personliga relationer, istället för att ensidigt förlita sig till yttre 
kontroll, inom tvångsvården av vuxna missbrukare. Kontaktmannaskap är 
emellertid inget centralt påbud inom Statens institutionsstyrelse, men systemet 
tillämpas på samtliga LVM-hem (Skårner 2004). 
 
Relationer som kännetecknas av samarbete och förtroende anses generellt vara 
en grundval i arbetet med människor. Exempelvis visar modern 
psykoterapiforskning att den terapeutiska alliansen har större inflytande för ett 
positivt behandlingsresultat än vilken specifik metod som används i en viss 
behandling (Wampold 2001). Att den personliga relationen till behandlaren är 
central för hur klienten upplever och värderar missbruksbehandling visar flera 
studier (Skårner 2001, Blomqvist 2002). Vi vet också att en stödjande 
organisatorisk struktur och ett ”gynnsamt” behandlingsklimat är en viktig 
förutsättning för ett gott behandlingsklimat (Frank & Frank 1991, Billquist 
1999). LVM-vårdens förutsättningar är dock speciella redan genom det faktum 
att klienten vårdas mot sin vilja. LVM-vården syftar till att avbryta en destruktiv 
livsföring och motivera till frivillig vård där målet är att personen mer definitivt 
skall lämna missbruket. Tanken är förstås att inslaget av tvång skall bidra till att 
klienten lotsas fram till en punkt där han eller hon själv väljer att inte missbruka. 
En grundläggande fråga är emellertid i vad mån tvånget i sig innebär ett större 
hinder än hjälp för ett framgångsrikt motivationsarbete. 
 
Syfte och tillvägagångssätt 
 

Det finns alltså olika omständigheter, ramar och villkor som tycks påverka 
kontaktmannaskapet, men frågan är hur? Det övergripande syftet med vårt 
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projekt är att studera kontaktmannaskapets utövande och villkor inom LVM-
vården. I detta ingår att undersöka om – och i så fall hur – man i en 
tvångssituation kan utveckla en bärande relation, dvs. en relation mellan 
behandlare och klient som kan leda till en för klienten gynnsam förändring. 
Några centrala frågor: 
 

- Hur gestaltar sig kontaktmannaskapet i de studerade praktikerna? Vilken roll 
har kontaktmannaskapet i förhållande till övrig verksamhet på 
institutionerna? 

- Vilka förutsättningar, organisatoriska och personella föreligger och hur 
påverkar dessa kontaktmannaskapet? 

- Hur ser parterna på kontaktmannaskapet? Hur upplever och värderar de 
relationen och det som erbjuds i denna relation?  

- Vilken roll och betydelse tillskriver klienterna och kontaktpersonerna tvånget, 
såväl själva omhändertagandet som fortlöpande tvångsinslag under vistelsen? 
Hur hanteras tvånget i organisationen och av parterna?  

 
Undersökningen har efter ett strategiskt urval förlagts till fyra LVM-institutioner 
varav två för män, Gudhemsgården och Renforsens behandlingshem och två för 
kvinnor, Ekebylunds behandlingshem och Fortunagården. Studien fokuserar 
båda parter (klient och kontaktperson), deras inbördes samspel och samspelet 
med den omgivande sociala och organisatoriska kontexten på institutionerna. 
Datainsamlingen har genomförts under åren 2005-2006 med hjälp av följande 
metoder: 
 

- Dokumentstudier  
- Deltagande observationer i institutionsmiljöerna 
- Fokuserade gruppintervjuer med personal och klienter  
- Kvalitativa forskningsintervjuer med klienter och deras kontaktpersoner 
 
Den teoretiska ansatsen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i tre samspelande 
teoretiska perspektiv – interaktion, makt och organisation – som går in i och lutar 
sig mot varandra. Det empiriska materialet har sammanställts och analyserats 
institutionsvis, men också gruppvis (klienter respektive kontaktpersoner) och 
tematiskt. Tolknings- och analysarbetet har pågått under hela 
forskningsprocessen och genomsyrats av ett reflekterande förhållningssätt.  
 
 

Resultat och slutsatser 
 

Studiens resultat visar att systemet med kontaktmannaskap utgör ett 
grundfundament för vårdens organisering, även om det kan utformas olika och 
tillskrivas olika innebörd beroende på organisatoriskt och behandlingsmässigt 
sammanhang. Gemensamt är att kontaktpersonen följer klienten under vårdtiden 
och har ett särskilt helhetsansvar för motivationsarbete och 



 - 301 - 

behandlingsplanering. Och en av poängerna med kontaktmannasystemet är, 
vilket framgår av båda parters berättelser, att såväl innehåll som struktur och 
ramar är flexibla och ”tänjbara” för att  kunna anpassas till de mångfacetterade 
och skiftande behov som kan finnas i den heterogena klientgruppen; behov som 
också kan förändras över tid under varje klients vistelse på institutionen. 
 
Tvångsinslaget i vården skapar visserligen förutsättningar för drogfrihet och för 
att klienten stannar kvar i behandlingen, men innebär också en inskränkning av 
integritet och autonomi, något som kan försvåra såväl relationsskapande som 
vården i sin helhet. Klienterna ger samstämmigt uttryck för att tvånget uppfattas 
som en kränkning, men utvecklar olika strategier för att hantera situationen. 
Vissa reagerar med passivitet och uppgivenhet, andra med aktiv och många 
gånger välartikulerad protest. Det finns också de som (så småningom) accepterar 
situationen och ser vistelsen på LVM-institutionen som en inledning till att få 
mer långsiktig hjälp för ta sig ur missbruket. Tvånget präglar institutionernas 
vardagsliv och personalens arbete innehåller många och ibland motstridiga 
uppgifter vid sidan av kontaktmannaskapet. Att hålla miljön drogfri, att 
upprätthålla regler och struktur och att förhindra att klienterna rymmer innebär 
dagliga tvångsinslag i form av inlåsning, visitation och restriktioner i klienternas 
kontakt med livet utanför institutionen. Det förefaller dock som det är tvånget 
och vårdens innehåll som klienterna är kritiska till, snarare än personalen som 
personer. Man tycker i allmänhet bra om sin kontaktperson och denne beskrivs 
som en trygg punkt att hålla fast vid – men också som en person som man 
strategiskt måste hålla sig väl med för att bli sedd, få igenom sina önskemål och 
få tillgång till olika privilegier. 
 
Klienterna i vår studie uppfattar alltså kontaktmannaskapet som ett 
huvudsakligen positivt inslag i den negativa situation som tvångsvården i 
allmänhet innebär, men även om förutsättningar finns för att erbjuda klienten den 
hjälp som kan förekomma inom ramen för en LVM-vistelse är det inte alltid 
självklart att det blir på det sättet. Resultaten från studien klargör de stora 
individuella skillnader som finns när det gäller hur kontaktmannaskapet utformas 
och hur parterna värderar och upplever det utbyte som sker inom 
kontaktmannarelationen. Den personliga relationen är det främsta 
arbetsinstrumentet för kontaktpersonen att skapa motivation och förändring och 
det är också den huvudsakliga väg som klienten har att gå för att få stöd och 
hjälp under sin vistelse på institutionen. På olika sätt försöker kontaktpersonerna 
övertyga klienterna om det legitima i omhändertagandet och att den påtvingade 
vården har något att erbjuda. En kontaktperson som fixar och ”peppar” och tar 
tag i allt det man behöver hjälp med både i den existerande vardagen och i 
planeringen för framtiden – och att detta sker utan strul – skattas högt av 
klienterna i vår studie, liksom att kontaktpersonerna finns där som bollplank när 
man behöver råd, information eller helt enkelt hjälp att sortera sina tankar. 
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Men kontaktmannaskapet existerar inte i ett vakuum! Den finns både i ett 
rumsligt och tidsmässigt sammanhang och omgärdas av olika ramar och villkor. 
Studiens resultat tydliggör platsens och situationens centrala  roll: beroende på 
situation sätts olika rationaliteter i spel både hos individerna och i 
organisationen. Kontaktmannaskapet utövas i både specifika och avgränsade 
”professionella” situationer, som enskilda samtal och behandlingskonferenser, 
och i vardagslivet på avdelningen. Parterna exponerar sig för varandra och inför 
andra i en mängd olika situationer vilket får konsekvenser för hur relationen 
etableras, utvecklas och används. Att kontaktpersonen är närvarande och tar 
initiativ i vardagen på avdelningen gynnar relationsskapande och stöd, och inte 
minst hur kontaktpersonen lyckas ”freda” kontaktmannarelationen, när den i 
trängda lägen på avdelningen riskerar hamna på undantag. Bristande 
tillgänglighet och kontinuitet i kontaktmannarelationen är emellertid en 
återkommande kritisk synpunkt från båda parter, men mest framträdande från 
klienterna. På motsvarande sätt utgör klientens agerande i vardagen underlag för 
kartläggning, bedömning och kontroll. En del av klienttillvaron på en 
tvångsvårdsinstitution är att ständigt vara iakttagen och övervakad. Här intar 
kontaktpersonerna en speciell roll beroende på hur beslutsmakten är fördelad 
mellan olika personalkategorier. De olika aspekterna av kontaktmannarollen är 
alltså intimt sammanflätade med den ofrivilliga situationen och de restriktioner i 
tid och rum som är en konsekvens av denna. 
 
Förhållandet mellan tvång och relationsskapande är dock dubbelbottnat. Vår 
analys pekar på att tvånget kan motverka att en bekräftad relation utvecklas och 
att tvångssituationen sätter gränser för vilken hjälp klienten accepterar oavsett 
hur bra man tycker om sin kontaktperson på ett personligt plan. Men relationen 
till kontaktpersonen kan också medverka till att klienten förmås ta emot den 
påtvingade hjälpen. Kontaktpersonens personliga framtoning och känsla för 
timing tycks ha en potential för att både komma runt tvånget och förbi en ibland 
kompakt misstro i form av schematryck (Bernler et al. 1993) grundat i 
ackumulerade negativa erfarenheter av kontakten med samhällsvården. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att två överordnade och delvis konkurrerande 
mönster i synen på kontaktpersonernas funktion framträder i vårt material. Å ena 
sidan, vilket gynnas av tillgänglighet och kontinuitet i relationen, som en spindel 
i nätet med ansvar för den enskilda klientens vårdsituation. Å andra sidan som en 
kugge i det maskineri som krävs för att institutionen skall fungera. Det finns en 
konflikt mellan relationens och institutionens krav, som kontaktpersonerna måste 
hantera, och som genomsyrar såväl de enskilda kontaktmannarelationerna som 
organisationen som helhet. 
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De erfarenheter, såväl klienters som kontaktpersoners och övrig personals, som 
redovisas i denna studie talar för att kontaktmannaskapet har en potential för att 
bidra till en meningsskapande struktur för klienten under den tid han eller hon 
befinner sig i LVM-vård. Kontaktpersonen kan underlätta vistelsen, föra 
processen framåt och se till att information förmedlas och att kontaktytorna ut 
mot omgivningen fungerar. Kontaktmannaskapet fyller på så sätt också en viktig 
funktion för organisationen genom att utgöra en ”instans” dit den enskilde 
klientens angelägenheter, krav och önskemål kanaliseras. Därmed underlättas 
organisationens organisering och logistik. Gränserna mellan kontaktpersonen 
och övrig personal är avsedd att skapa ordning och stärka banden mellan 
kontaktperson och klient. Men kan också tvärtom bli ett avvisande där klienten 
lämnas ensam utan svar och utan stöd; om kontaktpersonen inte är tillgänglig, 
om en bekräftad relation inte utvecklas eller om kontaktpersonens kompetens 
inte motsvarar klientens förväntningar. 
 
Kontaktmannaskapet framstår alltså som något av det möjligas konst. Av det 
som framkommit i vår studie kan vi sluta oss till att det mest centrala elementet 
är den mellanmänskliga och professionella kvaliteten på relationen mellan klient 
och kontaktperson, men att denna i sin tur är beroende av den större organisation 
som ramar in och villkorar kontaktmannarelationen – att det ges tid, plats och en 
tydlig struktur i vardagsarbetet, att det ges stöd och resurser i form av utbildning 
och handledning, och att kontaktpersonen ges tydliga befogenheter. 

 
Projektet är avslutat och hittills redovisat dels i en slutrapport, En påtvingad 
relation? Kontaktmannaskapets utövande och villkor inom LVM-vården 
(Billquist & Skårner 2009a), dels i en artikel i Nordisk Alkohol- och 
Narkotikatidskrift, En påtvingad relation: stöd och kontroll i 
kontaktmannarelationen inom LVM-vården (Billquist & Skårner 2009b). 
Projektet genomfördes med stöd av forskningsmedel beviljade av Statens 
institutionsstyrelses vetenskapliga råd. 
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Med livet som insats – klientkonstruktioner 
inom substitutionsmottagningens praktik 
 

Frida Petersson 
 

Personer som missbrukar heroin och andra opiater beskrivs ofta som en av vårt 
samhälles mest stigmatiserade och marginaliserade grupper. Även inom 
specifika offentliga hjälpinstanser såsom socialtjänst och narkomanvård, är 
föreställningen om heroinmissbrukare som särskilt svåra att såväl motivera till 
vård som behålla i behandling, djupt rotad. Vid behandlingshem, stödboenden, 
arbetsträningsenheter och öppenvårdsmottagningar, särbehandlas och exkluderas 
ofta sökanden med heroinmissbruk, något som inte sällan gäller även personer i 
substitutionsbehandling (Petersson & Karlsson, 2008). Det är som om 
heroinmissbrukets stigma följer med, eller "smittar av sig", på personer även 
efter att dessa brutit med sitt missbruk och deltar i en legitim behandling. 

Hur heroinberoende personers särskilda behandlingsbehov skulle se ut, eller 
vilka insatser som målgruppen själva anser vara lämpliga, finns det lite 
samhällsvetenskaplig forskning om (Andersen & Järvinen, 2009, Svensson, 
2005). Kunskapsbasen gällande vilka behandlingsåtgärder som är mest adekvata 
för heroinmissbrukare finns framför allt inom den medicinska forskningen där 
substitutionsbehandling har ett starkt stöd (Kakko, 2009, Socialstyrelsen 2007a, 
Grönbladh, 2004, SBU, 2001). Det är även den vårdform som rekommenderas 
av Socialstyrelsen när det gäller behandling vid opiatberoende (Socialstyrelsen, 
2007b).  

Trots att patienter i substitutionsbehandling skall behandlas som andra patienter 
inom hälso- och sjukvård, omgärdas substitutionsbehandling och dess patienter 
av en mängd kontrollmekanismer som inte har någon motsvarighet inom annan 
medicinsk behandling. De repressiva inslagen är inte unika för Sverige, 
internationella studier (Fraser & Valentine 2008, Dahl, 2008, Frantzen, 2001) 
visar att särbehandling och kontroll kännetecknar behandlingsformen även 
internationellt sett. 

De fåtal brukarorienterade studier som gjorts på området (Dahl, 2008, Friedman 
& Alicea, 2001, Murphy & Irwin, 1992) visar att klienternas inställning till 
substitutionsbehandling kännetecknas av ambivalens. Om livet som 
heroinmissbrukare utan tvivel upplevs destruktivt och slitsamt så upplevs 
substitutionsbehandlingen inte sällan som kontrollerande och kränkande. Även 
om den erbjuder ett alternativ till missbruket så sker det till priset av att man som 
patient måste underkasta sig klinikernas kontroll med allt vad det innebär.  
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Studiens syfte 
 

Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att studera och analysera hur 
klienter/patienter konstrueras inom substitutionsmottagningens praktik. Mer 
specifikt fokuseras hur regelverk och policys översätts lokalt och tillämpas i det 
vardagliga arbetet på mottagningarna samt hur man som klient/patient reagerar 
på, förhandlar om och förhåller sig till dessa institutionella ramar. Mitt syfte kan 
brytas ner i följande frågeställningar: 
 

1. Hur beskriver och hanterar klienter substitutionsbehandling och de regler och 
rutiner den implicerar? Vilka val, hinder och möjligheter ställs de inför och 
hur agerar och resonerar de kring dessa?  

2. Hur ser mottagningarnas utrednings- och urvalsprocesser ut i praktiken, och 
vad grundas de på? Hur görs och motiveras prioriteringar mellan sökande? 

3. Vad består det vardagliga behandlingsarbetet i? Vad gör man när man 
behandlar och hur motiveras det av personal respektive klienter? 

4. Hur förklarar personal respektive klienter avbrott i behandlingen?  

5. Finns det skillnader mellan de olika mottagningarna beträffande frågorna 1 - 
4, mellan män och kvinnor, och i så fall - hur kan dessa skillnader förstås?  

 
Studiens design 

 

Min avhandlingsstudie ansluter sig till en växande skara forskare som fokuserar 
mötet mellan klient och system, som det tar sig ut i det praktiska sociala arbetet 
(Stax, 2004, Billqvist, 1999). Kontexten för min studie är 
substitutionsmottagningarna i Göteborg, vilka organisatoriskt sorterar under 
Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien har alltså en 
direkt koppling till praktiskt kliniskt arbete. Eftersom jag är intresserad av att 
fånga processer och skeenden samt att få ta del av patienters erfarenheter och 
reflektioner kring behandling och klientskap, har jag valt en kvalitativ ansats. 
Datainsamlingen sker genom följande metoder:  

• Deltagande observationer (i mottagningarnas väntrum vid team-
konferenser och behandlingsplaneringar) 

• Kvalitativa intervjuer med patienter och personal 
• Fokuserade gruppintervjuer med klienter och personal (var för sig) 
 

Min ambition är även att följa två eller tre personer under deras första period 
som "patienter" i substitutionsbehandling. Planeringen är att starta med en första 
intagsintervju i samband med att substitutionsbehandlingen inleds, därefter 
närvara som observatör vid alla de möten och sammanhang där sådant som rör 
substitutionsbehandlingen avhandlas samt följa upp dessa personer med 
kvalitativa intervjuer under hela den period min empiriska insamling sker.  
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Avhandlingsprojektets teoretiska ansats är socialkonstruktivistisk och omfattar 
teoretiska perspektiv som behandlar interaktion, organisation och makt. För att 
urskilja och analysera ev. könsspecifika inslag används även genusteori.  

Studien är pågående och den empiriska insamlingen av material beräknas fortgå 
under 2010. Resultatet kommer att presenteras i form av en avhandling vid 
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, under hösten 2012.  
 
 

Studiens relevans 
 

Att behandla narkotikaberoende personer med narkotikaklassad medicin är trots 
goda behandlingsresultat en kontroversiell och mycket omdebatterad fråga i 
Sverige. Sedan 1970-talet har en hätsk politisk debatt rasat gällande huruvida 
samhället skall behandla narkomaner med narkotika eller ej (Johnson, 2005). 
Argumenten mot behandlingsformen handlar i huvudsak om risk för 
spridning/läckage från programmen och mer normativa antaganden om att ”man 
byter ett missbruk mot ett annat” och att det ”skickar ut fel signaler” att erbjuda 
missbrukare narkotikaklassad medicin. 
 

Konflikten kring metadonet har gett stora konsekvenser för såväl vårdformens 
tillgänglighet som för hur behandlingen kommit att utformas i Sverige (Johnson 
2007). Bl.a. styrs behandlingen av ett regelverk (Socialstyrelsen, 2005) som 
exempelvis reglerar kriterier för inskrivning och utskrivning ur behandling. 
Upprepade återfall kan medföra att personen ifråga utesluts från programmet 
vilket även innebär en spärrtid på sex månader från all sådan behandling. För de 
som utesluts från substitutionsbehandling blir livssituationen ofta svår och 
dödligheten i denna grupp är hög (Antoniusson, 2005).  
 

Att vara föremål för substitutionsbehandling kan förstås som att befinna sig i en 
unik marginalposition; du har lämnat ett heroinmissbruk och deltar i en strikt 
reglerad behandling, men du ses ändå inte som en helt fullvärdig, pålitlig 
medborgare. Även substitutionsmottagningarna kan förstås som medaktörer i 
konstruktionen av denna marginalposition. Trots att personer tas in i programmet 
som patienter enligt hälso- och sjukvårdslagen så medför Socialstyrelsens 
riktlinjer att de, i likhet med klienter inom t.ex. socialtjänst och kriminalvård, 
riskerar att straffas ut om de inte följer gällande regelverk, exempelvis 
manipulerar urinprover eller tar upprepade återfall i missbruk. Denna typ av 
reglering och sanktioner för patienter som inte följer uppgjord behandlingsplan 
saknar motstycke inom övrig hälso- och sjukvård. Men när det gäller narkotika 
tenderar vanliga spelregler att sättas åt sidan (Lindgren, 1993). Och detta är 
kanske substitutionsbehandlingens dilemma, att erbjuda vård och rehabilitera 
samtidigt som patienterna skall kontrolleras och regleras.  
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För att stärka och förbättra missbruksvård- och behandling är en större kunskap 
om substitutionsbehandlingen och om klienters upplevelser och åsikter av 
mycket stor vikt, särskilt som det handlar om en mycket marginaliserad grupp 
som sällan får göra sin röst hörd. Att belysa de processer genom vilka klientskap 
formas, utvecklas och upprätthålls inom välfärdsorganisationernas praktik är 
också av generellt intresse för såväl den praktiska verksamheten som 
forskarsamhället.  
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IMPELMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Utvärdering av Järntorgsmottagningen 
 

Elisabeth Punzi & Kristina Berglund 
 
Det är känt att personer som har problem med substansmissbruk inte sällan också 
har problem med exempelvis psykisk ohälsa, kriminalitet, boende, arbete och 
försörjning. Det är också känt att individer med en sammansatt problematik är i 
behov av samordnade insatser när de försöker avsluta sitt missbruk. Eftersom 
ansvaret för personer med missbruk faller på flera olika myndigheter, 
exempelvis sjukvård, kriminalvård samt socialtjänst kan denna samordning ofta 
bli komplicerad. För att underlätta kommunikation mellan olika myndigheter och 
undvika att individer ”hamnar mellan stolarna” blir det allt vanligare att 
patientarbetet sker i formaliserade samverkansprojekt.  
 
Järntorgsmottagningen (JTM), som startade i april 2007, är en 
öppenvårdsmottagning i samverkan mellan Beroendekliniken, Socialtjänsten och 
Kriminalvården med uppdrag att utreda, motivera och behandla individer som 
söker hjälp för narkotikamissbruk och har en sammansatt problematik. JTM 
erbjuder exempelvis rådgivning, stöd- och motivationssamtal, avgiftning, 
provtagning, par- och anhörigsamtal, nätverkssamtal, återfallsprevention samt 
olika former av psykoterapeutiska behandlingar.  Ledord för verksamheten är 
individen i centrum, missbruket i fokus, samverkan och tillgänglighet.  
 
JTM har både en inre och en yttre samverkan mellan olika myndigheter. Den 
inre samverkan sker på JTM då de tre instanserna socialtjänst, sjukvård och 
frivård på plats kan samarbeta kring en individs specifika problematik. Den yttre 
samverkan sker i form av samarbete med utomstående instanser kring en 
individs problematik vilka exempelvis kan innefatta psykiatri, arbetsförmedling 
och primärvård. 
 
 

Syftet med forskningsprojektet 
 

Syftet med föreliggande projekt är att utreda och utvärdera verksamheten vid 
Järntorgsmottagningen avseende: 
 

• Beskrivning av verksamheten 
� Hur många individer kommer till mottagningen? 
� Vilken problematik har dessa individer? 
� Vilka insatser erbjuds dessa individer? 
� Hur många slussas vidare till andra enheter samt hur många avviker? 
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• Verksamhetens resultat 
� Hur många individer blir hjälpta? Att bli hjälpt definieras här som total 

drogfrihet alt betydligt mindre användning av substanser. Att bli hjälpt 
inbegriper också förbättring avseende psykisk hälsa, kriminalitet, 
boende, sysselsättning och ekonomi. 

� Vilka faktorer predicerar att individer blir hjälpta? 
 

• Samverkans betydelse för verksamheten och resultaten 
� Vilka olika former av samverkan sker? 
� Hur ofta sker inre respektive yttre samverkan? 
� Predicerar samverkan att individer blir hjälpta? 

 
Den pågående studien 
 

Deltagare  
 

Samtliga personer som kommit till JMT under 2008 ingår i utvärderingen. Vissa 
som besöker JTM bedöms ha behov av andra insatser och slussas därför vidare. 
Karaktäristika hos dessapersoner, samt hos de som avviker kommer analyseras. 
 
 

Procedur 
 

Då personer söker JTM genomförs ett jourbesök med en kortare intervju 
avseende aktuell problematik, missbruksmönster, psykisk ohälsa, social situation 
etc. Om personen har behov av andra insatser slussas han eller hon vidare. Om 
individen kvarstannar genomförs nybesöksutredning innefattande bl.a. mer 
omfattande klinisk intervju, ASI samt självskattningsformuläret Psykiatrisk 
egenbedömning. Efter ett år av behandling, dvs under 2009, genomförs 
uppföljning utifrån ASI-uppföljningsintervju samt besvarande av Psykiatrisk 
egenbedömning. 
 
 

Instrument 
 

Data från jourbesök, ASI samt Psykiatrisk egenbedömning ligger till grund för 
utvärderingen enligt följande: 
 

� Jourblankett från jourbesök analyseras avseende den aktuella situationen, 
missbruksmönster och besöksorsak. 

� ASI intag- och uppföljningsintervju arkiveras i dataprogrammet ASI-net 
varifrån materialet hämtas för genomförande av statistiska analyser. 

� Psykiatrisk egenbedömning vid nybesök och uppföljning kodas och 
arkiveras i SPSS för genomförande av statistiska analyser. 
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Samtliga personer erhåller en unik kod med vilken de inte kan identifieras. 
Härigenom garanteras anonymitet. Utöver dessa data besvarar varje behandlare 
ett frågeformulär om vilka insatser och behandlingar som gjorts för respektive 
individ samt vilka eventuella former av samverkan som varit aktuella. 
 

 
Analyser 
 

Under hösten 2009 påbörjas statistiska analyser avseende ASI 
intagningsintervju, Psykiatrisk egenbedömning samt data från jourblankett. 
Under 2009 sker datainsamling avseende ASI uppföljningsintervju, Psykiatrisk 
egenbedömning samt vilka insatser och behandlingar som utförts. Under 2010 
kommer dessa data analyseras avseende förändringar i individernas missbruk, 
psykisk hälsa, aktuella situation genomföras. Dessa förändringar relateras till 
vilka insatser och behandlingar som utförts samt vilka former av samverkan som 
varit aktuella för den enskilde individen. 
 
 

Betydelse 
 

Denna studie kan bidra med kunskap inom flera områden. Ett väsentligt område 
är man genom den kartläggning som görs kan veta mer om de individer som 
söker hjälp för narkotikamissbruk och har en sammansatt problematik. Det finns 
idag begränsad kunskap om denna patientgrupp, bland annat på grund av att 
dessa individer behandlas inom olika myndigheter och verksamheter. Genom att 
kartlägga individerna på en samverkande öppenvårdsmottagning kan man nå en 
rimligt representativ kunskap om patientgruppen. 
 
Ett annat område där studien kan bidra med kunskap är uppföljning av hur det 
faktiskt går för de individer som är i behandling vid en öppenvårdsmottagning. 
Lyckas de minska sitt substansmissbruk? Förbättras deras psykiska problem 
och/eller deras sociala situation? Här kan man också undersöka huruvida 
specifika karaktäristika kännetecknar de individer som uppnår en förbättring 
respektive de individer vars svårigheter dessvärre inte avhjälps. 
 
Slutligen är ett väsentligt område att analysera vilken betydelse det har att 
insatserna skett i samverkan. Vikten av samverkan vid arbete med denna 
patientgrupp framhålls i Socialstyrelsens riktlinjer. Samverkan kräver mycket 
både på strukturell nivå och av enskilda individer som arbetar i myndigheterna, 
även av patienterna. Samverkan kräver vidare både organisatoriska insatser, tid 
och ekonomi. Det är därför av betydelse att undersöka vilken betydelse 
samverkan har för de individer verksamheten vänder sig till. Genom att noggrant 
kartlägga vilka samverkansinsatser som genomförts och relatera dessa till hur det 
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gått för respektive patient hoppas vi med denna studie kunna bidra med kunskap 
om samverkan och dess betydelse i den kliniska verksamheten. 
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Forskning kring implementering av 
alkohol- och drogpreventiv verksamhet 
 

Per Blanck  
 
Vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin pågår sedan år 
2002 en utvärderingsverksamhet knuten till forskning. Utvärderingsuppdragen 
har varit: 
 

VISAleg.nu – länsstyrelsens arbete för att utveckla kommunernas arbete 
gentemot handeln när det gäller åldersgränser för alkohol och tobak 
(avrapporterat i maj 2005; se Blanck & Spak, 2005).  
 

VAD-projektet – utvärdering av regionens och kommunernas insatser när det 
gäller alkohol- och drogskadeförebyggande arbete i regionen år 2003-2005 
(avrapporterat i maj 2006; se Spak & Blanck, 2006). 
 
Dessa bägge utvärderingsprojekt redovisades i Forskning och vård 2006-2007 
(Fahlke & Melin, red, 2006) I detta kapitel kommer vi att redovisa tre andra 
utvärderingsprojekt: 
 

• Utvärdering av socialmedicinska mottagningen, Borås  
• Hälsan och arbetslivets riskbruksprojekt 
• Riskbruksprojektet inom primärvården  

 
 
Syfte 
 

För respektive utvärderingsuppdrag är syftet att på traditionellt vis utvärdera 
verksamheten i förhållande till uppställda mål. Utvärderingarna har 
processutvärderingskaraktär. 
 
Ett syfte för oss som institution är att förbättra kunskapen om 
implementationsprocesser. Denna kunskap kan sedan användas när 
kunskapsbaserade metoder skall introduceras i olika verksamheter. Två av våra 
rapporter beskrev vi i Forskning och vård 2006-2007 (Fahlke, Melin red 2006) 
och för detaljer hänvisar vi läsaren till den rapporten. 
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Metod 
 

I utvärderingsarbetet använder vi förutom intervjuer enskilt och i grupp, samt 
enkäter även deltagande observationer där vi följer beslutsprocess och/eller 
verksamheter som konferenser och utbildningsinslag. I de tre projekt vi följt har 
också verksamheternas dokumentation i form av beslutsunderlag, 
verksamhetsrapporter, hemsidor och broschyrmaterial studerats. En viktig del är 
också att återföra och diskutera resultaten till den verksamhet som utvärderats 
och det har skett genom presentationer till beslutsfattare och som 
utbildningsinslag i verksamheten. I ett par av utvärderingarna har vi under 
utvärderingens gång haft återföring och diskussion av vad vi kommit fram till i 
utvärderingen. 
 
 

Resultat 
 

Utvärdering av socialmedicinska mottagningen, Borås  
En öppenvårdsmottagning för personer med alkohol- och drogmissbruk startades 
2006 i samverkan mellan Borås Kommun, psykiatrin och primärvården i Borås. 
Utvärderingen har fokuserats på följande: 

• Används verksamma och utvärderade metoder i behandlingsarbetet? 
• Har personalen adekvat utbildning? 
• Hur sker uppföljning av behandlingsarbetet? samt 
• Har samverkan fungerat? 

 
Vi genomförde intervjuer med nyckelpersoner, personal och ledning för 
verksamheten och företrädare för samverkanspartners som socialtjänst, 
primärvårdens personal, i två omgångar, dels årsskiftet 2005-2006, dels under 
2008.  
 
Vi fann att Socialmedicinska mottagningen utvecklats väl under sina första 
verksamhetsår. De metoder som användes vid mottagningen överensstämde väl 
med dem som Socialstyrelsen rekommenderat i sina riktlinjer för 
missbruksvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Verksamheten fick goda vitsord från psykiatri, socialtjänst och primärvård. 
Särskilt nämndes god tillgänglighet, bra geografisk placering, kompetens hos 
personalen, ett väl anpassat brett behandlingsutbud och väl avvägd 
personalsammansättning.  
 
Vi ansåg att några områden behövde utvecklas vidare, bland annat borde de olika 
behandlingsalternativ som mottagningen har tydligare beskrivas och 
marknadsföras. Mottagningen borde också utveckla kortare vårdprogram till 
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personer i tidig fas av riskbruk, samt rådgivning till anhöriga som var oroliga för 
närståendes bruk/missbruk. Korta vårdprogram i ett tidigt skede skulle då möta 
den efterfrågan som kan förväntas, när man bland annat inom primärvården 
alltmer börjar arbeta med personer som inte missbrukar eller har ett beroende, 
men väl en riskfylld alkoholkonsumtion. 
 
Vi pekade också på behovet av en systematisk verksamhetsuppföljning. När 
verksamheten planerades avsåg man använda sig av ASI som 
uppföljningsinstrument, vilket vi ansåg vara alltför tungarbetat i en systematisk 
uppföljning av samtliga klienter. Vi föreslog i vår utvärdering istället att man 
satte upp några generella behandlingskriterier och följde upp dem för samtliga 
klienter sex månader efter avslutad behandling. 
 
När det gällde samverkan ansåg vi att ledning och ansvarig nämnd för 
verksamheten borde formulera krav på Socialmedicin i enlighet med 
Socialstyrelsens kriterier i de nationella riktlinjerna för missbruksvård i Sverige 
(Nationella riktlinjer… 2007) när det gäller att verksamheten tydligt ska kunna 
beskriva vad medborgarna och brukaren kan förvänta sig av verksamheten, samt 
för att verksamheten skall utvecklas. 
 
I det här utvärderingsarbetet försökte vi medvetandegöra mottagningen om 
behovet av att ha en tydligare profil utåt i samhället. Det är nog inte helt ovanligt 
att man inne i en verksamhet har svårt att se vilken bild andra, utanför kretsen av 
anställda och allmänt insatta,  har av den verksamheten.  
 
 

Hälsan och arbetslivets riskbruksprojekt 
Våren 2006 fick enheten för socialmedicin uppdraget att följa och utvärdera 
företagshälsovården Hälsan och arbetslivets riskbruksprojekt. Projektet syftade 
till att öka kompetensen och vidga verksamheten inom företagshälsovården mot 
att arbeta mer med riskbruk. Tanken var också att med enkla screeningmetoder 
upptäcka och erbjuda åtgärder mot förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion 
bland de anställda inom Västra Götalandsregionen.  
 
Intervjuer bland personal inom Hälsan och arbetslivet samt bland 
företagshälsovårdens kunder genomfördes, liksom deltagande observation vid de 
personalträffar som var en del av projektets strategi. Vi fann att projektet skapat 
stort intresse och engagemang bland företagssköterskorna för att arbeta med 
riskbruk och de upplevde sig ha fått en ökad kompetens. Informationstillfällena 
som de anordnat för en sammanlagt stor grupp anställda, drygt 1 500 personer, 
var väl genomförda  både vad gällde form och innehåll. Införandet av 
screeningmetoden AUDIT upplevdes som positivt, eftersom den innebar goda 
möjligheter till dialog kring patientens alkoholvanor. 
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Vi ansåg däremot att man lyckats sämre med att implementera 
riskbruksbegreppet. Både vid intervjuer med personal inom företagshälsovården 
och med målgruppen för projektet visade det sig att respondenterna hade en vid 
och oprecis definition på vad som är att anses som riskbruk, i förhållande till den 
som lanserats av Statens Folkhälsoinstitut. (Andreasson, Allebäck, 2005) I denna 
anges riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och 9 för kvinnor 
och att allt berusningsdrickande skall anses vara riskfyllt; från fem standardglas 
för män och fyra för kvinnor.  
 
 

Riskbruksprojektet i Primärvården 
I början av 2006 inleddes arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för att 
förebygga och behandla riskbruk hos patienter. Verksamhetsområdet var 
primärvården i Göteborg, södra Bohuslän och Skaraborg. Detta arbete pågår 
åtminstne till och med år 2010 
 
Utvärderingsarbetet genomförs genom att vi följer delar av planeringsarbetet i 
arbetsgrupper, utbildningsverksamheten och genomför intervjuer med olika 
personalgrupper, samt genom att de medverkande för journaler över sitt arbete i 
projektet. Bilden kompletteras därutöver av data från två patientundersökningar, 
sk. KUPP-mätning, där en fråga handlar om patienten fått frågor om sin 
alkoholkonsumtion vid besöket, samt de uppföljningar som görs för riket genom 
FHI:s riskbruksprojekts initiativ. Även Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 
och drogforskning och Socialstyrelsen gör uppföljningar vars data vi kommer att 
utnyttja. 
 
De inledande utbildnings och handledningsinsatserna för primärvårdspersonal 
har skett enligt planerna för projektet. Innehåll och genomförande av dessa 
insatser bedöms av dem som deltagit som bra och möjligheten att få diskutera 
dessa frågor upplevs på flera håll som stort. Även här tycker vi oss se att 
begreppet riskbruk förefaller vara svårt att introducera. Vi har haft en fråga där 
respondenten fått redogöra för sin syn på begreppet och kan då se att det ofta 
sammanblandas med missbruk. 
 
Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilken betydelse projektet haft när det 
gäller att förändra verksamheten på så vis att fler patienter får frågor om 
alkoholvanor, fler AUDIT-formulär används och/eller att fler kortvariga 
rådgivningar genomförs. Störst genomslag verkar riskbruksprojektet haft inom 
mödrahälsovården som förändrat sina rutiner vid inskrivningssamtal och 
använder möjligheter att konsultera coacherna inom mödrahälsovården och 
barnhälsovården (som då har rollen barnmorska/ BVC-sjuksköterska vid enhet 
för kvinnor med missbruksproblematik) i enskilda ärenden. 
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I de intervjuer som genomförts med barnhälsovårdens personal kan vi se att 
samtliga tillfrågade rapporterar ett förändrat arbetssätt, där man oftare ställer 
frågor om alkohol till de nyblivna föräldrarna än vad man gjorde innan 
riskbruksprojektet startade. 
 

 
Diskussion 
 

En intressant aspekt av processutvärdering är att studera vilken programteori 
projektägarna har. Det vill säga hur man tänkt sig att de åtgärder man vidtar 
bidrar till att förverkliga målen med projektet (Vedung, 1998).  I VAD-projektet 
var detta ganska tydligt; genom att påverka ungdomars alkoholvanor skulle man 
på sikt uppnå ett nyktrare samhälle. Vi har i vår utredning ifrågasatt detta mål för 
även om det lyckades skulle det ändå ta mycket lång tid, uppemot 20 år, innan 
förändringen skulle märkas på befolkningsnivå. Dessutom visar 
preventionsforskning (Foxcroft m.fl., 2002) att det är svårt att långsiktigt 
påverka ungdomars alkoholvanor så att ungdomarna behåller dem längre fram i 
livet.  
 
Det är geografiskt och personellt mycket omfattande projekt som vi nu 
utvärderat. Regionen har 49 kommuner. De här beskrivna verksamheterna 
förutsätter att projektledningen når ut på djupet med sin verksamhetsidé. Det 
ställer stora krav på projektorganisationen vad gäller förankring av projektet men 
framförallt för att vidmakthålla uppnådda resultat. 
 
Vi kan konstatera att projektens ursprungliga planer i form av lanserings- och 
utbildningsinsatser följs och genomförs väl av entusiastiska och motiverade 
personer som tagit sig an dessa utmaningar.  Men att det kan skönjas brister i 
långsiktighet och uthållighet. Det är många människor som skall involveras i 
arbetet och det tar lång tid för nya tankar att sjunka in i en organisation.  
 
Redan i projektstarten bör man ställa sig frågan hur den höga ambitionsnivå som 
projektidén ofta har skall kunna uppnås och vidmakthållas i en ordinarie 
verksamhet. En viktig del av projektplaneringen är att man också planerar hur 
utvärderingen skall utföras. Utvärderaren måste delta med sin kunskap i den 
processen. Det finns annars risk för att det ställs alltför höga förväntningar på att 
utvärdera resultat av gjorda insatser. En effektutvärdering kräver sålunda andra 
förberedelser vid projektstarten och betydligt större resurser än vad 
uppdragsgivarna har möjlighet att bidraga med. 
 
Behovet av utvärdering och forskning som är fristående från de politiska 
beslutsfattarna är viktigt, speciellt i verksamheter såsom alkoholprevention vilka 
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i hög grad styrs av politiska preferenser och där de effektiva preventiva 
metoderna ofta är kontroversiella. 
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Forskning om implementeringsprocessen 
 

Tom Leissner  
 
Min forskning berör tre skilda områden: 1) implementering, 2) kön och missbruk 
samt 3) berättelser och konstruktioner. De två senare forskningsområdena 
beskrivs i det tidigare avsnitt som handlar om Genusperspektivet. 
 
 

Bakgrund 
 

Jag har under ett tiotal år forskat om och medverkat i projekt som på olika sätt 
försöker att införa nya arbetssätt inom såväl Socialtjänsten som Hälso- och 
sjukvården. De flesta av dem har varit tydligt inriktade på missbruk- och 
beroendevård medan några andra har varit bredare i sin karaktär. Projekten är 
Alkohol och drogprevention på arbetsplatser, Pilotprojektet, DOK-projektet, 
PROMIS-projektet, Vaddå då-projektet, Ale-projektet och DUR-projektet. Tre av 
undersökningar är sammanfattade i en artikel, se Leissner (2001).  
 
 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka implementeringsprocesser. Frågor jag ställer är 
exemeplvis om intressena sammanfaller, vad menas med rationella 
organisationer och vad betyder skillnaden mellan formella och informella avtal. 
 
 

Metod 
 

Eftersom det är så vitt skilda projekt är det svårt att på ett kortfattat sätt redovisa 
metoderna men oftast har triangulering förekommit. Allt från deltagande 
observation, intervjuer och enkäter har använts. Analysen har varit både 
kvalitativ och kvantitativ. Kvoturval med olika urvalsprinciper har använts. 
Totalt har över 1000 personer lämnat information.  
 
 

Resultat 
 

Det är uppenbart att implementeringen ofta inte lyckas (Sahlin, 1992) i varje fall 
inte under den tidsperiod som det var tänkt. Det är lätt att se problemen: 
utvecklingstakten är långsammare än planerat, personalomsättning skapar 
bristande kontinuitet, osäkerhet uppstår vem som äger projektet, datastödet är 
försenat och ej användarvänligt m.m. (Karlsson, 1992). På pappret är det enkelt, 
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men försvåras i mötet med den ”irrationella” organisationen. I en 
implementeringsstudie konstaterade jag om en projektplan: ”Denna plan är 
utmärkt om man inte tar hänsyn till de ekonomiska och praktiska aspekterna” 
(Forkby & Leissner, 1997). Man har inte gett ”de stridande viljorna” någon plats 
i planeringen.  
 
Individ- och familjeomsorgens organisation är generellt sett svår att förändra 
(Meeuwisse 1988, 1991), troligtvis beroende på en arbetssituation där 
kvalificerade bedömningar och handlingar sker momentant och mycket enskilt. 
Det direkta yttre inflytandet över arbetsprocessen är, bortsett från klienterna, 
relativt begränsat. Diskursen inom missbrukarvården är delvis annorlunda. 
Insikten är utbredd att endast de behandlingsformer som i vetenskapliga 
sammanhang har visat sig vara verkningsfulla bör användas. De professionella 
känner till exempel ett starkt behov av att utnyttja de internationella 
”matchningsinstrument” som utvecklats av forskarna. Men å andra sidan vill 
man ha makt över tolkningarna och utveckla egna förändringsförslag. Detta har 
ofta skapat en närhet till forskningsvärlden. I projekten har forskarna och 
behandlarna haft ett ömsesidigt utbyte men från skilda positioner. 
 
Vad är det som har utlöst deltagandet? Det verkar inte direkt vara ett svar på ett 
identifierat problem utan snarare ett resultat av organisationernas ”externa 
vaksamhet”. I ett fall erbjöds de lokala projekten en ekonomisk resurs som i 
praktiken medförde att de kunde fortsätta sin ordinarie verksamhet. I andra fall 
söker chefer och professionella ständigt efter användbara metoder och 
utbildningar. I något fall har utbildningsbehovet hos behandlare varit uttalat. 
Forslund (1996) har funnit att både chefer och professionella tycker att de tagit 
initiativet till utvärdering. I våra studier har vi kunnat se misstroende mellan 
parterna. Ledningen anser att den ger stöd och möjlighet till deltagande, medan 
behandlarna anser att ledningen är likgiltig eller kontrollerande.  
 
När väl projektet har sjösatts uppstår dynamik. De ansvariga måste balansera 
projektets överskridande osäkerhet mot behovet av trygghet. Detta har inte varit 
lätt. I större projekt förekommer dynamik mellan projektets alla nivåer. Och 
projektledarna bör omfatta varje nivås egen rationalitet. Sedan uppstår 
målförskjutningar på grund av de svårigheter som projektet möter. I en studie ger 
jag följande kommentarer: ”I planen förutsätts ungdomarnas löner bli betalda via 
länsarbetsnämnderna och resterande delar av respektive kommuner, ett från NN 
strategiskt förhållningssätt eftersom då projektet skall kunna överleva med hjälp 
av andra finansiärer. Den breda samverkan mellan polisen, socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen och de frivilliga organisationerna uteblir på de flesta håll. En 
tänkbar anledning är att det centrala stödet aldrig utvecklas ”(Forkby & Leissner, 
1997, s. 64).  Många gånger möter sedan projektmakaren på byråkratiska hinder 
(Hjern, 1987). 
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Projektets avsikt är att anpassa den generella kunskapen till de lokala 
förutsättningarna. Här är det inte lika självklart hur detta skall genomföras. Jag 
tror att avgörande för implementeringen är inte anpassningen utan acceptansen 
för ”konceptet”. Många gånger kan tillsynes artfrämmande modeller introduceras 
inom såväl sjukvård som socialtjänst, till fromma för både klienter och 
professionella. Modellerna innebär ofta ett utökat samarbete men detta vilar ofta 
på personkontakter. Frågan är om inte samarbetsformer skulle kunna 
formaliseras istället. I sista steget skall projektet översättas till arbetsrutiner 
vilket är det svåraste momentet (Lindberg, 1988). Ofta är det så att alla deltar 
och samtycker men ingen förändrar sitt arbetssätt! Vi glömmer lätt bort att 
professionaliteten bygger på vanor hos enskilda och social praxis i 
organisationen som inte utan stark fokusering låter sig ruckas. Men när 
behandlaren gör detta får det återverkningar på hela verksamheten.  
 

 
Konklusion 
 

Vem skall äga metodutvecklingsprojekten? Skall de vara top – down styrda eller 
styrda av de professionella grupperna, behandlarna? Mitt intryck är att de 
professionellt dominerade verksamheterna har varit mest framgångsrika. Mycket 
slående i mina studier är att deltagarna bärs upp av en grundläggande vision. I ett 
av projekten har behandlarna efter tre års mer eller mindre systematiskt och tål-
modigt dokumentations- och metodutvecklingsarbete inte fått ut en enda 
sammanställning över sin verksamhet – och ändå fortsätter de. De bärs fram av 
en vision om att det på något sätt skall bli bättre. Och en hitintills gångbar 
implementeringsstrategi för denna målgrupp har varit: frivillighet, stöd och 
delaktighet. 
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Från tidig upptäckt till insats – 
implementering av AUDIT på en medicinsk 
vårdavdelning   
 

Ann-Sofie Medin 
 
Göteborg Stad, Beroendekliniken och verksamhetsområdet Medicin/Geriatrik 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Område 2 samt Forskningsrådet för 
missbruks och beroendefrågor (FMB; inklusive Göteborgs universitet) vill under 
2010 införa en modell för att tidigt upptäcka personer med alkoholproblem och 
erbjuda dem stöd till minskad alkoholkonsumtion. Modellinförandet stöds med 
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Västra Götaland.  
 
Modellen prövas på en akut medicinsk vårdavdelning (MAVA) vid 
verksamhetsområdet Medicin/Geriatrik, Område 2, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Där erbjuds alla patienter under 2010 att svara på frågor 
kring sina alkoholvanor utifrån ett frågeformulär (AUDIT). Om det finns ett 
riskbruk, högkonsumtion eller missbruk/beroende erbjuds patienterna korta 
rådgivande samtal på avdelningen, hänvisning till vårdcentral alternativt en mer 
långvarig behandling vid Respons Alkoholrådgivning eller Nordhemskliniken. 
 
 

Mål för projektet 
 

Projektets målsättning är att pröva en modell för att tidigt upptäcka personer med 
alkoholproblem och erbjuda dem hjälp, mot bakgrund av att det är en av de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna för att hantera alkoholens skadeverkningar. Vidare 
är projektets målsättning att genomföra en utvärdering för att belysa frågor så 
som; har personer med alkoholproblem identifierats, har de mottagit någon form 
av insats och i så fall hur har det gått för dem? 
 
Den långsiktiga målsättningen är att – om modellen visar god effekt – arbeta 
vidare för att modellen även implementeras inom andra enheter i syfte att tidigt 
upptäcka personer med begynnande alkoholproblem.  
 
 

Genomförande av projektet 
 

Tidig upptäckt kommer att genomföras på MAVA där patienter med olika 
somatiska besvär akutvårdas under 1-2 dygn.  Cirka 5000 patienter passerar 
årligen MAVA varav cirka 20 - 30 procent kan ha en riskkonsumtion av alkohol. 
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Det innebär således att under ett år kan ungefär 1000-1500 personer med 
riskkonsumtion identifieras och förhoppningsvis erbjudas stöd. 
 
Patienter intagna på MAVA kommer att erbjudas att fylla i AUDIT som består 
av 10 frågor och tar cirka 5 minuter att besvara. Deras poäng på AUDIT 
beräknas och därefter erbjuds patienten, beroende på problemets omfattning 
antingen kort rådgivande samtal eller mer långvarig insats i form av behandling 
vid Respons alkoholrådgivning eller Nordhemskliniken. Uppföljning av patienter 
kommer att göras i möjligaste mån i syfte att undersöka om 
sekundärpreventionen har haft effekt.  
 
 

Utvärdering av projektets mål 
 

Under det sista halvåret av projekttiden skall utvärdering av projektets mål 
genomföras. Uppdraget kommer att ges till forskningsrådet för missbruks- och 
beroendefrågor (FMB) i syfte att få en systematisk vetenskaplig uppföljning av 
de metoder som använts i projektet. Utvärderingen kommer att sammanställas 
till en rapport som presenteras 2011. 
 
 

Väntade effekter  
 

Den främsta förväntade effekten är att den använda metoden (AUDIT) kommer 
att identifiera ett antal personer med riskbruk. Andra förväntade effekter är att 
personer med riskbruk kommer att kunna med hjälp av kort rådgivning minska 
sin konsumtion till en icke skadlig nivå. Huruvida personer med mer allvarligt 
problem (missbruk eller beroende) kommer att bli hjälpta på sikt är inte möjligt 
att besvara i nuvarande projekt då det kräver längre uppföljningstid (minst 3-5 
år).  
 
 

Fortsättning efter avslutad bidragstid 
 

Som nämnts tidigare är den långsiktiga målsättningen att – under förutsättning 
att modellen visar god effekt – arbeta vidare för att modellen även 
implementeras inom andra enheter i syfte att tidigt upptäcka personer med 
begynnande alkoholproblem.  
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Riskbruksprojektet – implementering av 
metoder för att tidigt uppmärksamma 
alkoholproblem inom primärvården  
 

Göran Eriksson 
 
På såväl nationell som EU-nivå har under senare år lyfts fram behov av åtgärder 
för att minska en ökad alkoholkonsumtion, där primärvården har en viktig roll 
med syfte att integrera förebyggande insatser för att minska riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion Primärvården med dess stora kontaktyta mot befolkningen 
innebär stora möjligheter att nå ett stort antal personer från målgruppen såväl på 
distriktsläkarmottagningar som på BVC och MVC.  Missbruk av alkohol är en 
av våra folkhälsosjukdomar och primärvården är ett idealt arbetsfält för att 
åstadkomma förbättringar. Trots att det finns adekvat kunskap om både 
identifikation och behandling/rådgivning  har arbetet inte implementerats i större 
skala. 
 

Angreppspunkter som förts fram för primärvården har varit vikten av att etablera 
riskbruksbegreppet, användandet av metoder och redskap för tidig 
uppmärksamhet av riskbruk av alkohol inklusive att lyfta in alkoholfrågorna 
bland andra livsstilsfrågor samt att använda metoder som stimulerar och 
motiverar till livsstilsförändring. Inte minst har frågan gällt att hitta ett praktiskt 
sätt som gör det praktiskt möjligt att arbeta med dessa frågor inom Primärvården.  
 
 

Riskbruksbegreppet 
 

Begreppet riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, 
riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen 
ännu inte är allvarliga. I begreppet ingår att tillsammans med sin patient göra en 
hypotesprövning om det alkoholbruk som patienten har, kan ha samband med 
patientens symtom. Under graviditet finns risken att det ofödda barnet får en 
utebliven funktion om modern dricker alkohol. Under spädbarnsåren gäller 
riskbruk frågan om eventuell negativ miljöpåverkan på barnet och påverkan på 
tryggheten i familjerelationerna vid alkoholbruk hos föräldrarna. 
 
 

Projektet och metodik 
 

Ovanstående har varit utgångspunkten för Riskbruksprojekt Västra 
Götalandsregionen (VGR) som nu pågått sedan 2006 med statligt stöd. Sedan 
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2008 har detta stöd kanaliserats via Statens Folkhälsoinstitut och dess Nationella 
Riskbruksprojekt. 
 

För all personal på vårdcentraler (VC), mödravårdcentraler (MVC) och 
barnavårdcentraler (BVC) i Västra Götalandsregionen (VGR) är intentionerna i 
detta VGR-projekt att stödja användandet av screeningsinstrument, 
informationsmaterial och motivationshöjande samtalsmetodik för tidig upptäckt 
av risk-/missbruk av alkohol samt att arbeta för och utveckla teamsamverkan i 
alkoholfrågor samt att även undersöka och stimulera faktorer som underlättar att 
åtgärder blir etablerade och varaktiga. För alla vårdenheter avser vi att studera 
hur coachning (via handledare) underlättar arbetet.  
 

För vårdcentralerna är intentionerna att vårdpersonalen ser det naturligt att ta 
upp frågan om alkohol i såväl det hälsoinriktade samtalet som vid upplevda 
symtom med tidig uppmärksamhet på riskbruk/missbruk av alkohol samt därvid 
kunna erbjuda råd alternativt behandling för dessa patienter. Screening kan 
användas till alla eller selekterade grupper i perioder. Intentionerna är vidare att 
personalen blir väl förtrogen med metoder och redskap för arbete med 
livsstilsfrågor för att de skall kunna lyfta fram frågan om alkohol och 
tillsammans med patienten pröva om vederbörandes alkoholbruk kan ha 
samband med aktuell symtombild.  
 

För MVC och BVC är intentionerna att utbilda barnmorskor, läkare och BVC–
sjuksköterskor i metoder att tidigt uppmärksamma den blivande moderns 
alkoholbruk och annat riskbruk av alkohol i barnfamiljer, och vid behov ge eller 
hänvisa till råd/behandling för dessa tillstånd.  
I arbetet ingår att följa upp MVC-arbetet på BVC, som ett led i arbetet att förmå 
enskilda individer att avstå från substanser som kan skada deras foster/barn och 
dem själva.  
 

Syftet för BVC-personalen (fra barnsjuksköterskorna) är att lyfta fram 
alkoholfrågan (individuellt eller i föräldragrupper) till reflektion med föräldrarna, 
för att dessa skall kunna ta ställning till och värdera sitt eget bruk av alkohol och 
vad detta får för konsekvenser för barnet. För både MVC och BVC är 
intentionen att förbättra samverkan dem emellan i riskbruksfrågor samt att alla 
gravida kvinnor med riskbruk av alkohol året innan graviditeten skall 
överrapporteras personligt till BVC för ev. fortsatt stöd.  
 

För stöd och stimulering av det lokala arbetet på VC, MVC och BVC finns under 
projekttiden riskbrukscoacher/handledare för att kunna bygga upp lokalt 
fungerande arbete och kontaktpersoner/team. Riskbrukscoacherna utvärderar 
förändringar och arbetssätt och återkopplar till teamen. Detta stöd från 
riskbrukscoacherna ges för att öka chansen att åtgärderna blir varaktiga. Med 
team avser vi att det finns en lokal kontaktperson samt att läkare och 
sjuksköterskor samverkar i ruskbruksarbetet.  
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I ett av delområdena (Skaraborg) introduceras för VC ett datoriserat 
frågeformulär (DC) angående alkoholkonsumtion som ett hjälpmedel i det 
alkoholförebyggande arbetet.   
 
 

Upplägg för projektarbetet 
 

Förankring i ledningsgrupper och personal på vårdenheter. 
� Inventering av utbildningsbehov samt befintligt riskbruksarbete. 
� Utbildningsinsatser riktade till läkare, sjuksköterskor och annan personal. 
� Coachning/återkoppling/stöd till vårdenheterna/team/kontaktpersoner. 

 
För arbetet ut mot VC gäller dessutom: 

� Intention att få kontaktperson på varje VC. 
� Koppling till livsstilsmottagning om sådan finns. 
� Fortlöpande samarbete med kontaktpersoner på VC och med sköterskor på   
     livsstilsmottagningar. 
� Uppmuntran till särskild riskbruksmottagning - om man vill arbeta så 
� Teamarbete (yrkesövergripande) 

 
 

Producentneutralitet 
 

Projektet är producentneutralt. Det erbjuds såväl till privata som offentliga 
vårdgivare. Detta gäller fra för vårdcentralsdelen. Vårdvalet  (VG Primärvård) 
som startade 1 okt 2009 omfattar även privata vårdcentraler inklusive BVC. 
 
 

Utvärdering 
 

Projektet har sedan 2006 kontinuerligt utvärderats via Socialmedicinska 
avdelningen, Göteborgs Universitet. För alla vårdenheter studeras hur coachning 
underlättar arbetet, samt hur implementeringen och förankringsarbetet 
framskrider. 
 
 

Resultat 
 

Under projektets första år har inriktningen varit delområdena Stor-Göteborg och 
Skaraborg Riskbruksprojektet har därefter successivt kunnat lanseras i 
omgivande delar av regionen. 
 
Framförallt har implementeringen enligt planerna fungerat väl avseende MVC, 
med ett strukturerat utbildningsprogram kring förändrat arbetssätt med 
motiverande samtal, AUDIT-screening och sk ABCD-samtal (Alkohol, 
läkemedel, tobak och droger). Arbetssättet har lett till att den gravida kvinnan 
redan en vecka efter graviditetsbesked erbjuds kontakt med sin MVC. 
Arbetssättet är nu lanserat i hela regionen, där nu fortsatt stödcoachning pågår. 
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Arbetet mot BVC har haft framgång i Storgöteborg där man arbetat upp ett 
strukturerat utbildningsprogram med kompletterande handledningsinsatser för 
implementering av ett arbetssätt där BVC-sköterskan lyfter 
alkohol/riskbruksfrågan ffa under barnets första 6 veckor enligt BVC:s 
basprogram. Av flera skäl (ffa organisatoriska) har det varit svårigheter att helt 
etablera projektets modell för Storgöteborg i omgivande delar av regionen. 
Projektet har idag samarbete med och stöttar befintligt BVC-arbete i Skaraborg, 
Fyrbodal samt Södra Älvsborg. Projektets BVC-arbete är, såväl i Storgöteborg 
som i övriga delområden, i linje med den Handledning för samtal om alkohol 
inom barnhälsovården som getts ut av FHI. 
 

För vårdcentralsdelen har det hittills varit växlande framgångsrikt i Storgöteborg 
och Skaraborg, utökning har skett under 2008-2009 där arbetsmodellen med 
riskbrukscoacher och kontaktpersoner på vårdenheterna successivt spridits till 
resterande delarna av Västra Götaland. I det stora, heterogena landstinget har vi 
erbjudit arbetssätt som kan anpassas lokalt. Coachning leder till att nya arbetssätt 
blir varaktiga. Det är naturligt att prata alkohol och tobak samtidigt. 
 

Riskbrukscoacher har genomfört informationsbesök, coachning, samt stöd till 
kontaktperson och övrig personal på vårdcentralerna. De har bl.a varit 
behjälpliga med framtagning av material som kan vara användbart för 
riskbruksarbete såväl för läkare som sjuksköterskor m fl. Riskbruksarbetet har 
till stor del integrerats med andra livsstilsfaktorer såsom rökning, stress, fysisk 
aktivitet m.fl. Nätverk för kontaktpersoner har etablerats med träff 1-2 
ggr/termin. Vid sidan av detta har förankringsarbete och utbildningsinsatser skett 
på olika nivåer inom organisationen. 2-3 heldagsutbildningar/termin i Riskbruk 
har erbjudits alla personalkategorier på vårdcentralerna som arbetar direkt med 
patienten i samtal. Särskilda satsningar genom sk riskbruksverkstäder 
kombinerat med utbildning i motiverande samtal har skett fra för ST-läkare i 
Göteborg samt i Sjuhärad (Södra Älvsborg). Ett försök med datoriserat formulär 
i Skaraborg har tyvärr blivit fördröjt pga bla tekniska svårigheter. 
 

Inom mödravårdsdelen i hela VGR samt barnavårdscentralerna i Storgöteborg 
har vi färdigutbildat personalen. Det första samtalet på MVC för gravida har 
tidigarelagts och man har börjat utarbeta rutiner för samverkan vid övergång från 
MVC till BVC. 
 

I den nationella 3 års-uppföljning som Folkhälsoinstitutet gjort i enkäter till 
vårdpersonal inom Primärvården/företagshälsovård för åren 2006 respektive 
2009 ses att andel av vårdpersonal  i VGR som alltid/ofta diskuterar alkohol med 
sina patienter har ökat på ett sätt som ligger väl framme jämfört med ökningen i 
övriga landsting i landet. Här ses att allmän- läkare och ST i VGR (ökning från 
46 till 56 %) ligger på nivå för landet i övrigt ( ökning från 49 till 57 %) men att 
distriktssköterskor i VGR (ökning från 30 till 56 %) ökat till högre nivå än landet 
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i övrigt (ökning från 28 till 51 %). I  uppföljningen ser vi att BVC och MVC 
även ligger väl framme jämfört med landet i övrigt.  
 
Riskbruksarbetet är på väg in i den ordinarie verksamheten. Det torde finnas 
samordningsvinster med det sk RIS-projektet (Riktlinjer i Samverkan) i VG  för 
implementering av socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks– och 
beroendevård. Vi tror att det här finns viktiga beröringspunkter som kan stärka 
vårdkedjan. De båda projekten kan ge ömsesidig draghjälp åt respektive 
projektet då tidig upptäckt tangeras i båda projekten. Flera av 
kontaktsköterskorna på vårdcentralerna är även sk kompetensstödjare i RIS-
projektet. 
 

 
Framgångsfaktorer för implementering 
 

� Stöd av chef/er 
� Lokalt kända kontaktpersoner och handledare/coacher 
� Nätverk av kontaktpersoner 
� Bred kompetens hos stödpersoner/coacher med alkoholkunskap, 

pedagogisk kompetens samt lokalkännedom  
� Personalen på vårdenheten ser vinst i att frågan tas upp 
� Alla livsstilsfrågor tas upp  
� Samtal kring alkohol, tobak, läkemedel och droger sker samtidigt  
� Grundutbildning samt regelbundna utbildningsdagar för varje yrkeskategori 
� Läkare tilltalar/möter läkare  
� Återkommande handledning och individuellt stöd vid upptäckt av riskbruk  
� Kunskap angående remissgång vid upptäckt av riskbruk/missbruk 
� Professionell, pedagogisk marknadsföring  

 
 
Kontakt 
 

Göran Eriksson, projektledare & distriktsläkare  
 

Tfn: 031-346 0673 
goran.eriksson@vgregion.se 
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Strukturerade intervjuer inom 
missbruksvården – som en grund  
för kunskapsutveckling 
 

Mikael Dahlberg & Mats Anderberg 
 
I det pågående arbetet med kunskapsutveckling inom missbruksvården har 
strukturerade intervjuer i allt högre grad uppmärksammats. Statliga myndigheter 
har propagerat för ett ökat användande av olika intervjumetoder med intentionen 
att få till stånd bättre bedömningar kring val av intervention samt för att olika 
insatser kan följas upp på ett mer systematiskt sätt. Det förutsätter dock att 
strukturerade intervjuer fungerar så som tänkt och ger kunskap som kan skapa 
underlag för bättre bedömningar och beslut. Det finns emellertid få svenska 
empiriska studier som undersöker vilka kunskaper de strukturerade intervjuerna 
genererar och vilka hinder och möjligheter som tillämpningen av dessa har vid 
utvärdering och forskning.  
 

Forskningsprojektet presenterades i en doktorsavhandling under år 2009 och 
handlar mer specifikt om vilka aspekter som är väsentliga att beakta när dessa 
intervjuer används som underlag för att sammanställa och utveckla kunskap för 
praktik och forskning inom missbruksvården (Anderberg & Dahlberg 2009). 
Frågorna berör framförallt om intervjumetoderna generar ett tillförlitligt och 
relevant kunskapsunderlag och vilka faktorer som påverkar detta samt om 
villkoren för att materialet skall kunna utgöra en grund för olika former av 
sammanställningar och utvärderingar inom missbruksvården.  
 

Eftersom avhandlingen har en inriktning mot strukturerade intervjuer, och 
dessutom en specifik sådan – DOK – är det på sin plats att beskriva några av 
övriga använda och rekommenderade (Socialstyrelsen 2007) strukturerade 
intervjuer eller bedömningsinstrument inom missbruksvården: 
 

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad intervjumetod för 
bedömning av ungdomars missbruksproblematik.  
 
ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument) är ett strukturerat intervjuformulär som 
riktar sig till vuxna personer i syfte att göra en bedömning eller diagnos av alkohol- 
och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-IV:s diagnoskriterier.  
 
ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervju för att kartlägga, bedöma och 
följa upp klienters missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och 
narkotikamissbruk även livsområdena arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt 
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umgänge, kriminalitet och missbruk samt psykiska problem i släkten. Problemtyngden 
skattas av behandlaren och klienten.  
 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett frågeformulär som används 
inom socialtjänst, primärvård, kriminalvård etc. för att identifiera om en person har 
alkoholproblem.  
 
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) syftar till att identifiera de personer 
som kan ha ett problem med drogmissbruk eller beroende, och för att utesluta de som 
inte har sådana problem.  
 
DOK (Dokumentation av klienter) består av strukturerade intervjuer med klienten vid 
inskrivning, avstämning, utskrivning och vid uppföljning. Dokumentationen kan ligga 
till grund för behandlingsplanering för den enskilde klienten, självutvärdering på den 
enskilda behandlingsenheten, kunskapsutveckling inom missbruksvården samt 
epidemiologisk information på nationell och internationell nivå.  
 
Syfte och metod 
 

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka och analysera hur 
strukturerade intervjuer kan fungera som underlag för att sammanställa och 
utveckla kunskap för praktik och forskning inom missbruksvården. Nedan 
beskrivs varje delstudie och dess frågeställningar, vilka även motsvarar 
avhandlingens ingående artiklar.  
 

1. Stabilitetsstudien syftar till att beskriva och värdera reliabiliteten, avseende 
stabiliteten i uppgifter inhämtade med DOK:s inskrivningsintervju, genom 
analys beträffande graden av överensstämmelse mellan två olika 
intervjutillfällen. Stabilitet är en aspekt av reliabilitet och avser 
reproducerbarheten av det fenomen som mäts. I vilken grad är de 
självrapporterade uppgifterna stabila över tid och hur kan DOK mäta dessa på 
ett tillförlitligt sätt? 
 

2. Syftet med interbedömarstudien är att beskriva och analysera 
interbedömarreliabiliteten för DOK:s inskrivningsintervju. Mer specifikt 
besvaras följande frågeställningar: Vilka frågeområden respektive enskilda 
frågor i DOK-intervjun uppvisar högst respektive lägst överensstämmelse? 
Hur skiljer sig bedömningar mellan olika intervjuare och behandlingsenheter 
åt? 
 

3. Validitetsstudien syftar till att undersöka den samtidiga validiteten i DOK:s 
inskrivningsintervju genom att analysera samstämmigheten i data mellan de 
båda intervjumetoderna DOK och ASI. I vilken utsträckning överensstämmer 
resultaten från de två strukturerade intervjuerna? Vilka livsområden 
respektive frågor uppvisar lägre eller högre samtidig validitet? 
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4. Lokal utvärdering I. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera på 
vilket sätt intervjumetoden DOK kan utgöra underlag för att utvärdera om 
klienter vid en behandlingsenhet inom missbruksvården får sina hjälpbehov 
tillgodosedda under behandlingstiden, d.v.s. i direkt anslutning till avslutad 
behandling. De specifika frågeställningarna som prövas är följande: Vilka 
hjälpbehov uttrycker klienter vid inskrivning i behandling? I vilken 
utsträckning uppfattar klienterna att dessa hjälpbehov har blivit tillgodosedda 
under behandlingstiden? Vad har klienterna upplevt som särskilt 
betydelsefullt under behandlingen när det gäller förändring av sin 
livssituation? 

5. Lokal utvärdering II. Studien syftar till att analysera och diskutera 
metodologiska frågor vid uppföljningsstudier utifrån ett empiriskt exempel 
där strukturerade intervjuer utgör underlag. Uppföljningen genomfördes med 
hjälp av DOK-intervjuer sex månader efter avslutad behandling vid en 
behandlingsenhet inom missbruksvården. Hur kan en analysmodell för 
utvärdering utvecklas, med relevans för både lokal praktik och forskning, där 
strukturerade intervjuer utgör underlag? Vilka metodologiska aspekter, som 
t.ex. val av utfallsmått, är betydelsefulla att ta hänsyn till vid utvärdering av 
behandlingsresultat? 

 

Sammanfattningsvis handlar de tre första studierna om den validering som 
utförts för den strukturerade intervjun DOK. I de två avslutande studierna 
utvecklas en analysmodell där underlaget från strukturerade intervjuer kommer 
till användning vid lokal utvärdering. Som ett centralt inslag diskuteras olika 
metodologiska aspekter vid utvärdering.   
 
Resultat och konklusioner 
 

Resultaten när det gäller reliabilitet och validitet för DOK:s inskrivningsformulär 
är överlag goda, men innehåller även ett mindre antal enskilda variabler som inte 
lever upp till de krav som kan ställas. Intervjuformuläret kan därmed anses 
uppfylla en rimlig kvalitet. Det är dock viktigt att studierna upprepas i andra 
sammanhang och med andra populationer, då resultaten är studiespecifika 
(Alling et al 2006; Altman 1991; Hellevik 1993). Det framgår av de tre 
valideringsstudierna att enskilda variabler har en lägre grad av reliabilitet och 
validitet, där brister i operationalisering och frågekonstruktion förefaller ha stor 
inverkan. 
 

En annan slutsats är att det är fullt möjligt att genomföra valideringsstudier, där 
varje enskild variabel granskas var för sig och utvärderas med stöd av både 
välgrundade metodologiska utgångspunkter och statistisk teori. Därmed 
åskådliggörs den enskilda variabelns kvalitet, men också den enskilda variabelns 
relation till helheten och övriga ingående variabler. Det förekommer dock i vissa 
valideringsstudier att innehållet i en multidimensionell och omfattande 
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intervjumetod reduceras och förenklas genom att analysen endast omfattar index 
och vissa typer av skattningar (Altman 1991; Mäkelä 2004; Svensson 2001). 
 

Sammantaget indikerar de tre valideringsstudierna vilka specifika delar av den 
strukturerade intervjun som behöver revideras och förbättras. Att utföra denna 
typ av studier, där en intervjumetods kvalitet i sin helhet granskas i förhållande 
till respondent, intervjuare och frågeformulär, är enligt vår uppfattning ett sätt att 
utveckla intervjumetoder på en vetenskaplig grund. Men detta är ett slags 
kvalitetsarbete som bör genomföras med viss regelbundenhet, eftersom en 
intervjumetods validitet och reliabilitet aldrig kan tas för given. 
 

En av avhandlingens centrala frågeställningar tar upp hur strukturerade intervjuer 
kan användas som underlag för utvärdering av behandling. De två delstudier som 
belyser denna fråga visar att det är uppenbart att strukturerade intervjuer är 
lämpade för ett sådant ändamål, genom sin standardiserade form och 
multidimensionella karaktär (Babor et al 1994; Hill & Lambert 2004). Både 
DOK och ASI innehåller frågor som avser kartlägga klienters alkohol- och 
drogmönster, men även sociala situation (nätverk, boende, sysselsättning och 
ekonomi), fysiska/psykiska hälsa och kriminalitet (Jenner & Segraeus 1996; 
McLellan et al 2006). 
 

Vem ska avgöra om behandlingen har varit framgångsrik? Tidigare har det 
främst varit forskare och behandlare som definierat och värderat resultat, men 
med ökad användning av strukturerade intervjuer ges även klienterna möjlighet 
att medverka och bedöma sin förändring samt det värde behandlingen eventuellt 
haft för dem. I Lokal utvärdering I framgick det att klienternas tillfredsställelse 
var högre när det gällde områden som kunde kopplas till personlig förändring. 
Däremot uttrycktes ett större missnöje med behandlingsinsatser beträffande 
klienternas livsvillkor och sociala situation som t.ex. boende, 
utbildning/sysselsättning och ekonomi. Härigenom får behandlingsenheten 
indirekt en återkoppling på de interventioner de använt – eller borde använda.  
 

I delstudien Lokal utvärdering II illustreras komplexiteten vid operationalisering 
och definition av resultat. Beroende på vilken definition som väljs för att 
beskriva behandlingsresultat avseende alkohol- och droganvändning uppstår 
variationer på 13-64 procent. I de två sista delstudierna är det emellertid inte de 
uppnådda resultaten för den specifika behandlingsenheten som primärt är i 
fokus. Istället är själva arbetssättet i förgrunden. Här utvecklas en analysmodell 
vid utvärdering av behandlingsresultat i relation till två empiriska exempel och 
anförda teoretiska utgångspunkter. Modellen bygger på en integration av 
metodologiska och statistiska aspekter som innefattar operationalisering, 
mätning/datainsamling, bearbetning och analys. Vid en tillämpning av modellen 
innebär det att de strukturerade intervjuernas mångdimensionalitet beaktas 
genom att analys sker på samtliga förekommande livsområden och variabler, på 
både individuell nivå och gruppnivå samt skiljer mellan verifierbara och 
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subjektiva variabler som t.ex. skattningar. Slutligen appliceras en statistisk 
analys som utgår från de strukturerade intervjuernas specifika konstruktion och 
de ingående variablernas mätkvalitet. 
 
Pågående och planerade projekt 
 

DOK inom den frivilliga missbruksvården, inom detta projekt sker framtagande 
och utveckling av en struktur för årlig rapportering från den befintliga 
forskningsdatabasen som f.n. innehåller cirka 26 000 vårdtillfällen. Syftet är att 
lägga fast en struktur för bearbetning och redovisning av uppgifter, vilket bl.a. 
innebär att olika former av trender kan identifieras. 
 

Social förankring för klienter inom missbruksvården, en av de viktiga aspekterna 
av en rehabiliteringsprocess inom missbruksvård är att stärka och förbättra den 
enskilde personens sociala förankring dvs. det föreligger ett inkluderande 
uppdrag för vårdsystemet. Syftet med studien är att analysera inklusion 
respektive exklusion för personer aktuella inom missbruksvården utifrån det 
underlag som ges via nämnda forskningsdatabas. För att möjliggöra detta 
utvecklas och prövas en modell där graden av inklussion/exklusion har 
operationaliserats och kan mätas. 
 

Tungt missbruk, under år 2011 har Göteborgs stad beslutat att omfattningen av 
det s.k. tunga narkotikamissbruket ska kartläggas. Det saknas en tydlig och 
heltäckande bild av det tunga missbrukets omfattning. Senast en sådan 
undersökning genomfördes var år 1998. Deltagandet avser ansvar för statistisk 
bearbetning och analys samt rapportering. 
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Kontakt 
 

Mikael Dahlberg, fil dr, Social resursförvaltning, Göteborgs stad samt 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitet 
 

Tfn: 031-3679034 
mikael.dahlberg@socialresurs.goteborg.se 
 
Mats Anderberg, fil dr, Social resursförvaltning, Göteborgs stad samt 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitet 
 

Tfn: 0470-708922 
mats.anderberg@lnu.se 
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IMPLEMENTERING & UTVÄRDERING 
 

 

Kriminalvårdens utvärderingar av effekten 
av behandlingsprogram mot missbruk och 
och andra forskningsprojekt 
 

Birgitta Göransson 
 
Forskning och utveckling (FoU) är av strategisk betydelse för Kriminalvården 
och en förutsättning för att kunna uppnå Kriminalvårdens mål att reducera risken 
för återfall i brott. Verksamheten måste vara kunskapsbaserad. Insatser riktade 
mot klienter ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  
 
Kriminalvården har en utvecklingsenhet vid huvudkontoret i Norrköping som 
leds av professor Martin Grann. Utvecklingsenheten ansvarar för 
Kriminalvårdens FoU-verksamhet. För att säkra tillgången på expertkunskap har 
Utvecklingsenheten inrättat ett vetenskapligt råd bestående av ett tjugotal 
forskare på professors- och docentnivå med lång erfarenhet och kompetens inom 
områden som psykiatri, psykologi, filosofi, rättskemi, sociologi och juridik. 
 
Dessa forskare är Kriminalvårdens vetenskapliga rådgivare och tillsammans 
utgör de Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Varje år inbjuds forskare från 
landets lärosäten att komma med förslag på FoU-projekt. Rådet kvalitetsgranskar 
föreslagna FoU projekt och deltar i ackreditering av de evidensbaserade 
behandlingsprogram som kriminalvården bedriver för att motverka återfall i brott 
och missbruk. Vid Utvecklingsenheten genomförs bland annat utvärdering av 
effekten av de evidensbaserade program som tillämpas i Kriminalvården. En del 
av forskningsinsatserna rör missbruk i olika former och annan kunskap relevant 
för missbruks- och beroendeområdet, som har relevans även för Västra Götaland. 
 
 

FoU i Göteborg 
 

Under år 2009 har Kriminalvårdens utvecklingsenhet inrättat regionala 
forskningscentra i Kumla, Stockholm och Göteborg. FoU-gruppen Göteborg är 
en integrerad del av forskargruppen inom rättspsykiatri vid Sahlgrenska 
akademin. Forskargruppen är ett samarbete mellan Rättsmedicinalverket, 
Sahlgrenska akademin, Västra Götalandsregionen, Statens Institutionsstyrelse 
och Kriminalvården. Gruppen arbetar tvärvetenskapligt inom discipliner med 
relevans för psykiskt sjuka lagöverträdare, psykologi, genetik, filosofi och 
beroendemedicin. Kriminalvårdens fokus i Göteborgsgruppen är att kartlägga 
psykiatriska och psykologiska problem hos unga vuxna klienter och samla 
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kunskap kring neuropsykiatriska behandlingsformer, som läkemedel, 
dataträning, kost och sjukgymnastisk, samt behandling av beroendetillstånd, 
ADHD och aggressivitet. Ett av gruppens arbetsområden är kartläggning och 
uppföljning av läkemedelsanvändningen hos Kriminalvårdens klienter och 
studier av effekterna av denna användning. 
 
 

Utvärderingar av effekten av behandlingsprogram mot missbruk 
 

Våga Välja är ett kognitivt behandlingsprogram för narkotikamissbrukare i 
Kriminalvården. Programmet tillämpas på de flesta behandlingsavdelningar för 
narkomaner. Behandlingsavdelningar finns på fem anstalter i Västra Götaland. 
Effekten av programmet har studerats med avseende på återfall i brott. I 
utvärderingen deltog 660 anstaltsdömda i en uppföljning av åren 2002 till 2006. 
En jämförbar obehandlad grupp om 4965 personer utgjorde kontrollgrupp. 
Forskarna fann en 14 procents lägre risk att återfalla i något brott för gruppen 
som fullföljt Våga Välja. Man kontrollerade i studien att denna skillnad mellan 
behandlingsgrupp och kontrollgrupp inte kunde bero på skillnad i ålder, kön, 
medborgarskap, år i anstalt, antal tidigare brott eller typ av brott. En liknande 
studie har genomförts med utvärdering av återfall efter deltagande i 12 
stegsprogram. De som gått igenom 12 stegsprogrammen hade 16-17 procents 
reducerad risk att återfalla i brott. 
 
Kriminalvården utvärderar också behandlingsprogrammet 12-steg enligt 
Minnesota modellen som genomförs i större skala på anstalter i på östkusten. En 
utvärdering har genomförts av återfallsfrekvens i brott hos en grupp som gått 
igenom programmet och frigivits åren 2003 till 2006. Behandlingsgruppen var 
2848 individer och jämförelsegruppen 7962. Individerna var uppföljda från 0 till 
5 år. De som fullföljde behandlingen hade en minskad risk för återfall i brott 
(som lett till ny verkställighet) med 17 procent.  
 
 

Andra FoU projekt i landet  
 

Effekten av naltrexone vid framkallad drogsug av amfetamin hos 
amfetaminberoende individer 
 

Professor Johan Franck vid Karolinska Institutet har genomfört ett projekt kring 
drogsug hos amfetaminberoende klienter. Bland tunga missbrukare använder ca 
75 procent olika amfetaminsubstanser. I dagsläget finns ingen godkänd 
medicinsk behandling mot amfetaminberoende. Olika djurförsök har visat att 
preparatet Naltrexone dämpar effekten av amfetaminet hos djur. Senare kliniska 
studier har visat att preparatet även dämpar effekten av amfetamin hos 
människor. I detta projekt studerades effekten av preparatet Naltrexone genom 
att en testgrupp om sex amfetaminberoende personer fick antingen Naltrexone 
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eller ett placebopreparat. Testerna ägde rum på Magnus Huss klinik, Karolinska 
Institutet och Kronoberghäktet. Resultaten för Naltrexone och placebopreparatet 
jämfördes och de visade att Naltrexone hade en dämpande effekt på det 
subjektiva drogsuget.  
 
 

Överdoser, självmordsförsök och kliniska tecken hos tunga missbrukare 
 

Anders Håkansson vid Lunds universitet har bearbetat information från 
Kriminalvårdens ASI-databas. Studien visar att amfetaminmissbrukare i stor 
utsträckning skiljer sig från heroin- och kokainmissbrukaren. Materialet 
innehåller ASI intervjuer med 7085 klienter. Majoriteten har befunnit sig i 
anstalt vid ASI-intervjun (72%), sjutton procent i frivård och fem procent i 
häkte. Eftersom Kriminalvårdens uppdrag är att i första hand ASI-intervjua 
narkotikamissbrukare är den gruppen överrepresenterad liksom de som döms för 
narkotika- eller tillgreppsbrott. Kriminalvårdens narkotikamissbrukare visar en 
hög förekomst av svåra missbrukskomplikationer, hög förekomst av 
narkotikaöverdoser, självmordsförsök, psykiatriska symtom och övergrepp. 
Amfetamingruppen har en större problemtyngd med koppling till alkohol och en 
hög förekomst av icke-dödliga överdoser. Självmordsbeteende är klart 
överrepresenterat bland kriminella med missbruk. Klienter som nyligen har 
lämnat ett fängelsestraff har en klart förhöjd dödlighet i självmord. De processer 
som leder fram till självmordsförsök är komplexa och innehåller ett stort antal 
faktorer i samverkan, såväl psykiatriska problem, svåra 
missbrukskomplikationer, våldsamt beteende, ärftlighet och traumatiska 
upplevelser som övergrepp och misshandel.  
 

Prevalens av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) och 
missbruk hos fängelsedömda kvinnor 
 

Förekomsten av ADHD hos kvinnor intagna i kriminalvården har studerats av 
professor Johan Franck och psykolog Maja Konstenius. Syftet med studien var 
att undersöka förekomsten av ADHD och missbruk bland fängelsedömda 
kvinnor. Studien genererar ny kunskap om en betydelsefull aspekt av psykiatrisk 
problematik hos kvinnliga fångar; ett område som knappt undersökts tidigare. 
Det finns ett behov av att utveckla metoder för att diagnostisera ADHD hos 
kvinnor och studien belyser olika testmetoder. Studien har genomförts på 
samtliga anstalter med kvinnliga klienter under en tremånadersperiod. Projektet 
visar en prevalens av ADHD på 29 procent av de intagna kvinnor som fullföljt 
intervjuundersökningen. Kvinnor med ADHD diagnos hade också oftare 
missbruksproblem och en sämre social situation än kvinnor utan denna diagnos. 
Screeningmetoden ASRS var användbar för positiv prediktion. 
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AAS och deras interaktion med mekanismer för utveckling av 
drogberoende och aggressivt beteende.  
 

Professor Fred Nyberg vid Uppsala universitet har studerat hur Anabola 
Androgena Steroider (AAS) interagerar med opioida (opiumsubstanser) 
signalsystem och AAS effekter på centralstimulerande droger som amfetamin 
och kokain. AAS effekter på mekanismer och signalsystem kopplade till 
aggressivt beteende har även studerats. Syftet är att öka kunskapen om riskerna 
för att AAS-preparat är en inkörsport till tyngre droger, påverkar utveckling av 
beroende och aggressivt beteende. Resultatet visar att steroiderna på ett 
dosberoende sätt påverkar effekterna hos endomorfinerna, vilket innebär att 
deras effekt förändras. En person som använder AAS tenderar således att öka sitt 
intag av opiater, vilket är vanligt hos AAS missbrukare. 
 

ADHD hos intagna inom Kriminalvården – förkomst, diagnos, utredning 
och behandling 
 

Professor Nils Lindefors och dr Ylva Ginsberg vid Karolinska Institutet 
genomför en studie som påbörjades 2006 och beräknas leverera sin första 
resultat våren 2010. 24- och 48-månaders uppföljning ingår också i projektet. De 
beräknas vara avslutade april 2013. Syftet är att studera förekomst av ADHD, 
om utredningar är genomförbara, diagnostik och behandling; farmakologisk 
behandling tillsammans med psykosociala och psykopedagogiska interventioner. 
Studierna utförs på en grupp intagna på Norrtäljeanstalten med syfte att studera 
om föreslagen behandling leder till minskade ADHD symtom, förbättrad 
livskvalitet och ökad funktionsnivå såväl neuropsykologiskt som i vardagen. 
Fängelsepopulationen på Norrtälje screenas för ADHD och en neuropsykiatrisk 
utredning genomförs hos den grupp som screenat positivt för ha ADHD. En 
randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie (varken utförare eller 
deltagare vet vem som fått verksamt eller overksamt preparat) genomförs. 
Psykosocial behandling och behandling med läkemedel ges under 5 veckor. 
Detta följs upp av en öppen fas där alla som visat sig ha ADHD genomgår 
behandling under 47 veckor.  
 

Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat mot 
uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos kriminella 
amfetaminberoende 
 

Professor Johan Frank och leg psykolog Maja Konstenius vid Karolinska 
Institutet och Beroendecentrum Stockholm genomför en studie om behandling 
med metylfenidat mot ADHD-symtom hos kriminella med amfetaminberoende 
kan minska återfall i missbruk och brott. Efter information och samtycke 
identifieras 54 män med misstänkt ADHD bland intagna vid tre anstalter i 
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Stockholmsområdet. Varje presumtiv deltagare genomgår en neuropsykologisk 
utredning och läkarbedömning. Information från individens barndom hämtas in 
genom anhörigintervju eller tillgängliga dokument. Vid konstaterad ADHD 
randomiseras deltagarna till behandling med långverkande metylfenidat 
(Concerta) eller placebo. I båda grupperna erbjuds samtalsbehandling i form av 
individuell återfallsprevention. Behandlingen påbörjas 14 dagar före frigivning. 
Efter frigivning fortsätter personen på en öppenvårdsmottagning med besök 2 
ggr i veckan för samtalsbehandling, urinprovskontroller och för att hämta 
medicin. Behandlingstiden är sammanlagt 24 veckor. 
 

Psykisk sjuklighet bakom utvecklingen av differentiella kriminogena 
mönster i en population institutionsvårdade narkotikamissbrukare 
 

Professor Mats Fridell från Lunds universitet studerar brottsliga karriärer bland 
narkotikamissbrukare. Syftet är att studera skillnader i utfall för individer som 
har haft en brottslig karriär före missbruksdebuten jämfört med individer som 
blivit kriminella som ett sätt att försörja missbruket samt urskilja faktorer av 
betydelse för vägar in i och ut ur kriminalitet. Förloppsstudien baseras på 
registerdata från totala antalet narkotikamissbrukare som vårdats vid 
narkomanvårdsenheten i Lund, Brottsförebyggande rådets lagföringsregister, 
dödsorsaksregister, slutenvårdsregister m.m. 
 

Extrovert och introvert våld och beroende/missbruk samt användandet av 
alkohol, droger och AAS hos häktade och misstänkta för våldsbrott 
 

Docent Ingemar Thiblin, Uppsala universitet undersöker om förändrade 
drogvanor hos personer med någon slags predisposition för missbruk och 
våldsamt beteende är en bidragande faktor för en ökning av allvarligt våld. Syftet 
är även att närmare undersöka ett eventuellt samband mellan användandet av 
AAS, bensodiazepiner och våldsbrott samt suicidalt beteende.  
 
 
Kontakt 
 

Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, leg psykolog och leg psykoteraeut, 
Kriminalvården i Västra Götaland, Väst Stab 
 

Mobil: 0708-261 200  
birgitta.goransson@kriminalvarden.se 
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Kapitel 3 
 
 

FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND 
 

Exempel på några utbildningar i området 
 riskbruk, missbruk och beroende  
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FoU-cirklar 
 

 
FoU i Väst genomför kontinuerligt så kallade FoU-cirklar. I en cirkel möts 
praktiskt verksamma från olika yrkesfält tillsammans med forskare för 
gemensam fördjupning inom ett visst område. Cirklar som genomförts inom 
missbruks- och beroendeområdet har varit exempelvis Unga vuxna med 
missbruk, Kvinnor med missbruk, Socialt utsatta flickor, Öppenvård för 
ungdomar med missbruk och Att möta riskbruk. Länsstyrelsen har ofta varit en 
aktiv samverkanspart och medverkat med finansiering. I den här rapporten 
beskrivs en aktuell cirkel på temat Cannabis bland unga och unga vuxna.  
 
FoU-cirklar är en möjlighet för såväl praktiskt verksamma som forskare att gå på 
djupet i en fråga som berör det egna vardagsarbetet. Utformningen av cirklarna 
skiljer sig åt men de utgår alltid från vad deltagarna är intresserade av att 
utforska. Vanligt är att cirkeln pågår två terminer och att ett femtontal personer 
deltar. Under tiden som cirkeln pågår gör deltagarna ofta någon form av 
undersökning eller fördjupningsarbete där resultaten kopplas ihop med aktuell 
forskning och de egna erfarenheterna. Gemensam reflektion mellan 
cirkeldeltagare och forskare är centralt. Avsikten är att kunskapen ska kunna leda 
vidare till förbättringar och utveckling på hemmaplan. Cirkelarbetet 
dokumenteras och en rapport publiceras på hemsidan för FoU i Väst, ibland 
också i en tryckt publikation.  
 
Teman som kan komma ifråga för FoU-cirklar utgår från angelägna behov av 
utveckling och förbättring i GR-kommunerna och Västra Götalandsregionen och 
diskuteras innan start i den samrådsgrupp med chefer och utvecklingsledare från 
kommunerna och regionen som finns knuten till FoU i Väst.  
 

* * *  
 
För mer information om planerade FoU-cirklar kontakta: 
 

Elisabeth Beijer, samordnare FoU i Väst/GR 
 

elisabeth.beijer@grkom.se 
www.grkom.se/fouivast 
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Vårdvetenskap och hälsa 

 

 
Inom institutionen för vårdvetenskap och hälsa ryms utbildningsprogram, 
fristående kurser och uppdragsutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskarutbildning inom disciplinerna omvårdnad, radiografi, reproduktiv och 
perinatal hälsa samt vårdpedagogik.  
 
I sjuksköterskeprogrammen ingår omvårdnad vid missbruk/beroende 
problematik som en del av omvårdnaden vid psykisk ohälsa. Fördjupning inom 
missbruk /beroendekunskap kan göras med ett examensarbete på kandidat, 
magister samt mastersnivå. För närvarande finns ingen specifik enskild kurs om 
missbruksproblematik. 
 
Den forskning som bedrivs vid institutionen utgår från tre profilområden: 
symtom, hälsa och vård, omgivningens betydelse för hälsa och vård, lärande och 
ledarskap i vård och utbildning. Forskningsfrågor utifrån 
missbruk/beroendeproblematik hör hemma inom alla dessa profilområden.  
 

* * *  
 
 
För mer information om fortbildning i vårdvetenskap och hälsa kontakta: 
 

Bodil Augustsson, adjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
 

Tfn: 031 34 38196 
Bodil.Augustsson@fhs.gu.se  eller bodil.augustsson@vgregion.se 
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Socialt arbete 

 

 
Vid Institutionen för socialt arbete ges olika kurser med fokus på 
missbruksområdet. Dessa kurser kan läsas som fristående kurser och kurserna på 
avancerad nivå kan också ingå i en masterexamen i socialt arbete. 
 
 

Alkohol- och narkotikamissbruk – teoretiska perspektiv och sociala 
interventioner, 7,5 högskolepoäng (grundnivå) 
 

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på bruk och missbruk av alkohol 
och narkotika, livsvillkor och sociala samanhang för personer med 
missbruksproblem, samt vägar in i och ut ur missbruk. I kursen problematiseras 
missbruk som individuellt och socialt problem och könsmässiga och etniska 
aspekter av missbruk uppmärksammas. Ett annat inslag är attityder och 
värderingar förknippade med bruk och missbruk av olika droger. Kursen ingår 
som en valbar kurs inom socionomprogrammet, men kan även läsas som 
fristående kurs. Allmän behörighet krävs. 
 
 

Socialt arbete och missbruk, 15 högskolepoäng (avancerad nivå) 
 

Kursen har fokus såväl på generella aspekter av bruk och missbruk av alkohol 
och narkotika som på det direkta klientarbetet inom missbruksvården. Centrala 
teman är sociala, psykologiska och psykobiologiska aspekter på bruk och 
missbruk, alkohol och narkotikapolitik, genus-, klass och etnicitetsperspektiv på 
missbruk, primärprevention på arbetsplatser, behandlingsplanering, utvärdering 
och metodutveckling samt olika behandlingsformer vid missbruk. Kursen ingår 
som en valbar kurs inom masterprogrammet i socialt arbete, men kan även läsas 
som fristående kurs. Behörighetskrav: socionomexamen alternativt 
kandidatexamen i socialt arbete eller annan utbildning som bedöms likvärdig. 
 
 

Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll, 15 
högskolepoäng (avancerad nivå) 
 

Kursen behandlar teorier och begrepp som kan hjälpa oss att förstå och analysera 
gemensamma processer och drag i olika former av social exkludering. Detta 
inbegriper teorier om konstruktioner av sociala problem, av klienter och av 
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avvikande identiteter som förknippas med till exempel missbruk, brottslighet och 
hemlöshet. Under kursen görs en kritisk granskning av diskurser om sociala 
problem och analysera hur sociala institutioner hanterar och konstruerar det som 
hotar och utmanar dem. Kursen ingår som en valbar kurs inom 
masterprogrammet i socialt arbete, men kan även läsas som fristående kurs. 
Behörighetskrav: socionomexamen alternativt kandidatexamen i socialt arbete 
eller annan utbildning som bedöms likvärdig.  
 
 

Socialt arbete och drogmissbruk – livsvillkor, förändringsprocesser och 
sociala interventioner, 15 högskolepoäng (avancerad nivå) 
 

Kursen, som för närvarande ges som uppdragsutbildning, behandlar psykosociala 
teoretiska perspektiv, förklaringsmodeller och förståelseformer avseende 
drogmissbruk samt vilka implikationer dessa har för socialt arbete. Centralt i 
kursen är kunskap om förändringsprocesser och villkor för förändring med fokus 
på den långsiktiga rehabiliteringsprocessen ut ur missbruk med och utan 
behandling samt relations- och handlingsaspekter i det sociala arbetet med 
personer med missbruksproblem. Klass-, kön-, etnicitet och maktperspektiv 
uppmärksammas genomgående. Samverkan mellan olika vårdgivare och 
myndigheter samt med brukarorganisationer och klientens personliga sociala 
nätverk diskuteras och problematiseras i relation till det professionella sociala 
arbetet. Genomförd kurs kan tillgodoräknas i en masterexamen som en 
fördjupningskurs i socialt arbete, avancerad nivå. 
 

* * *  
 
 
För mer information om fortbildning i socialt arbete kontakta: 
 

Ylva Donning Ylva.Donning@socwork.gu.se 
Anette Skårner Anette.Skårner@socwork.gu.se 
Elisabeth Olin (studierektor avancerad nivå) Elisabeth.Olin@socwork.gu.se 
 

www.socwork.gu.se  
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Socialmedicin 

 

 
Vid Institutionen för medicin finns en avdelning som heter Samhällsmedicin och 
folhälsa och inom denna avdelning finns en enhet där det bedrivs 
socialmedicinsk utbildning och forskning.  
 
Vi har ett stort undervisningsuppdrag av missbruk på läkarprogrammet och om 
riskbruk/missbruk på den Folkhälsovetenskapliga utbildningen i Göteborg – en 
utbildning vi själva har ansvar för.   
 
Vi deltar även i undervisning inom olika psykiatriska och andra kliniker, andra 
institutioner på universitet, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, 
försäkringsmedicinska utbildningar i Sverige, nykterhetsorganisationer, 
kommuner m.m.  
 

* * *  
 
 
För mer information om fortbildning i socialmedicin kontakta: 
 
Fredrik Spak, docent och universitetslektor vid Institutionen för medicin, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet  
 

Tfn: 031 – 786 6869, sekr 031 – 786 6865 (Mikael Lipschütz) 
fredrik.spak@socmed.gu.se  
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Psykologi 
 

 
Vid Psykologiska institutionen ges två fristående kurser på avancerad nivå som 
för närvarande går på halvfart (kvällstid en gång per vecka): 
 
 

Missbrukspsykologi 1, 15 hp  
 

Den här kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta eller redan arbetar med 
alkohol- och narkotikaproblem. Kursen ger grundläggande kunskaper i olika 
psykologiska teorier om missbruk och hur det inverkar på hälsa och beteende. 
Utbildningen ger också metoder för tidig upptäckt, hur kartläggning och 
bedömning görs samt en orientering i evidensbaserade behandlingsmodeller. För 
tillträde till kursen krävs akademisk examen från en utbildning med inriktning 
mot vård eller behandling eller motsvarande behörighet. Kursen kan byggas på 
med Missbrukspsykologi 2.  
 
 

Missbrukspsykologi 2, 15 hp  
 

Med utgångspunkt från Missbrukspsykologi 1 ger denna kurs fördjupad kunskap 
om alkohol och narkotika, med särskild fokus på prevention och riskbruk samt 
psykiatrisk samsjuklighet. Kursen avslutas med ett mindre självständig arbete i 
missbrukspsykologi som syftar till kunskapsfördjupning och praktisk 
tillämpning.  
 
 

Magisterexamen i psykologi med inriktning mot missbrukspsykologi 
 

Om du har en filosofie kandidatexamen kan du specialisera dig ytterligare 
genom att läsa till en magisterexamen i psykologi med inriktning mot 
missbrukspsykologi. Du behöver då läsa ytterligare 60 hp, varav minst 45 hp 
skall vara inom området missbrukspsykologi. 
 

� Missbrukspsykologi 1 (15 hp) 
� Missbrukspsykologi 2 (15 hp) 
� Metod 1 i psykologi (15 hp) 
� Uppsats 1 i missbrukspsykologi (15 hp)  
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Forskarutbildningskurs i Missbruk och beroende, 7.5 hp  
 

Kursen ger fördjupade kunskaper riskbruk, missbruk och beroende, med tonvikt 
på den forskning som presenteras i Socialstyrelsens faktaunderlag för Nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Behöriga till kursen är 
forskarstuderande. 
 
 

Specialistbehörighet 
 

Legitimerade psykologer kan ansöka om specialistbehörighet i klinisk psykologi 
med inriktning mot missbruk och beroende. De två fristående kurserna 
Missbrukspsykologi 1 och 2 är ackrediterade som specialistkurser. För ansökan 
till specialistutbildningen, se www.psykologforbundet.se.   
 
 

Utvärderingsmetodik 1, 15 hp  
 

Kursens ger en översikt över vanliga undersökningsdesigner som används vid 
utvärdering och utredning. Centralt i kursen är att studenten skall genomföra en 
egen utvärdering inom ett adekvat tillämpningsområde som t.ex. inom hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen 
eller motsvarande. Kursen går på kvällstid och halvfart. 
 

* * *  
 
 
För mer information om fortbildning i psykologi kontakta: 
 

Claudia Fahlke, professor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet  
 

Tfn: 031 – 786 4289          
Claudia.Fahlke@psy.gu.se        
www.psy.gu.se 
 
 
 



 - 354 - 

                                                

 
Kriminologi 

 

 
Vid Sociologiska institutionen ges en fristående kurs i Alkohol- och 
narkotikamissbruk (15 hp) på avancerad nivå. Kursen ingår som en 
obligatorisk kurs i masterprogrammet  i kriminologi men kan också läsas som en 
fristående kurs.  
 
Kursen ger kunskaper om alkohol- och narkotikamissbrukets utbredning och 
karaktär samt betydelse för brottslighetens uppkomst och utveckling. 
Missbrukets effekter på individ- och samhällsnivå behandlas, liksom hur 
missbruk är relaterat till olika brottstyper, gärningspersoner och brottsoffer. 
Vidare behandlas den politiska utvecklingen på området, med särskilt tonvikt på 
hur olika former av droger etablerats som samhällsproblem och blivit föremål för 
rättslig reglering. 
 

* * *  
 
 
För mer information om kursen besök  www.sociology.gu.se 
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  Individ och samhälle 
 

 
Vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst (Trollhättan) ges en 
kurs i Socialpedagogiskt arbete med människor med 
missbruksproblematik (7.5 hp). 
 
Kursen syftar till att ge kunskap om historiska och nutida synsätt på 
missbruksproblem, om ideologiska teoretiska och kulturella perspektiv på 
missbruk. Vidare behandlas vardag, sociala sammanhang, nätverk, utsatt och 
utanförskap. Central i kursen är också metoder, förhållningssätt, makt och etik i 
arbete med människor med missbruk.  
 

* * *  
 

 
För mer information om kursen, besök  www.hv.se 
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Forskningsrådet för missbruks  
och beroendefrågor 

 

 
 
Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor (FMB) arrangerar och 
medverkar i olika former av fortbildning inom området riskbruk, missbruk och 
beroende. Exempelvis anordnar FMB kontinuerliga seminarier där olika projekt, 
rapporter, artiklar och avhandlingar presenteras och diskuteras. 
 
FMB medverkar också i att arrangera andra utbildningsformer, som exempelvis 
konferenser riktade till politiker, chefer och personal inom hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården – vanligtvis i samarbete med 
Göteborgs universitet, FoU i väst/GR, Beroendekliniken, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Västra Götaland m.m.  
 

* * *  
 
 

För mer information om seminarier och konferenser där FMB medverkar, 
besök  www.fmb-vg.se 

 
 
 
 

Forskningsrådet för missbruks och 
beroendefrågor - nätverk i Västra Götaland
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Lästips 
 

 
Flera författare i denna rapport har gett litteraturhänvisning till vetenskapliga 
artiklar och böcker som fördjupar olika aspekter av riskbruk, missbruk och 
beroende. Här ges ytterligare tips på läsning i området. Några är t.ex. rapporter 
som FoU i Väst/GR har tagit fram, andra är dokumentationer av konferenser som 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har ansvarat för.  
 

� Fahlke C & Melin AG (red) (2006) Riskbruk, missbruk och beroende - 
forskning och vård. En rapport från Göteborgs universitet och 
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset (ISBN: 91-631-
9621-2) 

 
� Hur kan vi hjälpas åt? Dokumentation från regionala konferenser under 

2007 om komplexa vårdbehov hos personer med psykisk sjukdom och 
missbruk. KPM-projektet. Se även projektets slutrapport med samma 
namn.  

 
� En heldag om nationella riktlinjerna. Dokumentation från konferens om 

Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård, 27 september 
2007, Göteborg. Rapport 2007:64 

 
� Rum3 – idéer • utveckling • möjligheter inom missbruks- och 

beroendevården i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Rapport 
2008:39 

 
� När, var, hur? Dokumentation från konferens om implementering av 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 10 april 2008. 
Rapport 2008:50 

 
� Vägar ut ur missbruk och beroende. Dokumentation från konferens 23 maj 

2008, Göteborg. Rapport 2008:59 
 

� Cannabismissbruk. Dokumentation från konferens 6 november 2008, 
Göteborg. Rapport 2008:84 

 
� ”De förstår alla situationer”. Brukarperspektiv på integrerade vårdformer 

vid missbruk eller beroende samt psykiska problem. Elisabeth Beijer, FoU 
i Väst/GR, 2009  

 
� Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. Dokumentation från konferens 

med Kim T. Mueser, 2 april 2009, Göteborg. Rapport 2009:29  
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� Dags för de glömda barnen. Dokumentation från länskonferens i 

Göteborg, 27 maj 2009. Rapport 2009:44 
 

� Brukarråd – Ja, tack. Dokumentation från ett möte om inflytande för 
brukarorganisationerna i beroendevården i Västra Götaland. Rapport 
2009:66  

 
� Så går vi vidare. Dokumentation från chefsdagen för RIS-projektets 

arbetsgrupper i Västra Götaland 4 februari 2010. Rapport 2010:12. 
 

� Riskbruk av alkohol. Hur gör vi för att utveckla vårt arbete i Västra 
Götaland? Dokumentation av dialogkonferensen i Göteborg, 4 mars 2010. 
Rapport 2010:27 

 
 
 

* * *  
 
 
 

Du kan ladda ner ovanstående rapporter och dokumentationer via 
 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

www.grkom.se/fouivast 
 

www.fmb-vg.se 
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