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Motiven påverkar 
hur unga dricker  s.10

15-metoden ska få 
fler att söka vård  s.8

Drogscen präglar stads-
bilden i Vesterbro  s.30

Har en pappa 

som spelat bort 

familjens hus.

Mormor ramlade 
på grund av vinet.

Kommer 
förlora sin 
bror i en 
överdos.

– de flesta söker inte hjälp

EN MILJON 
ANHÖRIGA



LEDARE

annas mamma var 
stolt över sin dotter på 
releasen och vernis-
sagen av konstprojektet 
De okonventionella. »Jag 

gör inte de valen som mamma hade 
velat men jag är fortfarande Hanna, 
mamma kommer när som helst, vart 
som helst, oavsett mitt tillstånd, med 
sina kramar«, sa Hanna. Hennes 
mamma är ordförande i den ideella 
organisationen Musketörerna, som 
arbetar tillsammans med personer 
som är eller varit i hemlöshet och med 
någon form av beroendeproblematik. 
Där känner hon att hon kan göra 
nånting konkret. Hannas pappa hann 
aldrig se boken med de fina bilderna på 
Hanna, hennes husbyggen och hennes 
dikter. Han dog av cancer samma dag 
som boksläppet. »Det var väldigt synd 
att jag inte hann visa den för honom. 
Han gav mig pengar och slängde ut mig 
på julafton, han kunde inte hantera att 

Det vackraste 
och det svåraste

jag är hemlös narkoman«, säger Hanna. 
De okonventionella har fått modet att 
höra av sig till sina anhöriga genom 
projektet. Brutna kontakter har åter-
upptagits. (sid 4)

vi är alla anhöriga. Kanske är det 
det finaste ordet som finns. Det som 
visar att vi hör ihop, betyder något 
för varandra. Att ge och få omsorg är 
en stor och viktig del av livet. Men 
samtidigt är det det tyngsta ordet, 
förknippat med så mycket sorg och 
olyckor. Ibland vill man bara slippa. 
Ansvaret. Skulden. Det som vi lägger 
på oss själva och som läggs på oss av 
andra. Goda råd om hur man ska 
hantera sin situation kan ibland bara 
göra allting värre. När det kommer till 
sådant som beroende då finns det ibland 
inga ord för att beskriva hur det är. 
Men om vi hittar ord kan de hjälpa 
oss. Märta Tikkanen skrev om sin 
man Henrik, om hur hans beroende 
påverkade deras förhållande, just för 
att överleva. Århundradets kärlekssaga 
hjälpte henne. Att läsa den har tröstat 
många andra. Hon skrev också brev 
till sina väninnor. Det var ett måste för 
henne att prata med dem på det sättet 
(sid 22).

att prata med andra är bra. Här 
gör frivilligorganisationer stor nytta. 
Läs om några av dem och deras 
anhörigstöd på sidan 18. Att prata är 
nödvändigt. Men det kan göra väldigt 

ont att berätta. Själv har jag en kluven 
inställning till det här att dela erfaren-
heter med andra i samma situation. 
Visst har det gjort mig gott. Men 
samtidigt har det gjort mig förtvivlad. 
Så mycket elände på samma plats, 
att människor orkar. Och ingen kan 
egentligen förstå just min situation. 
För jag, och mina anhöriga, är ändå 
unika. Precis som alla andra är unika. 
Jag slits mellan gemenskapen och att 
få vara speciell. Hör jag berättelser om 
hur några fått hjälp kan jag bli avund-
sjuk, varför får inte vi den hjälpen? 

Stödet måste se olika ut för var och 
en. Och inte minst, beredskapen att 
ta emot om vi börjar prata mer, den 
måste finnas på många olika sätt. 

PS. Vem är jag? I vanliga fall redaktör för 
SocialPolitik och Memento, under hösten 
vikarie för Julius von Wright som i högsta 
grad är anhörig – nämligen föräldraledig. Prata  
gärna med mig på anna.fredriksson@can.se 

 /  ANNA FREDRIKSSON

Samtidigt är 
det det tyngsta 
ordet, förknippat 
med så mycket 
sorg och olyckor.

H
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Tema: Anhöriga
1,1 miljoner vuxna berörs av alkoholproblematik hos en 
anhörig. Ungefär 200 000 barn. De flesta söker inte hjälp. 
Sakta händer det ändå något med hur vi ser på anhöriga. 

Vi pratar mer om vad ett anhörigskap innebär. Läs om stöd som ändå 
finns, för barn och för vuxna. Och om hur att skriva kan bli en ventil. 

14

 Det är kanske lättare att hantera 
mindre drog konsumtionsrum.

alkohol & narkotika ges ut av CAN. Tidskriften ska ur ett journalistiskt per  spektiv bevaka och granska aktuella händelser på 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum  som arbetar för minskade skador av alkohol och 
andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skade utvecklingen och genom kunskaps  höjande insatser. Se mer på: www.can.se 
Vi hanterar våra prenumeranters personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen. Mer information hittar du på www.alkoholochnarkotika.se, eller 
genom att kontakta chefredaktör Julius von Wright.
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I KORTHET

I Nederländerna ska en anhörig, till 
exempel en partner, kunna begära att en 
person mot sin vilja stängs av från spel om 
pengar på nätet. Spelmyndigheten inleder 
då en utredning där spelaren själv ges 
möjlighet att yttra sig. Det är ett lagförslag 
som nu förbereds inför att onlinespel-
marknaden öppnar 1/1–21.

Socialtjänsten gör 
fel – hemlösa ska få hjälp.
Pia Kjellbom, lektor i välfärdsrätt har JO-anmält de kommuner 
som infört olika regler för hemlösa. Att dela upp gruppen i egna 
kategorier som strukturellt och socialt hemlösa, med eller utan 
beroende problematik o s v och ge olika stöd strider mot socialtjänst-
lagen och domstolspraxis menar hon. (SvD 31/7–19)

Enligt en dom i italienska högsta domstolen får de italienska 
cannabis affärerna inte längre sälja några cannabisderivat. Beslutet tar 
bort en stor del av affärernas förtjänst eftersom de allra flesta kunder 
köper blommor, blad och harts för att röka.

Domen har skapat en våg av protester från dem som satsat på 
branschen. Två tusen personer arbetar med enbart försäljning, och 

minst lika många med odlingen. Jordbruks-
organisationerna räknar med att 

branschen totalt omsätter över 1,5 
miljarder svenska kronor, och att 

den är i snabb utveckling.
2016 gjorde en ny lag 

det möjligt för jordbrukare 
att fritt odla hampa med 
THC-halter under två 
procent. Eftersom jord-
bruket inte hade någon 
marknad för blommor, 
blad, harts och olja,  

började affärer växa upp 
runtom i Italien för att sälja 

dessa delar. Det saknades 
specifik lagstiftning om just 

derivaten, trots att det nationella 
hälsorådet avrått regeringen från att 

tillåta försäljningen, speciellt till ungdomar 
under 18 år, eftersom man anser att det saknas forskning om effek-
terna på tonåringar.

Den nya domen innebär att affärerna kan fortsätta att sälja allt som 
gjorts av hampaplantan, som till exempel karameller, krämer eller 
schampo. Däremot har polisen nu rätt att beslagta alla derivat som 
finns i affärerna, oavsett innehåll av THC. Tidigare var det tillåtet att 
sälja även derivat som hade upp till sex procent THC, men  
då enbart som samlarprodukter.

TEXT KRISTINA WALLIN

Bilder från gatans folk

De okonventionella är ett konstprojekt. 
Och en fotobok. IngelaS har tagit vackra 
svart-vita porträtt av gatans folk, människor 
hon kommit i kontakt med genom sitt 
arbete på Stadsmissionens Center för 
hemlösa i Stockholm. Fotona är tagna 
i modellernas hemmiljöer, platser som 
andra kanske inte ens ser. 

– Vanligt folk har mycket att lära av de 
okonventionella, inte minst när det gäller 
äkthet och att umgås utan sociala mediers 
ytlighet, säger Ingela S. 

STOPP FÖR 
CANNABISDERIVAT I ITALIEN

Anhörig kan begära 
spärr av spel 
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tt tillsätta en utredning ses idag av många som en 
undanflykt för fega politiker som vill skjuta upp obehag-
liga beslut. Det är synd eftersom det svenska utred-
ningsväsendet är ett bra sätt att bygga politiska beslut på 
kunskap och noggranna analyser i stället för kortsiktig 

populism. De statliga utredningar som nu tillsätts är dock inte som 
förr. Ofta enmansutredningar som får så kort tid på sig att  
det räcker med att läsa direktiven för att förstå vad resultatet kommer 
att bli.

Någon gång på 1980-talet tillsattes en utredning på Social styrelsen 
om behandling av personer med alkoholmissbruk. Den arbetade i fem 
år. När vi hade avskedsfest fyllde vi en mindre restaurang. Projekt-
ledningen fattade det kloka (och efterföljansvärda!) beslutet att 
börja med att skaffa kunskap genom att tillfråga dem som arbetade 
praktiskt med frågan; socialchefer, alkoholläkare, behandlare, klient-
organisationer med flera.

vi skickade ut en enkel enkät med få öppna frågor om vilka 
problem de såg och vad som borde göras åt dem. Vi klippte och klist-
rade och ordnade svaren tematiskt, vilket inte var helt lätt eftersom de 
varierade mycket både till form och innehåll. En del var kort fattade 
och oengagerade medan andra var utförliga och genomtänkta. Enkäten 
som skickats till en klinikchef hade uppenbarligen bollats runt bland 
ansvariga läkare. I hörnet fanns en blyertsanteckning som man glömt 
sudda: »Det här är väl ditt bord? Skål. NN«

en föreståndare för ett behandlingshem blev så upprörd över 
sin egen beskrivning av de många och svåra problemen och bristerna i 
vården att han avslutade med: »Det borde dåna i rättens krater!«

En erfaren alkoholläkare gjorde följande 
reflexion:
»Om jag som läkare skickar en reumatiker 
till Kanarieöarna så att patienten får vara 
symptomfri i några månader tycker alla att 
jag har gjort någonting bra. Men om jag får 
en gammal alkoholist att vara nykter i ett 
halvår och sedan återfalla i missbruk tycker 
alla att jag har misslyckats totalt.«

Riktigt vad utredningen resulterade 
i kommer jag inte ihåg. Men vi, och 
förhoppningsvis beslutsfattarna, blev i alla 
fall lite klokare av det vi fick veta av dem 
som arbetade med frågan. Till exempel 
när det gäller hur man värderar resultat 
av behandling.

A

 /   CECILIA MODIG  SOCIONOM OCH FÖRFATTARE

AV UNGA VUXNA RÖKER

Rökningen har under en lång 
tid minskat i Sverige, sedan 2003 
har andelen som röker varje dag 
halverats. Klart mest röker 
gruppen 17–29 år. 

Här hade 29 procent rökt någon 
gång den senaste månaden (2018). 
Det är mer än dubbelt så mycket 
som i någon annan åldersgrupp. 
Många av de unga röker då och då. 

– Samtidigt är det i den åldern 
många festar som mest. Det ska 
bli intressant att följa utvecklingen 
efter att den nya lagen träder i 
kraft med bland annat förbud mot 
rökning på uteserveringar, säger 
Martina Zetterqvist, utredare och 
en av författarna till rapporten 
Tobaksvanor i Sverige 
2003–2018, från CAN, 
Centralförbundet 
för alkohol- och 
narkotikaupplysning. 

I årets mätning 
var det en något 
större andel män än 
kvinnor som rökte 
(16 % respektive 14 %). 
Skillnaderna är större 
när det kommer till 
snusning, 25 % av  
männen snusar, 6 %  
av kvinnorna.
Läs mer på can.se

29%

VAD ÄR ETT 
GOTT RESULTAT? 
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NY TOBAKSLAG

KLAGOMÅL 
OM RÖKNING 
med ny lag
Den 1 juli blev rökning förbjuden på vissa allmänna platser utomhus och 
på uteserveringar. En lag som ger utrymme för tolkning. Stockholms stad 
undviker krångliga lösningar och Örebro informerar aktivt restaurangägare.   
TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN  

en första 
månaden med 
den nya lagen 
som förbjuder 
rökning på 
bland annat 
uteserveringar 

och allmänna platser tog Stockholms 
stad emot ett drygt trettiotal klagomål 
från privatpersoner. Alla klagomål 
skickas direkt över till berörd verk-
samhetsutövare men det finns inte tid 
att agera på varje anmälan. Först när 
klagomålen blir många på en verk-
samhet gör hälsoskyddsinspektören 
ett besök på plats. Då går man igenom 
de förebyggande rutinerna och ser 
hur man kan hjälpa verksamheten att 
nå ut bättre med information. Många 
av klagomålen skickas anonymt 
och det handlar oftast om rökning i 
kollektivtrafiken.

– Därför har vi ett öppet ärende 
på bland annat SL, Storstockholms 
lokaltrafik. Det startade vi redan innan 
lagen trädde i kraft för att i förväg ha 
en dialog om förebyggande försiktig-
hetsmått. Får vi upprepade klagomål 

D
granskar vi deras rutiner kring rökför-
budet. Det gäller även krogar där vi fått 
in flera klagomål. Hittills har vi inte 
haft anledning att rikta kritik mot SL 
eller mot någon annan verksamhetsutö-
vare, säger Monika Gerdhem, avdel-
ningschef för hälsoskyddsavdelningen 
vid Stockholms stad.

Hon menar att det är för tidigt att 
säga om den nya lagen kommer att ha 
avsedd effekt; förändrade normer kring 
rökning och förbättrad folkhälsa.

– Det är befolkningen som ska 
respektera lagen och krogar och 
verksamhetsutförare som ska se till 
att den efterlevs. Det är en avvägning 
hur mycket resurser vi kan lägga på 
detta. Och det finns ingen straffsats för 
den som bryter mot lagen, konstaterar 
Monika Gerdhem.

Hon tycker att intentionen med den 
nya lagen är bra, men att den kunde 
varit mer genomarbetad. Som den är 
utformad lämnar den utrymme för 
tolkningar och i Stockholm har man 
valt ett pragmatiskt och ändamåls enligt 
förhållningssätt – för att undvika 
alltför krångliga lösningar som kan 

Gäller från och med  
1 juli 2019 och innebär 
att Sverige får fler rökfria 
miljöer.

Rökförbud på vissa 
platser utomhus som 
används av allmänheten: 
– uteserveringar
– entréer till rökfria lokaler 
– platser som används 
av den som reser med 
kollektivtrafik
– inhägnade platser  
avsedda för idrotts - 
utövning
– lekplatser

Rökning får tillåtas  
i separata rökrum. 

tobakslagen
FAKTA Nya 

Källa: Sveriges riksdag
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NY TOBAKSLAG

Eliasson, miljö- och hälsoskydds-
inspektör på Örebro kommun.

Han berättar att det har varit 
mycket diskussioner om den nya lagen 
på miljökontoret och man har som 
rutin att gå en kontrollrunda en gång 
i veckan. Samtidigt som alkoholtillsyn 
utförs på krogar i Örebro kollar man 
nu också hur rökförbudet efterlevs.

– Vi tar detta på allvar. Om 
färre röker tack vare lagen är det en 
samhällsvinst. Min uppfattning är att 
lagen primärt handlar om att ändra 
normer, inte om ordning. Jag menar 
att det krävs ganska lite för att upprätt-
hålla detta. Genom att informera gäster 
verbalt och med skyltar och i förekom-
mande fall förbättra eller bygga om 
ventilationen kommer man långt, säger 
Johan Eliasson.

– Men vattenpipskaféer har fått det 
svårare. Många serverar mat och med 
den nya lagen blir det för komplicerat 
att skapa avskilda utrymmen och 
anpassa ventilationen. Flera av dessa 
kaféer har valt att nu ta bort vatten-
piporna och enbart servera mat.

uppstå om man tolkar lagen strikt.
– Om alla rökare måste ta sig ut 

ur en stor lokal och förflytta sig långt 
för att ta en cigarett säger det sunda 
förnuftet att det blir väldigt rörigt, 
vilket kan orsaka andra störningar, 
säger Monika Gerdhem. 

lagen tillåter rökning på 
uteserveringar om det finns ett 
avgränsat rum som är utformat och 
ventilerat på ett sådant sätt att personal 
och övriga gäster inte påverkas. 
Huruvida det rör sig om en avgränsad 
yta vid sidan om övriga ytor eller ett 
fysiskt avgränsat rum med väggar och 
tak saknar betydelse anser hälsoskydds-
avdelningen i Stockholms stad.

– Under Pride höll man till på 
Stadion vilket är en idrottsanläggning 
som omfattas av rökförbudet, utan 
undantag. Vi valde att tillåta rökning 
på en avgränsad del inom området 
eftersom ändamålet inte var ett 
idrottsevenemang, utan en festival. Av 
logistiska skäl hade det blivit väldigt 
svårhanterligt för arrangörerna att göra 

Johan Eliasson
är miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör på 
Örebro kommun.

Monika Gerdhem
är avdelningschef
för hälsoskydds-
avdelningen vid 
Stockholms stad.

på annat sätt, säger Monika Gerdhem. 
Även om hon anser att syftet med 

lagen är bra kan hon se problem uppstå 
i dess kölvatten.

– När man inte längre får röka på 
allmän plats kanske man ställer sig i en 
portuppgång eller röker på sin balkong 
i stället. Problemet flyttas till andra 
platser dit lagen inte når. 

till örebro kommun har ett tiotal 
klagomål inkommit sedan lagen trädde 
i kraft. Här har man valt att lägga 
resurser på att åka ut och informera 
restaurangägare om hur de ska tillämpa 
lagen, hur de kan utforma förbuds-
skyltar och säga till rökare som bryter 
mot lagen.

– Vi har fått samtal från affärs-
idkare som vill konsultera oss kring 
hur de ska få ventilationen att fungera 
på ett tillfredsställande sätt och hur 
rökutrymmet får ligga i förhållande till 
uteserveringen. Fastighetsägaren har ett 
stort ansvar och vi upplever att det finns 
ett intresse och en vilja att få detta att 
fungera så bra som möjligt, säger Johan 
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FORSKARINTERVJUN

Varför söker så få hjälp för sitt alkoholberoende? Skamkänslor och 
höga trösklar till vård är några hinder som psykologen och forskaren 
Sara Wallhed Finn sett. Med 15-metoden kan vårdcentralen ge lika 
bra hjälp som en specialistmottagning.
TEXT  /  FOTO ANNA FREDRIKSSON  

yra procent av befolkningen 
har ett alkoholberoende. Men bara 
en av fem söker vård. De som vill 
dricka mindre måste på ett bättre sätt 
få hjälp att göra den förändring de 

själva önskar, menar psykologen Sara Wallhed 
Finn. Därför har hon i sin forskning vid Karo-
linska Institutet undersökt vad som hindrar från 
att söka vård. 

– Det ses som något helt normalt att dricka 
alkohol, en del uppfattar det rentav som en tving-
ande norm i vissa sammanhang. Men att berätta 
att man dricker på ett problematiskt sätt känns 
däremot som ett väldigt stort steg för många. Det 
upplevs som skamfyllt, säger Sara Wallhed Finn.

Att sedan söka vård känns för många som ett 
ännu större steg. Mellan bilden av den utslagne 
mannen på parkbänken och det trevliga after 
workdrickandet är det som en vit fläck, tycker 
Sara Wallhed Finn. Forskning om behandling 
har till största delen koncentrerats på personer 
med de allvarligaste beroendeproblemen. Många 
drar sig för att vända sig till socialtjänsten eller till 
en beroendemottagning när de har jobb, familj 
och ett i övrigt välordnat liv. Då kan det kännas 
mindre utpekade att få stöd att ändra sina vanor 
på vårdcentralen. Där kan man ju lika gärna sitta 
i väntrummet på grund av ett högt blodtryck eller 
en halsfluss. 

Primärvården har också en bra möjlighet att 
koppla ihop hälsan i stort och det patienten själv 
söker för. Men inte bara patienten ska vara beredd 

att prata om sitt drickande, också den som ger 
vården ska verkligen våga ta upp det i samtal. 

– Alkoholvanor är det som hälso- och sjuk-
vårdpersonal uppfattar som svårast att fråga om. 
Även läkarna pratar om skam och stigma, säger 
Sara Wallhed Finn.

en annan anledning att låta bli att fråga är 
att läkaren kan känna sig osäker på hur alkohol-
problem ska behandlas. Att man inte tycker sig ha 
något att erbjuda.

– Det finns en brist på kunskap om hur man 
frågar, om kopplingen mellan alkohol och ohälsa 
i stort och sedan också svårigheten med att få 
någon i knät som faktiskt har alkoholproblem 
men som inte vill söka till specialistvård. Då har 
det saknats vårdprogram och rutiner. 

Här kommer 15-metoden in. En manual för 
beroendebehandling som tagits fram just för 
primärvården av Sara Wallhed Finn och hennes 
kollegor på Riddargatan 1, en mottagning som 
ingår i Beroendecentrum Stockholm 

– Det är egentligen evidensbaserade delar som 
vi har satt ihop i en trappstegsmodell. Vi har 
ompaketerat metoder som lätt kan användas i 
primärvården i en vårdkedja. Det nya är att det är 
nedskrivet så att det blir en helhet. 

Första steget är att identifiera vem som har ett 
riskbruk. Steg två är en fördjupad bedömning 
med självskattning och biologiska markörer som 
till exempel leverprov. Steg tre består av läkeme-
dels- och/eller psykologisk behandling. Målgrupp 

Det kan 
ha gått 
patienten 
förbi hur  
anhöriga 
påverkas.

Självbestämmande 
viktig del i behandling

F
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FORSKARINTERVJUN

för steg två och tre är de som får mer än 15 
poäng i självskattningsformuläret Audit (alkohol 
use disorders identification test). Tidigare har 
det inom primärvård bara funnits behandlings-
metoder för personer som skattar lägre poäng, 
de med ett riskbruk men som inte utvecklat ett 
beroende. 

Namnet 15-metoden kommer av att besöken 
är korta, 15 minuter räcker, utom i steg två där 
samtalet är 30 minuter. Behandlingen bygger på 
kbt, kognitiv beteendeterapi, med hemuppgifter 
som följs upp och på motiverande samtal. Totalt 
blir det fem besök under sex månader. 

– Metoden kan användas i ett team med 
läkare, sjuksköterskor och psykologer som är en 

växande skara i primärvården. Det viktiga är att 
varje mottagning hittar sitt arbetssätt, säger Sara 
Wallhed Finn.

Uppföljningar i studien visar att mer omfat-
tande behandling inom specialistvården inte 
gav bättre resultat än 15-metoden som gavs av 
allmänläkare. Primärvårdsläkarna uttryckte att de 
gärna ville använda metoden och att de frågade 
mer om alkoholvanor efter studien när de kände 
sig trygga att hantera svaren. 

– Beroende är inte annorlunda än andra 
åkommor, det passar bra att integrera i primär-
vården, studien visar att det fungerar. Det här är 
ett sätt att nå fler. Men gruppen med komplexa 
vårdbehov behöver fortfarande mer behandling, 
säger Sara Wallhed Finn.

hon ser ingen konflikt mellan att ha behand-
ling med olika mål – helnykterhet eller ett 
kontrollerat drickande. Olika mål passar för olika 
personer. Föreställningen hos många är att man 
tvingas till helnykterhet resten av livet om man 
vänder sig till vården och det är olyckligt om det 
blir ett hinder att söka hjälp menar Sara Wallhed 
Finn.

– För en stor grupp kan det handla om att 
minska alkoholkonsumtionen, inte att sluta 
använda alkohol helt, säger hon. 

På mottagningen möter Sara Wallhed Finn 
som psykolog samma grupp som hon forskat 
om, de som inte har någon allvarlig psykiatrisk 
problematik och inte har behov av socialtjänsten.

– De uppfyller kriterierna för ett beroende, 
ofta av en måttlig grad snarare än ett väldigt 
uttalat. De dricker på ett sätt de inte trivs med 
och som ofta inte heller omgivningen trivs med. 
Många uttrycker en stark önskan om självbestäm-
mande och en rädsla att inte bli bemött i det man 
brottas med.

Sverige har en restriktiv alkoholpolitik, det 
är det vi vet fungerar på befolkningsnivå för att 
hålla konsumtionen nere. 

– Det finns tyvärr ett arv att styra och ställa 
med människor som har ett problematiskt bruk 
när det kommer till alkohol och narkotika istället 
för att lyssna och låta folk bestämma själva, säger 
Sara Wallhed Finn.  

Många av hennes patienter är intresserade av 
forskning.

– De är glada att jag och mina kollegor 
intresserar oss för det. För mig är det roligt att 
i behandling också se att folk kan förändra sina 
alkoholvanor och mår så mycket bättre redan av 
små förändringar. 

 LÄS MER
  15-METODEN riddargatan1.se/15-metoden

-metodens 
namn kommer 
ifrån att besöken 
är korta – bara 
15 minuter.

15
– Min roll är att hjälpa människor göra den förändring som de önskar. Klart det 
vore bättre att alla slutade dricka, men det vill de inte, säger Sara Wallhed Finn.  
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UNGAS DRICKANDE

ar du någonsin 
funderat över varför du 
dricker alkohol? Är det 
för att ditt sällskap dricker 
eller är det för att du gillar 
smaken och känslan? 
Kanske för att minska 

stressen eller för att du tycker att det gör sociala 
sammanhang trevligare?

När det gäller ungdomar är en vanlig uppfatt-
ning att de dricker på grund av grupptryck. Vår 
forskning visar att det kanske inte stämmer.

I en pågående studie tittar vi närmare på vad 
som motiverar ungdomar i Sverige att dricka sig 
berusade. Det är en del av forskningsprojektet 
Futura01 som har som mål att följa ungdomar 
födda år 2001. Den här studien baseras på den 
första datainsamlingen och den gjordes år 2017 
när ungdomarna var elever i årskurs 9. Studien är 
unik genom att det är första gången ungdomars 

H
motiv till att dricka undersökts i hela Sverige. 
Eftersom urvalet är nationellt representativt är det 
möjligt att dra mer generella slutsatser om ålders-
gruppen i fråga.

Tidigare forskning har föreslagit att en specifik 
anledning till att dricka bör refereras till som 
dryckesskäl, medan flera skäl av snarlik karaktär 
fångas in under samlingsbegreppet dryckesmotiv.

det föreligger en del teorier om varför vi 
bekantar oss med alkoholhaltiga drycker. En 
vedertagen sådan kallas Fyrfaktormodellen. Teorin 
bygger på att det är förväntningarna på alkoho-
lens effekt på det känslomässiga välbefinnandet 
som är avgörande i beslutet att dricka eller avstå. 
Beslutsprocessen kan dock innehålla motstri-
diga och delvis oförenliga intressen, men om 
fördelarna väger tyngre än nackdelarna kommer 
personen att dricka. I alkohol söker människor 
antingen ökade positiva känslor (gott tillkommer) 

I en pågående studie på Karolinska Institutet undersöks nu sambanden 
mellan ungdomars motiv till att dricka alkohol och deras berusningsdrickande. 
Tidigare forskning och preliminära resultat från den svenska studien kan 
avslöja en hel del om hur motiv att dricka hänger ihop med konsumtionen.
TEXT LARS SJÖDIN

Ungas motiv 
påverkar      hur de dricker

Lars Sjödin
är doktorand 
vid Centrum 
för psykiatri-
forskning, Institu-
tionen för klinisk 
neurovetenskap, 
Karolinska 
Institutet.

10 ALKOHOL & NARKOTIKA  /  4.2019



UNGAS DRICKANDE

SOCIALT

KONFORMATIVT

FÖRHÖJANDE

POSITIV

NEGATIV

INRE

HANTERANDE

YTTRE

eller minskade negativa känslor (ont upphör). 
Alkoholen ger endera en belöning eller lättnad, 
som har sin källa inifrån individen själv eller 
utifrån den sociala omgivningen. Genom att 
korsa de två dimensionerna uppenbarar sig fyra 
åtskilda typer av motivation. Inre positiv (förhö-
jande), yttre positiv (socialt), inre negativ (hante-
rande) och yttre negativ (konformativt) motiv.

En blyg och tillbakadragen individ som 
dricker av rädsla för att bli utanför är ett exempel 
på någon som dricker av ett negativt yttre skäl, 
så kallat konformativt motiv. Att dricka för att du 
vill lära känna dina nya klasskompisar är i sin tur 
att betrakta som ett socialt motiv på grund av dess 
positiva yttre orsak. En ångestfylld person som 
är stressad över sina skolbetyg och dricker för 
att glömma sina bekymmer dricker utifrån ett 
inre negativt hanterande motiv. Kanske känner du 
igen figuren som är lite extra förtjust i känslan 
av alkohol och tycker att det är själva drickandet 

som gör festen till skojig. Den personen skulle 
måhända kunna sägas ha ett förhöjande motiv, med 
hänvisning till dennes inre positiva skäl att förtära 
alkohol.

Föreställ dig att ditt skäl till att öppna flaskan 
och dricka faktiskt avslöjar något om dig själv och 
dina alkoholvanor. Forskningen visar att ungdo-
mars motivation att dricka hänger samman med 
deras konsumtion av alkohol, i ett konsekvent 
och tydligt mönster som förvånansvärt nog är 
liknande i flera länder. Det förhöjande motivet 
är det som är förenat med högst sannolikhet att 
dricka sig berusad, följt av det sociala motivet. 
Även det hanterande motivet är relaterat till 
en ökad, om än något mindre sannolikhet för 
berusnings drickande. Det konformativa motivet 
har däremot en omvänd relation, genom sin nega-
tiva koppling som innebär att sannolikheten för 
berusningsdrickande är minskad i förhållande till 
de andra motiven.

Berusnings drickande 
definieras som »intag  
av sex eller fler 
standard glas med 
alkohol varje månad 
eller oftare«.

Dryckesfrekvens 
definieras som »antal 
dryckestillfällen av 
minst ett standardglas 
med alkohol«.

Begreppen
FAKTA

Fyrfaktormodellen 
bygger på att det är 
förväntningarna på 
alkoholens effekt på 
det känslomässiga 
välbefinnandet som är 
avgörande i beslutet 
att dricka eller avstå.

Vi tittar 
närmare 
på vad som 
motiverar 
ungdomar 
att dricka.
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UNGAS DRICKANDE

en rådande föreställning inom vuxen-
världen är att unga dricker av grupptryck. Fynden 
från vår forskning går emellertid stick i stäv med 
den föreställningen. Konformativt motiv visar 
sig vara den svagaste drivkraften till berusnings-
drickande bland ungdomar, vilket tyder på att 
grupptryck inte leder till kraftigt drickande.

Faktum är att all forskning visar att konfor-
mativ motivation är den minst förekommande 
orsaken till alkoholförtäring som unga rappor-
terar. Det som framförallt motiverar ungdomar 
att dricka är sociala och förhöjande skäl, följt 
av hanterande motiv. Att ungdomar i låg grad 
uppger konformativa motiv behöver förvisso inte 
betyda att de är opåverkade av tryck från sociala 
mekanismer.

Forskning har visat att motiv är en av de 
starkaste indikatorerna på alkoholvanor och 
konsumtionsmönster. Vårt »varför« visar vägen. 
Exempelvis har tidigare studier funnit att sociala 
motiv är associerat med högst dryckesfrekvens och 
hanterande motiv med skolrelaterade problem. 
Dryckesmotiv kan därmed förse oss med en 
mängd värdefull information, exempelvis hur 
mycket och hur ofta det dricks, samt vilka risker 
som är typiskt förknippade med respektive motiv.

 En rådande föreställning inom 
vuxenvärlden är att unga dricker av 
grupptryck. Fynden från vår forsk-
ning går emellertid stick i stäv med 
den föreställningen. Konformativt 
motiv visar sig vara den 
svagaste drivkraften.

Genom att lära oss om dryckesmotiv kan vi 
bättre förstå både de bakomliggande psykologiska 
processerna och variationen i människors alko-
holbruk. Motivation säger något om individens 
behov och det finns förtjänster med att ta reda på 
hur, när och varför ett visst behov uppkommer. 
Motiv till att dricka kan även länkas samman 
med skäl att avstå från alkohol. Den kunskapen 
kan omsättas i arbete för att möta behoven via 
alternativa, mindre skadliga handlingsvägar. På 
lång sikt har motivinriktade insatser potential att 
minska alkoholanvändningen och i förlängningen 
därmed minska alkoholrelaterade skador.

sammanfattningsvis dricker ungdomar 
i Sverige för att de tycker det är kul och för att 
de upplever det som något bra. Det här är samma 
motiv som de flesta vuxna har för att dricka, 
vilket är viktigt att tänka på när vi försöker skapa 
preventionsinsatser mot ungdomsdrickande. De 
ungdomar som dricker gör det med stor sanno-
likhet för att de ser alkoholen som något positivt.

 LÄS MER
  FORSKNINGSPROJEKTET FUTURA01 

 www.futura01.se

Futura01 har 
som mål att 
följa ungdomar 
födda år 2001.
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EU:S DROGRAPPORT

Stimulantia som 
oftast beslagtas 
i Europa, 2017 eller 
senaste uppgifter:

Kokain
Amfetamin
Metamfetamin
MDMA*
Inga data

EU:s narkotikarapport 2019 visar en del 
dramatiska förändringar på den europeiska 
drogmarknaden. Kokainet ökar och 
beslagen är på rekordnivåer. Mycket  
tyder också på att produktionen av  
syntetiska droger fått fäste.
TEXT KRISTINA WALLIN & ANNA FREDRIKSSON

Nya substanser och 
mer kokain i EU

EU:S DROGRAPPORT:

et är en mångfacet-
terad bild av situationen 
på narkotikamarknaden 
som det europeiska 
centrumet för kontroll 

av narkotika och narkotikamissbruk, 
EMCDDA:s, årsrapport 2019 tar fram. 
Även om antalet heroinanvändare 
som söker hjälp minskar varje år, ökar 
antalet istället för nästan alla andra 
droger. Undersökningar av använda 
sprutor i fem europeiska städer visar 
också att mer än hälften har använt två 
eller fler droger. Heroinanvändarna är 
äldre, något som också ger nya hälso-
problem. Det här menar EMCDDA 
måste uppmärksammas. 

Allra mest ökar kokainet och 
renheten på det som säljs är den högsta 
på ett årtionde. Det här stämmer också 
för Sverige där CAN:s befolkningsstudie 
Vanor och konsekvenser visar samma sak. 

Enligt rapporten har 2,6 miljoner 
unga vuxna, mellan 15 och 34 år, använt 
kokain senaste året, och till det kommer 
1,3 miljoner mellan 35 och 64 år. De 
vanliga säljkanalerna ersätts allt mer av 
försäljning via internet och det finns till 
och med speciella callcenter. EMCDDA 
konstaterar att alltfler beslag rör kokain-
blad och att det därför är troligt att 
förädlingen oftare sker i Europa. Även 

det beslagtagna heroinet ökar, liksom 
antalet anläggningar för förädling.

rapporten konstaterar att 
Sverige har gjort ett utmärkt arbete 
när det gäller utveckling av screening 
och tester, vilket EMCDDA anser 
borde bli en förebild för andra länder.

– Vi är bra på att spåra preparat vid 
rättsmedicinska undersökningar av 
avlidna och också på att spåra substanser 
vid beslag av okända preparat, säger Ulf 
Guttormsson, chef för avdelningen 
för analys och metod på CAN. 

Att vi är duktiga på att redovisa fynd 
av narkotika får också en annan effekt 

– Det gör att vår statistik över 
narkotikadödlighet kan bli skenbart 
för hög i jämförelse med till exempel 
Spanien, trots att man försökt harmo-
nisera, säger Ulf Guttormsson.

EMCDDA är kritiska till hur lite 
som görs för att utveckla behandlings-
metoder inom de flesta EU-länder. 
Centrumet anser att det förebyggande 
arbetet mot hepatit måste öka, speci-
ellt som EU förbundit sig att minska 
hepatit rejält till 2030.

Flera tecken visar att Europa håller 
på att bli en viktig del i den globala 
marknaden för syntetisk narkotika. 
Det handlar både om ökade tillslag vid 

gränserna och om att nya anläggningar 
för tillverkning hela tiden upptäcks.

Förra året rapporterades 55 nya 
syntetiska droger till EU:s system för 
tidig varning av psykoaktiva substanser. 
Det är mindre än under tidigare år, 
men eftersom många av de droger som 
upptäckts tidigare fortfarande cirku-
lerar, anser EMCDDA att detta ändå är 
en oroande utveckling. En femtedel av 
dem som söker vård för opioidmissbruk 
uppger att de använder syntetiska droger.

en femtedel av Europas ungdomar 
mellan 15 och 24 år har använt något 
cannabispreparat under 2017. Det är 
den vanligaste substansen när någon 
söker vård och flera länder har ett 
ständigt ökande missbruk. Detta anses 
alarmerande, eftersom de flesta trott att 
cannabis missbruket låg stilla.

Nästa år ska EU utvärdera hur dess 
narkotikastrategi 2013–2020 fungerat. 
Enligt EMCDDA har marknaden 
utvecklats dramatiskt under dessa sju år, 
med många nya substanser tillgängliga. 
Centrumets styrelseordförande Laura 
D’Arrigo poängterar vikten av att 
unionen hittar en gemensam politik.

 LÄS MER
  EMCDDA.EUROPA.EU

D
Källa: EMCDDA

* Centralstimulerande 
oftast kallad ecstasy
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Storasyster blev 

tablettberoende efter 

en trafikolycka. 

Har en partner 

som går på 

AA-möten.

Har vänner 

som tar kokain 

varje helg.

Den vuxne 
sonen ringde 
nyss och bad 
om pengar. De 
går till sprit.



ANHÖRIGA

En dryg miljon påverkas av problematiska alkoholvanor hos en anhörig. 
Men fyra av fem söker ingen hjälp trots stora svårigheter. Kvinnor drabbas 
mer, speciellt av allvarliga problem och problem orsakade av en partner. 
TEXT ANNA FREDRIKSSON  /  ILLUSTRATION TEAM HAWAII

ånga påverkas när någon har 
ett beroende. Mats Ramstedt, 
forskningschef på CAN, Central-
förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, presente-
rade i Almedalen nya siffror från 
befolkningsundersökningen  

Vanor och konsekvenser. Resultaten ger ett brett anhörig-
perspektiv, eftersom de inte är begränsade till enbart 
anhöriga till personer i behandling, den stora gruppen med 
beroende i befolkningen är utanför behandling. Inte bara 
familje medlemmar inkluderas här utan också vänner och  
f d partners. 

– De nya data vi tagit fram handlar om hur många av 
dessa som söker hjälp, säger Mats Ramstedt.   

11 500 personer fick frågan: Har det under den senaste 
12-månadersperioden funnits personer i ditt liv som dricker för 
mycket? Har det påverkat dig negativt? Konsekvenserna rörde 
allt från att ha blivit försummad eller sårad till att ha blivit 
utsatt för våld eller sexuellt utnyttjad. 

14 procent (1,1 miljoner) uppger att de påverkats negativt 
minst en gång. Kvinnor påverkas mest, 18,4 procent jämfört 
med 9,9 procent av männen. 

– Det är en stor spridning i typen av problematik, men 
väldigt många berörs och kvinnor drabbas betydligt mer i en 
parrelation, säger Mats Ramstedt.

Tre procent säger att de påverkas mycket, vilket 
motsvarar 235 000 personer. Här är könsskillnaden större 
4,5 procent är kvinnor, 1,6 procent män. I faktiska tal blir 
skillnaden ännu större. 

M
Hur många söker hjälp? Totalt 150 000 personer, flest  

kvinnor. Men bland dem som upplever de svåraste pro bl-
emen försvinner könsskillnaden. Här är det en av fem som 
söker hjälp. 

– Det som förvånade oss är att bara hälften har påverkats 
negativt under samma period som de söker hjälp. Min slut-
sats blir att många söker för problem de haft tidigare i livet, 
säger Mats Ramstedt.

Generellt är det här ett känsligt ämne. Han är övertygad 
om att det finns mer svårigheter än vad undersökningen 
fångar upp. 

– När man frågar om egna problem finns alltid större 
mörkertal. Men det här berör väldigt många och människor 
verkar vilja berätta. Kanske inte om det som är allra svårast. 

Även när det gäller upplevelsen av problem i barndomen 
rapporterar kvinnor mer än män.

– Kanske finns det en annan känslighet, eller att kvinnor 
ser och drabbas mer, säger Mats Ramstedt.

Om de som sökt hjälp också fått stöd frågade man inte 
den här gången.

– Här finns mer vi kan studera vidare, säger Mats 
Ramstedt på CAN. 

 
oskar palmbäck är kommunikatör på Ersta Vänd-
punkten som arbetat länge med anhörigstöd. Han är inte 
förvånad över siffrorna i Vanor och konsekvenser.  

– De som vi träffar kanske inte ens vet att de varit med 
om något som inte är okej. Det dysfunktionella blir  
normalt, hade man upplyst, hade det varit fler, säger han.   

I Vändpunktens stödgrupper med yngre är 

ANHÖRIGA
– I STORT BEHOV AV STÖD
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ANHÖRIGATEMA

könsfördelningen jämn, bland äldre är kvinnor överrepre-
senterade. Skillnaden kommer i tonåren. Duktiga unga 
tjejer tar hjälp. 

– Det finns över 100 mottagningar i Stockholm för den 
som har missbruk, men inte för den som är anhörig. De 
som möter barn och unga professionellt har anmälningsplikt 
enligt lag när de misstänker att någon far illa. Och vi alla 
har ett ansvar att agera, säger Oskar Palmbäck.

Han vill att vi ska prata om beroendets följder, vad det 
faktiskt gör med människor och normalisera diskussionen. 
När en problematisk situation uppdagas ska stödet finnas där. 

de öppna jämförelser som tas fram av Socialstyrelsen  
i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Lands - 
ting, visar 2019 att bara 63 procent av kommunerna erbjuder 
minst ett stödprogram för vuxna anhöriga till en person 

med missbruksproblem.
Zophia Mellgren, samordnare på SKL, tror ändå 

att merparten av alla kommuner erbjuder någon form av 
anhörigstöd. 

– Men siffrorna indikerar att det då inte är evidens-
baserade program som är högprioriterade i nationella rikt-
linjer, vilket förstås är önskvärt, säger hon.

Socialstyrelsens riktlinjer tar upp två olika typer av stöd: 
hjälp att motivera den närstående att söka hjälp och eget  
stöd till den anhörige. 

Stefan Brené är utredare på Socialstyrelsen och projekt-
ledare för missbruks- och beroenderiktlinjerna. Han säger 
att man ska se till helheten och det sociala sammanhanget.   

– Jag tycker det är jättetydligt i våra skrivningar och 
självklart att involvera anhöriga i behandling. För unga 
under 18 rekommenderar vi familjebehandling. Det ska 
också finnas ett eget socialt stöd riktat till vuxna anhöriga. 
De hamnar i en svårt pressad situation, säger Stefan Brené. 

CRAFT finns med i riktlinjerna som en metod att 
via anhöriga motivera en person att själv söka stöd och 
vård. Men psykoterapeuten och alkoholforskaren Anders 
Hammarberg på Riddargatan1, ser metoden också som en 
del i att förbättra livs kvalitén för anhöriga själva. Från och 
med hösten 2019 kommer CRAFT att också bli internet-
baserad. Då bygger det mesta på filmer, att man läser texter 
och får instruktioner och övningar. 

– Det är en självhjälpsmetod, det är vi först med vad 
gäller alkohol och droger. Men jag är lite gammaldags, jag 
tror att många har behov av annan typ av hjälp. Man får 
använda trappstegsmodellen, säger Anders Hammarberg.

mycket av det stöd som traditionellt finns handlar om att 
utbilda anhöriga om beroende. Budskapet är framförallt att ta 
hand om sig själv, kanske ta avstånd. Här skiljer sig CRAFT. 

– Här ses anhöriga inte bara som offer. De har möjlighet 
att påverka sin egen situation. Vi försöker stödja dem att 
öka interaktionen med den som har beroendeproblem på ett 

 Det finns ingen diagnos 
som heter anhörigskap. Det här 
är personer som de f lesta, utåt 
ser man inte så mycket. 

Av de som påverkats mycket 
negativt av någons drickande söker 
bara en av fem hjälp.

Sökt hjälp 
av de som 
påverkats 
mycket 
negativt

Kvinnor Män

25%

20%

15%

10%

5%

0%

8% 20,1%
4,8%

19,4%

Sökt hjälp 
av de som 
påverkats 
negativt
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konstruktivt sätt. Komma bort från tjat och bråk och hitta 
positiva alternativ.

Anhörigfrågan har blivit mycket mer okej att prata om 
de senaste fem-tio åren tycker Anders Hammarberg.

 – Inte minst viktigt är att anhöriga nämns specifikt som 
ett ansvar för kommuner och regioner i de senaste nationella 
riktlinjerna. Gruppen har varit osynlig och delvis har det 
handlat om att man inte vetat vilka metoder som fungerar. 

Anhöriga kan vandra runt i vården, vara sjukskrivna, 
inte ha nånstans att vända sig till. 

 – Det finns ingen diagnos som heter anhörigskap. Det 
här är personer som de flesta, utåt ser man inte så mycket. 
Men det finns mycket lidande bakom fasaden, säger 
Anders Hammarberg. 

Birgitta Göransson, psykolog, psykoterapeut och 
hedersdoktor i socialt arbete välkomnade Socialstyrelsens 
riktlinjer när de kom och gav en gemensam kunskapsbas 
till de två huvudmännen.

– Men de hade ett starkt individfokus och först nu i 
reviderade versionen fokuseras tydligare på anhöriga och 
andra sociala faktorer, säger hon.

Riktlinjerna bygger på metoder som utbildar och 
instruerar anhöriga om missbruk och beroende.

– Därmed visar man att problemen ligger hos den som 
missbrukar. Familjefokus saknas, omsorgsbrister och över-
grepp osynliggörs, säger Birgitta Göransson.

Hon ser det som positivt att det idag inte är något udda 
att ha levt i en familj med missbruk när kända mammor och 
pappor går ut och berättar. Bra stödjande verksamheter för 
barn och självhjälpsgrupper tillhör också det som gått framåt.

– Men det är sorgligt att de idéburna organisationer 
som ofta arbetat fram dessa stödinsatser med stort engage-
mang och volontärt arbete inte får en långsiktig offentlig 
finansiering, utan tvingas leva på projektbidrag.

– ibland har det varit svårt att 
fylla våra kurser som vi har tre gånger 
per termin, men trenden nu är att 
oerhört många söker hjälp, säger Unda 
Lönnqvist, ansvarig gruppledare för 
Anhörigskolan hos STAD, Stockholm 

Under semestern kan 
situ ationen bli extra 
belastande, saker ställs 
på sin spets. På Anhörig-
skolan är höstens kurser 
proppfulla.

Fullt i Anhörigskolan

Hälso- och sjukvården och social  -
tjänsten bör 
– erbjuda anhöriga till personer med 
missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika socialt stöd i form av Al- eller 
Nar-anon-inspirerade stödprogram 
(prioritet 2*).

– erbjuda anhöriga till personer med 
missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika socialt stöd i form av coping 
skills training (prioritet 3*). 

Båda metoderna innehåller bland annat 
interaktiva föreläsningar om beroende 
och om anhörigas olika strategier för att 
hantera påfrestningar och krav.

Hälso- och sjukvården och social-
tjänsten bör
– erbjuda stöd i form av CRAFT till anhö-
riga som vill motivera en person med 
missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika till behandling (prioritet 3*). 

Socialstyrelsens 
riktlinjer

FAKTA

förebygger Alkohol- och drogproblem.
Att komma till Anhörigskolan 

är för många en ögonöppnare. Man 
lär sig vad beroende är och vad som 
händer i en familj där någon har 
problem med alkohol eller droger. 
Man diskuterar hur de runtomkring 
anpassar sig till om personen är nykter 
eller i aktivt missbruk. Lär sig sätta 
gränser och sluta kontrollera.

– Men sedan skulle många behöva 
gå vidare i stödsamtal eller egen 
terapi. Vi börjar lätta lite på stigmat i 
samhället och fler söker hjälp. Men då 
måste vi möta behovet. En trend är att 
flera vill komma igen efter några år, få 

påfyllning av samma sak. Man vill ha 
lite hopp. Vi slår ett slag för Al-anon 
som är gratis och hjälper många. 

Tidigare handlade det mest om 
alkoholproblem. 

– Men senaste åren är anhörigas 
behov av hjälp allt mer 
narkotika relaterat, 
säger Unda 
Lönnqvist.

Fotnot: Al- 
och Nar-anon 
är en del av 
Tolvsteg s-
rörelsen.

* Socialstyrelsen använder en skala från 1–10. 
Den starkaste rekommendationen får 1.
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DOPINGJOUREN
Annica Börjesson, sjuksköterska, 
doktorand 

1  dopingjouren kommer i  
kontakt med anhöriga via vår anonyma 
telefonrådgivning som är öppen för 
alla som har frågor om dopning.  

2  det finns idag inget stöd för 
anhöriga som lever nära en person 
som använder anabola androgena 
steroider. De anhöriga som kontaktar 
oss befinner sig i en svår situation. 
Den som använder anabola andro-
gena steroider kan må psykiskt dåligt 
och anhöriga påverkas. Anhöriga 
kan utsättas för psykisk och fysisk 
misshandel som våld, aggressivitet 
och svartsjuka. Vårdnadstvister och 
skilsmässor kan också bli en följd. 
Just nu gör vi djupintervjuer ur ett 
reflekterande livsvärldsperspektiv 
med personer som lever/har levt nära 
någon som använder anabola andro-
gena steroider. Den ska beskriva deras 
erfarenheter och upplevelser. 

3  samhällets syn är att alla 
anhöriga får utstå aggressivitet och 
våld från den de lever nära och 
som missbrukar anabola androgena 
steroider. Detta är en myt som inte 
stämmer. En konsekvens blir att 
människor inte vågar bemöta personer 
som använder anabola androgena 
steroider för att de tror att alla är våld-
samma och aggressiva.

4  kunskapen om användningen 
av anabola androgena steroider är 
mycket låg. Samhällsdopning prio-
riteras inte och Dopingjouren har 
förlorat sin finansiering. Anhöriga har 
ingenstans att vända sig förutom till 
oss för rådgivning idag.

BARO  Brukaranhörigas 
riks organisation • Tina Sander

1  vi är ett kontaktnät för 
anhöriga till personer som använder 
eller har ett problematiskt bruk 
av illegala/legala substanser eller 
samsjuklighet. Anhöriga kan ringa 
vår jourtelefon dygnet runt för råd, 
stöd och droginformation. De kan 
också få veta var de kan vända sig så 
att deras närstående kan få hjälp. 

2  anhöriga ska få stöd, 
vägledning och fler strategier. De 
behöver ett tryggare förhållnings-
sätt att använda sig av. Vi ger råd 

om hur vi som anhöriga kan stötta 
närstående i att stärka deras naturliga 
rätt att organisera och representera  
sig själva.

3  det är fortfarande mycket 
skam, skuld och stigma att vara 
anhörig till någon med problematiskt 
bruk. En del har förändrats sista åren 
men det finns mycket att förbättra. 
Många upplever att kommuner inte 
har bra stöd. 

4  det socialstyrelsen rekom
menderar för anhöriga ska förbättras 
och finnas tillgängligt i alla kommuner. 
Vi efterlyser en huvudman och 

Att få träffa andra med liknande erfarenheter. Slippa känna sig ensam. 
Få råd och stöd. Skapa opinion. Frivilligorganisationerna fyller många 
funktioner för anhöriga. Alkohol & Narkotika ställde fyra frågor: 

     Hur arbetar ni med anhöriga?        Vad är viktigt i arbetet med anhöriga?
     Hur är synen på anhöriga i Sverige idag? Har något förbättrats på senare år?
     Vilken samhällsfråga är viktigast just nu när det gäller anhöriga?

1 2

3

4

Organisationer om anhöriga

kvalitativ och evidensbaserad bero-
endevård där man ser till varje indi-
vids behov. Det är viktig att jobba 
parallellt med anhöriga för ett så bra 
och hållbart resultat som möjligt för 
båda parter. Vi efterlyser även en 
annan narkotikapolitisk väg.
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MASKROSBARN  Maria Thell

1  vi stödjer ungdomar  
13-19 år vars föräldrar har någon 
form av missbruk, psykisk ohälsa 
eller som blir utsatta för våld i 
familjen. Genom nio olika stöd-
program möter vi cirka 100 unga 
varje vecka. Vi bedriver också 
påverkansarbete med bland annat 
kunskapshöjande aktiviteter för 
vuxna professionella, opinions-
bildning och vi är remissinstans.

2  att barn som är anhöriga  
görs delaktiga och får komma till 
tals i alla processer som rör deras liv  
och situation är oerhört viktigt.  
Möjligheten att kunna få enskilt 
stöd och få vara delaktig i utfor-
mandet av stödet. Många av de 
barn vi möter är vana vid att ta 
väldigt mycket ansvar, när föräldern 
inte kan. Det är viktigt att få stöd 
och hjälp med att få vara barn och 
samtidigt ges möjlighet att prata  
om sin situation och sina känslor.

3  positivt är att vi ser en 
större medvetenhet kring frågan 
än tidigare och att den får ta plats i 
samhällsdebatten, i forskningen och 
inom politiken. Samhället i stort 
har också mer kunskap idag om 
hur vuxnas missbruk och psykiska 
ohälsa påverkar barn.

4  att lagstiftningen, inte 
minst barnkonventionen, åter-
speglas i det praktiska arbetet så 
att det verkligen blir skillnad för 
barnen. Vi ser behov av ekono - 
miska satsningar för att barn som  
är anhöriga ska kunna få mer stöd 
än idag och inte minst kunna få  
stöd för sin egen skull.

FMN  Föräldraföreningen mot 
narkotika • Margareta Nyström

1  vi har enskilda stödsamtal 
med den anhörige som söker oss. 
Därefter inkluderar vi övriga i familjen 
förutom personen med missbruk. När 
den/de anhöriga är redo erbjuder vi 
självhjälpsgrupp som arbetar efter ett 
strukturerat program. Vi erbjuder även 
»familjelivskurs«, enbart för anhöriga, 
en 3-dagars kurs i internatform, med 
fokus på beroende och medberoende. 
Hur länge man får stöd är helt indivi-
duellt. Många är kvar i flera år. 

2  det viktigaste är att få ett 
bemötande som signalerar att man 

SPELBEROENDES FÖRENING  
Patrik Axelsson, rådgivare Göteborg

1  anhöriga är lika välkomna 
som spelare, de behöver inte vara 
anhöriga till en spelare som går hos 
oss. Vi har enskilda stödsamtal och 
man får komma på grupper två gånger 
i veckan. I Göteborg har vi blandade 
grupper med spelare och anhöriga, en 
gång i månaden träffas man separat, 
det kan se lite olika ut över landet. Det 
finns lika mycket för anhöriga som för 

förstår deras situation. Av den 
anledningen har majoriteten av 
våra rådgivare egna erfarenheter 
av att vara anhöriga. Viktigt är 
också att ge anhöriga kunskap om 
beroendeutveckling och medbero-
endeutveckling samt att jobba med 
skuld- och skamkänslor. Viktigt 
är även att ge stöd i mötet med 
myndigheter. 

3  vår organisation är drygt 
50 år och under dessa år har synen 
på anhöriga förbättrats men det 
finns mycket mer att förändra. 
Tidigare fanns det en stor del av 
skuldbeläggande av anhöriga. Det 
har förändrats men däremot känns 
det fortfarande som om man inte 
lyssnar på anhöriga. 

4  det är oerhört viktigt att 
man lyfter upp anhörigperspektivet 
ännu mer och att vi som jobbar med 
anhöriga också räknas in i budget-
frågor, både i kommunerna och i 
regeringen. Som det är idag räcker 
det inte.

spelare, men det kommer inte lika 
många anhöriga.

2  anhöriga är lika viktiga 
som spelare, de ska söka hjälp för 
sin egen skull, inte bara vara med 
som stöd för spelaren. När ett par 
kommer brukar jag säga: ni har 
tre resor att göra, var sin och en 
gemensam. Oftast mår den anhöriga 
sämre än spelaren för den har fått 
bollen i knät.

3  man pratar allmänt sett för 
lite om anhöriga, det har gått i vågor. 
Vi har själva också ambitionen att bli 
bättre på att stötta anhöriga.

4  det går många anhöriga på en 
spelare, både vuxna och barn. Det är 
ett stort folkhälsoproblem som man 
ska vara tydlig med. Om man stärker 
de ekonomiska resurserna kan vi ta 
hand om fler.
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 Johan Nordgren
är sociolog och 
doktor i socialt 
arbete. Han 
forskar om 
droganvändning, 
etnicitet och 
socialt arbete. 

Medberoende skapas 
i kontakt med andra 

FÖRÄLDRAR TILL VUXNA MED DROGPROBLEM

et är mikael som 
kontrollerar mitt liv egent-
ligen, förklarar Stina. 

Om Mikael mår bra 
mår hon bra. Om han mår 
sämre mår hon sämre. 

Stina berättar hur hon 
är bunden till sonen Mikael och om hur sonens 
känslor speglas i hennes vardagsliv. Det här visar 
att känslan av medberoende skapas i relationen, 
inte som ett resultat av individuella psykologiska 
orsaker, säger forskaren Johan Nordgren vid 
Malmö universitet. 

I ett forskningsprojekt om föräldrar till vuxna 
barn med narkotikaproblem har han studerat hur 
de förhåller sig till begreppet medberoende. 32 
föräldrar har intervjuats i projektet. 

– Föräldrar är jättepåverkade av sina barns 
situation. Hela livet tas över och måendet speglas 
väldigt mycket i barnens problematik. Det 
finns skam, skuld och de avsätter mycket tid för 
att hitta lösningar på problemen, säger Johan 
Nordgren. 

Föräldrarna beskriver social isolering, sjuk-
skrivning, sömnproblem och åsidosatta syskon 

D

Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem påverkas starkt av 
situationen deras barn befinner sig i, vilket leder till känslor av skam 
och skuld. För dem blir medberoende en modell för att förstå sin 
situation. Det visar forskning från Malmö universitet.
TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  ILLUSTRATION TEAM HAWAII

som konsekvenser av barnets missbruk. 
Och medberoende. 
Förståelsen av att vara medberoende är inte 

något som kommer av sig själv. De intervjuade 
berättar att det är tredje parter, som socialtjänst 
eller stödgrupper, som tagit upp att deras problem 
kan vara grundade i ett medberoende. Begreppet 
medberoende kan hjälpa föräldrarna att formulera 
vad problemen är, berättar Johan Nordgren. 

– Det är i kontakt med andra som deras 
problem definieras. De får höra att »du är medbe-
roende, du borde läsa på och ta tag i det«. Att 
sätta ord på problemen upplevs som positivt, men 
med det kommer också råd, bland annat om hur 
de inte ska »möjliggöra« för barnet att fortsätta sitt 
missbruk. 

Ett centralt tema i medberoendemodellen är 
att den anhörigas handlingar kan underlätta ett 
fortsatt missbruk. Om inte de möjliggörande 
handlingarna bryts kan inte heller missbruket 
brytas. Men vad är skillnaden mellan att möjlig-
göra och att helt enkelt vara där för sitt barn? 
Signe, en av de intervjuade föräldrarna i studien, 
berättar att det är svårt att se skillnaden. 

Trots att få av de intervjuade säger rakt ut att 
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de är medberoende, så tycker de att det 
ger en förklaring till deras handlingar. 
Många beskriver det som att poletten 
trillar ner, säger Johan Nordgren. 
Men det finns en skepsis och ofta ett 
motstånd till de strategier som ges för 
att hantera medberoende. 

Som att stänga dörren. 
– Alla de intervjuade har fått 

förhålla sig till det rådet som ger 
mycket bekymmer för föräldrarna. 
Enligt handboken ska man inte hjälpa, 
men många gör det ändå. När det 
gäller en partner ses det ofta som något 
positivt att ta ut skilsmässa, men att 
säga upp kontakten med sitt barn 
är mer stigmatiserat, säger Johan 
Nordgren. 

 
medberoende som koncept 
är omdebatterat. Begreppet har 
använts inom stödgrupper i 
Sverige sedan mitten av 1980-
talet, men saknar en tydlig 
definition. Medberoendet beskrivs 
ofta i form av symtom vilket gör 
att det lätt förstås som en sjukdom. 
Symtomen kan innefatta svårigheter 
att sätta gränser, låg självkänsla och 
upprepande anpassning till andra. Som 
intervjuerna i studien visar kan begreppet 
medberoende hjälpa föräldrarna att förstå sin 
situation, men det kan också leda till ökat stigma 
eftersom en medberoende förälder kan uppfattas 
möjliggöra missbruket. 

 
av de 32 intervjuade i studien var bara 8 
män och de flesta av de intervjuade kvinnorna 
var ensamstående. I intervjuerna resonerade 
papporna om att det är mammorna som är 
medberoende. De framhöll att de själva är 
hårdare i sin kontakt med barnet och beskriver 
mammorna som mer velande. 

En forskargrupp vid Malmö universitet 
studerar utsattheten hos föräldrarna, med 
fokus på olika typer av brott samt sociala 
och hälsomässiga effekter av barnets 
missbruk. 

Om forskningsprojektetFAKTA
Studien består av en enkätundersökning (ca 700 
svar) och en intervjuundersökning (32 intervjuade).

Tre artiklar och en masteruppsats har hittills 
publicerats inom projektet.

I vissa situationer 
– som under familje
semestern – kan 
missbruk bli särskilt 
märkbart för de 
anhöriga och ställa 
dem inför svåra val 
om hur problemen 
ska bemötas.

– Samtidigt är det mammorna som tar ansvar 
att få med pappan till möten med socialtjänsten 
eller stödgrupper, konstaterar Johan Nordgren. 

 LÄS MER
  MEDBEROENDE SOM DIAGNOS? Under hösten 

 2018 debatterades frågan på Alkohol & Narkotikas 

 webb mellan Fred Nyberg och bland andra 

 Anders Hammarberg. Läs replikerna på 

 alkoholochnarkotika.se
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I Århundradets kärlekssaga, skildrade författaren Märta Tikkanen vad det inne-
bär att leva med en partner med alkoholberoende. Hur svårt det är att bryta sig 
loss, trots det destruktiva i relationen. Nu är hon aktuell med Måste försöka skri –,  
en samling brev till vännerna och författarkollegorna Åsa Moberg och Birgitta 
Stenberg. Åsa Moberg har valt ett utdrag ut boken, delar ur ett brev till henne.
TEXT ÅSA MOBERG  /  FOTO CATA PORTIN • ULLA MONTAN

å aftonbladets kultur
redaktion fanns på 1970-
talet ett bord där böcker varje 
höst tornade upp sig i höga 
travar. Det kom många hundra 
recensionsexemplar varje år. 
Vissa slogs de tunga litteratur-

kritikerna om, andra var ingen intresserad av. Jag 
var krönikör och hörde inte formellt till kulturen 
men fann ändå ett hem där. Om jag var intres-
serad av en bok i travarna fick jag gärna skriva om 
den. Det var där jag hittade Märta Tikkanen.

året var 1974, boken hette Vem bryr sig om 
Doris Mihailov? Författaren hade jag inte hört talas 
om. Inte ens efternamnet var bekant, för det var 
innan hennes man Henrik blivit känd i Sverige. 
Han hade tecknat kvinnoporträttet på det stiliga 
omslaget. Han skulle bli känd mot slutet av 1970-
talet med sina självbiografiska »adressböcker« 
och sina gubbar i Dagens Nyheter. Men förlags-
namnet Söderströms, det kände jag till genom 
min finlandssvenska mamma. Någon måste ju ta 
ansvar för den finlandssvenska litteraturens sprid-
ning i Sverige, så det gjorde jag.

Boken var en skarpsynt berättelse om förtryck 
och kvinnors utsatthet. Jag skrev en uppskattande 
recension. Till jul valde jag ut den som mitt 
julklappstips. Då kom ett tackbrev från förfat-
taren. Det finns med i Märta Tikkanens Måste 
försöka skri – en brevbiografi med brev till mig och 
Birgitta Stenberg. Att en författare gör sig 
besväret att tacka en kritiker, det hade jag aldrig 
hört talas om. 

När jag väl kom mig för att svara inleddes en 
intensiv brevväxling, som så småningom över-
gick i först fax och därefter mejl. Det är snabbare 
och mer effektivt. Men det är inte detsamma. 
Skrivandet blir snäppet mer högtidligt med brev, 
även när det sker i hast mitt i vardagsbestyr och 
arbetsstress, som vi alla levde med. 

Märtas stress var i en klass för sig. Hon var 
heltidsarbetande rektor på Arbis, Helsingfors 

motsvarighet till ABF, med 6 000 vuxenelever. 
Och författare. Och fyrabarnsmor. Och hustru 
till en alkoholist. Det är fortfarande obegripligt 
hur hon fick ihop sin vardag, mer än någonsin nu 
när jag läser breven samlade i bokform, särskilt 
de periodvis dagliga breven till Birgitta. De utgör 
en serie suckar över alltings omöjlighet – som 
märkligt nog ändå blir underhållande läsning. 
Frågor om barn och barnbarn avhandlas mest med 
Birgitta. Jag tror att Märta insåg att barnlösheten 
var en känsligare sak i mitt liv än i Birgittas, fast 
vi aldrig talade om den saken. Jag ville gärna ha 
barn, även om jag för enkelhetens skull under 
70-talet framställde barnlöshet som ett självklart 
val. Som för Simone de Beauvoir. Och Birgitta. 

En av Henriks perioder av måttlöst drickande 
blev inledningen på den nära relationen mellan 
Märta och Birgitta. De var två framgångsrika 
författare som möttes på en dramaturgikurs 

P

 Märta måste 
avbryta kursen när 
hon fick larm från 

barnflickan hemma 
i Helsingfors.

23



ANHÖRIGATEMA

De tre väninnorna 
Åsa Moberg, Märta 
Tikkanen och Birgitta 
Stenberg 2004.

som arrangerades av SVT. Märta måste avbryta 
kursen när hon fick larm från barnflickan hemma 
i Helsingfors. Hon reste hem genast och Birgitta 
erbjöd sig att dela med sig av sina anteckningar 
om det hon missade. 

Oron kring Henrik och alkoholen återkom ofta i 
Märtas brev till mig. Ibland var den uttryckt i dikt-
form, personliga och starka dikter som hon skrev 
för att överleva. Vilket jag utgick från att hon skulle 
göra. Hon berättade om publikens gensvar när 
hon första gången hade läst några av dessa dikter, 
oannonserat, eftersom de inte fanns i någon bok. 

Jag träffade Henrik några få gånger. Till 
Märtas förvåning var han trevlig, det var han 
oftast inte mot människor som konkurrerade med 
honom om Märtas tid och intresse. (Mot både mig 
och Birgitta visade han sitt mest charmerande jag.) 

I Måste försöka skri – framgår det hur plågsamma  

hans alkoholvanor hade blivit i slutet av 1970-
talet. I det nattliga överlevnadsskrivandet ställde 
Märta svåra frågor. I breven framgår också hur 
kluven Henrik var inför Märtas diktroman 
Århundradets kärlekssaga, som utkom 1978. Det var 
första gången en kvinnlig författare öppet skild-
rade vad det innebär att leva med en alkoholist. 
Detaljerna. Lukterna. Och inte minst vad det 
betyder för barnen. Jag tror inte att någon alko-
holist i något litterärt verk tidigare haft barn. 

Henrik var stolt över att ha inspirerat till något 
så storlaget. Men sin hustrus framgång, i Finland, 
Sverige och runt om i världen, hade han svårt att 
tåla. Det var han som skulle vara familjens stora 
författare. Och konstnär.

I den nya brevboken finns ett uppehåll under 
åren 1978 till 1985. Det framgår av de sena 
breven på 70-talet att äktenskapet knappast tålde 
mer alkohol. Ändå blev det ingen skilsmässa. 
Henrik Tikkanen fick leukemi. Han var sjuk i 
många år och avled 1984.

märta och jag hann träffas många gånger på 
70-talet, fast vi båda två först var oroliga för att 
ett möte i verkliga livet inte skulle motsvara de 
höga förväntningar som våra brev byggt upp. 
Men verkligheten gjorde oss inte besvikna, 
vi träffades så snart vi fick en chans. När hon 
blev författare på heltid framträdde hon ofta 
i Sverige. Jag bodde i Gimo i norra Uppland 
och jag brukade hämta eller lämna henne på 
Arlanda. 

när birgitta kom in bilden för min del var 
det för att även hon ville tacka för en recen-
sion. Jag hade skrivit om hennes självbiografiska 
roman Kärlek i Europa i ABF:s tidskrift Fönstret 
1981. Några tunga manliga kritiker hade skällt ut 
den, medan jag hyllade den. När jag förstod att 
Märta och Birgitta hade funnit varandra blev jag 
rädd. Tänk om Märtas och min kontakt skulle 
upphöra? Det blev snarare tvärtom. 

Vi möttes alla tre första gången i Oslo. Då var 
det som om vi hade känt 
varandra hela livet. 
Mellan 1984 och 
1991 förlorade vi 
alla tre de män 
vi hade levt 
med i många 
år. Sorg, med 
inslag av en 
förbjuden 
känsla av 
befrielse, förde 
oss ännu närmare 
varandra.

 FLER... 
...skönlitterära boktips om 

att vara anhörig, för vuxna 

och för äldre och yngre 

barn hittar du på 

webben. alkoholoch-

narkotika.se
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Utdrag ur brev till 
Åsa Moberg från Märta Tikkanen
Den ena är den här med sårbarheten – tidigt/dolde jag min sårbarhet/för dej//hur skulle jag/kunna 
göra dej/så ont/att jag lät dej förstå/hur ont/du har gjort mej. Fortsättingen är såhär:

Så lyckades jag
hindra
både dej och mej
att växa

Jag menar nämligen alls inte denna dikt som nåtslags exempel på HÄNSYN, alls inte, utan rent 
tvärtom, som du säjer, denna omvända hänsyn, detta nedvärderande av motparten och underskat-
tande av hela hans person genom att låtsas ta hela ansvaret på sej och stå där och i nåder dela ut lagom 
portioner av känslor av olika slag.

Det har svängt avochan med denna fortsättning, jag tycker den är lite väl patetisk nämligen och jag 
är simla = så himla (rationellt va?) rädd för patetik eftersom jag har så lätt att ramla i den tycker jag. 
Men som svansen inte fick en form jag kunde acceptera så fick det vara.

Den andra med en avkapad fortsättning är den om mammas farmor och mamma, den har en tredje 
avdelning som säjer just detta att här sitter jag mitt på golvet för att jag vill sitta mitt i livet och inte 
kan välja bort det för att jag omöjligt kan stå ut med att inte behövas stup i kvarten. Det fanns en hel 
dikt också om bara detta, det omöjliga dilemmat.

/.../

Det enda jag för övrigt kan säja till allt det du säjer är att visst finns där ju ändå ganska många dikter 
tycker jag som betonar att detta är vi, detta är ett spel där vi är minst två som spelar våra givna roller, 
behöva och behövas är en sån dikt, Ingen ingen är en annan, handen som slår är en sån också för att den talar 
om detta som drabbar oss och inte honom och inte mej, och självmordshotdikten är en som säjer att 
där såg jag mekanismen och slutade upp att delta i spelet och då tog det slut …

Visst har jag alltså skuld/del/ansvar i hans drickande och det tycker jag inte att jag vare sej förnekat 
eller försökt slingra mej undan. Men för hans liv kan jag inte ta ansvar som jag har gjort, i min 
förmätenhet. Lika lite som att jag kan skylla mitt »lidande« på honom, där finns ju dikten i början av 
avd. 3 som säjer att jag inte vill säja »jag har inte fått« utan »jag har inte gjort« – om det är nödvändigt 
nångång alltså att säja nånting åt det hållet.

Så finns alla komplikationerna och det är tänkbart att de växer oss över huvudet. Detta om att det 
inte går att få informationen att nå fram. Det finns mänskor som kanske bara är för svåra och det måste 
man isåfall inse. Eller kanske borde jag säja att jag har gjort vad jag kunnat och så gott jag begripit 
(naturligvis hur galet som helst i princip) och nu kan jag inte mer eller annat, nu måste 
jag klara mej upp på torra land. Jag såg en (dålig) film förra veckan, Annie Hall heter 
den och där var en replikväxling som i ett nötskal ger hela omöjligheten: killen som är 
svartsjuk på sin tjejs universitetslärare vartill hon svarar jamen David är då inte alls si eller 
så, vartill han att jaså minsann du kallar honom David rentav, vad är det han kallar dej, 
Batsheba antar jag …

Denslags är det som jag inte klarar av mera för jag står inte ut med detta att alltid bli 
misstänkt och få allt jag säjer förvrängt och fört på ett stickspår som omöjliggör all vettig 
diskussion i sak kring det det gäller. Jag flyger i flintor direkt och säjer ifrån numera 
(tackvare Pirkko och dikterna och dej och Siv och alltmöjligt annat som har fått mej att 
tro att det inte à priori är jag som är galen och har orätt) och det blir ett herrans bråk  
som tar dagar och veckor att reda ut, dvs, komma vidare från. Jag har liksom inte mitt  
liv till det priset.

Ur boken Måste försöka skri – av Märta 
Tikkanen (Schildts & Söderströms, 2019)

Den 11 maj 1978
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I Hemliga klubben 
hjälper barn varandra 
– Jag har sagt i fler år att mina kompisar inte kan följa med mig hem för vi 
renoverar. Vad ska jag hitta på nu? frågar en pojke. Hos Eleonoragruppen får 
barn hjälp att prata om sitt hemliga liv. TEXT MARIA KORPSKOG  /  ILLUSTRATION TEAM HAWAII

Att kunna känna sig trygg med och lita på 
sin förälder är grundläggande för alla barn.
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i studien att växa upp med en 
missbrukande förälder – erfarenheter 
av att själv fungera som förälder till sin 
förälder och erfarenheter av dysfunktio-
nell kommunikation berättar vuxna 
barn hur uppväxten präglats av en 
tystnadskultur. Det var omöjligt att 
prata om missbruket, ändå fanns 
det alltid närvarande.

De intervjuade nämner också 
rädsla, brist på kärlek och bekräf-
telse, att själv få vara förälder åt sin 
förälder, bristande stöd från det 
sociala nätverket, att få leva med 
svårigheterna i en låg eller bris-
tande självbevarelsedrift, svårt att 
lita på människor och svårigheter 
att be om hjälp. 

Barn som utåt sett verkar väl - 
fungerande har ofta skapat strate-
gier för att få närhet till 
föräldern men 
på bekostnad av 
att de måste ta 
hand om sina 
egna behov. Det 
här är barn som 
löper stor risk att 
drabbas av ångest 
och depression 
när de själva blir 
föräldrar, menar 
forskarna. 

 LÄS MER
  NORDIC STUDIES ON ALCOHOL 

 AND DRUGS • Nr 3/19 • Att växa 

 upp med en missbrukande förälder 

 – erfarenheter av att själv fungera 

 som förälder till sin förälder och 

 erfaren heter av dysfunktionell 

 kommunikation • Tedgård, Råstam, 

 Wirtberg • Lunds Universitet

Barn som växer upp 
i familjer med miss-
bruk har kvar stående 
svårigheter. Stöd 
behövs så tidigt som 
möjligt.

Förälders missbruk 
ordlöst närvarande 

ill eleonora
gruppen i 
Linköping kan 
barn mellan 
fyra och tjugo 
år komma och 
prata i grupp 

om hur det är att leva med en förälder 
som har ett beroende. Något de nästan 
aldrig tidigare talat med andra om. Det 
kan vara en förälder som märker att 
barnet behöver prata om sin situation. 
Eller så har förskole personalen tagit 
upp behovet och hjälpt föräldern att 
hitta rätt. 

Ibland ringer förskolan anonymt 
och rådgör med Eleonora gruppen 
först. Ibland gör socialtjänsten en 
bistånds beställning. Det är oftast den 
förälder som inte har ett missbruk som 
först tar kontakt. 

– Sedan behöver vi inhämta den 
andra förälderns godkännande – och 
det går nästan alltid bra. Handlar det 
om små förskolebarn är en ordentlig 
kartläggning extra viktig. Barnet 
kanske inte inledningsvis kan berätta 
så mycket själv, säger barngrupps-
ledaren Karin Mellgren.

Hemliga klubbens minigrupp för 
fyra–femåringar börjar efter sommaren 
och pågår i ett läsår. Därefter utvär-
derar man. Ofta har de svårigheter 
barnet tidigare uppvisat, till exempel 
fysiska symptom, klingat av och exem-
pelvis kamratrelationer fungerar bättre. 

– Det ska ju bli bättre för barnet. 
Det handlar inte om att barnet ska gå i 
grupp och lära sig att stå ut med sitt liv, 
förtydligar Karin Mellgren.  

Vill något barn fortsätta vara med 
i Hemliga klubben efter ett läsår kan 
man gå enskilt, barnet blir proffs och 
guldmedlem istället. Eleonoragruppen 
drivs privat men har ramavtal med 
Linköpings kommun. 

berättelserna i hemliga 
klubben har en väldig spännvidd. Allt 
från »Jag var hemma och det blev bråk, 
mamma och pappa slogs och det var 
flaskor överallt så jag gömde mig i 
garderoben tills polisen kom«. Eller: 
»När de dricker brukar jag lägga mig i 
min storebrors säng med hörlurar på« 
till »När jag kommer hem från skolan 
och vill visa min teckning eller mitt 

T
schema är det ingen som lyssnar«.

Det finns mycket rädsla och oro hos 
barnen som ofta tar ett stort känslo-
mässigt ansvar.  

– De vet precis var mamma är och 
att mamma är sjukskriven, men de 
vet inte var gympapåsen finns. Barn 
pratar också mycket i symboler, de kan 
prata om hur en spökhäst dyker upp 
i rummet i vissa lägen och hur den 
klapprar jätte-jättehögt med hovarna, 
säger Karin Mellgren. 

En del går inte i skolan utan stannar 
hemma och »vaktar« en förälder. De 
måste ofta också ljuga. Något som 
ibland kan vara svårt att bryta. »Jag har 
sagt i flera år att vi renoverar hemma 
så ingen kompis kan komma hem, 
men vad ska jag säga nu?« undrade en 
pojke. 

karin mellgren brukar fråga 
barnen vem som nattar dem, hur det 
går till när de lägger sig. En liten 
flicka berättade: »Jag lägger mig, 
sedan sätter jag mig upp och försöker 
prata lite med mig själv, sedan lägger 
jag mig ner och försöker sova, sedan 
sätter jag mig upp och pratar lite till« 
Flickan återskapade ritualen av att 
någon vuxen nattade henne, fast på 
egen hand.

Barn hjälper varandra i gruppen. 
»Tänk att det finns flera som har 
det som jag« är den vanligaste 
kommentaren. Det är viktigt att bli 
avlastad skuld och få ny kunskap om 
problemen i sin familj och att föräld-
rarna erbjuds hjälp så att barnen kan 
bli barn igen.

Svårigheter och reaktioner är olika 
i olika åldrar. Att nå in till en tonåring 
är inte alltid lätt.

– Det är ofta svårt att visa ilska och 
besvikelse. Ledsen kan man nog visa 
att man är, men inte för det saken 
gäller, utan för ett skrapat knä eller 
för att en hund har dött. Det behövs 
mycket tid. De bli så tränade i att 
förstå vuxenvärlden, men inte i att 
sätta gränser, säger Karin Mellgren.

Hennes råd till den som ska ta upp 
svåra saker med barn är: 

– Försök hålla dig till vad som 
faktiskt hänt och krångla inte till det 
i onödan. Vågar man prata är föränd-
ring möjlig.
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ill familj och 
förskole teamet 
i Sollentuna, en 
del av social-
tjänstens enhet 
för förebyggande 
föräldrastöd, kan 

oroliga förskolor ringa och diskutera 
situationer som de tycker är känsliga.

– Det kan vara inför ett svårt samtal 
som de ska ha. Ibland hänvisar vi 
direkt till mottagningsgruppen, när det 
är uppenbart att en orosanmälan måste 
göras, berättar Lena Sahlström. Hon 
är socionom och har tidigare arbetat 
många år med myndighetsutövning.

– Det är ofta svåra lägen när en 
förskola ska göra en anmälan, förklarar 
Susanne Leffler, enhetschef på 
enheten för föräldrastöd.

Förskolan kan riskera ett förtro-
ende tapp i förhållande till föräldrar när 
de anmäler.

– Det är viktigt att vi i vår verk-
samhet har klart för oss vad som ska 
anmälas – och när vi kan arbeta före-
byggande, säger Lena Sahlström. 

Om det är barn som lever i miss-
bruksmiljöer som samtalen handlar 

om – eller om barn i andra svåra 
situationer, kan till att börja med 
vara knepigt att avgöra. Många barn 
kan visa att de inte har det bra, men 
det tar tid att förstå vad det beror på. 
Olika situationer kan ge samma typ av 
uttryck. 

Ett barn kan vara utagerande, våld-
samt och ha svårt att fungera tillsam-
mans med andra barn på förskolan. 
Föräldrarna ser inga sådana problem 
i hemmiljön och känner sig kanske 
påhoppade. Det är så lätt att känna sig 
kritiserad i sin föräldraroll.

– Du behöver vara både relationell 
och professionell som förskollärare. 
Och kanske inte vara Facebookvän 
med föräldrarna, förtydligar Lena 
Sahlström. 

Den pedagog som blir skuldbeläg-
gande har tappat bort sig. En bättre 
ingång är: »Ditt barn har det svårt. 
Hur kan vi hjälpas åt för att det ska bli 
lättare?« Tillsammans med föräldrar 
och pedagoger försöker teamet komma 
fram till vad barnet behöver.

Det förebyggande arbetet ger 
resultat på flera sätt. 

– Sollentuna kommun har haft en 

lägre andel placeringar, säger Susanne 
Leffler. Förfrågningar från föräldrar 
och förskolor om att få träffa oss ökar 
ständigt. Det kommer ju barnen till 
godo. Vilket är vårt mål.

socialstyrelsen brukar 
uppskatta att ungefär 200 000 barn 
och unga lever med en förälder som 
har ett missbruk av alkohol. En över-
vägande del av alla orosanmälningar 
om barn som far illa görs av yrkesverk-
samma som har anmälningsplikt. 2015 
visade IVO, Inspektionen för vård och 
omsorg att benägenheten att anmäla 
skilde sig åt över landet och mellan 
olika verksamheter. Största delen av 
orosanmälningarna kommer från polis 

T

Det som absolut 
inte får hända sker, 
familjehemligheten 
bryts.

Fler förskolor och 
föräldrar vill ha stöd

TEXT MARIA KORPSKOG  /  FOTO HASSE HOLMBERG/TT

200 000 barn och unga lever med en förälder som har ett missbruk 
av alkohol. Nästan alla har gått eller går i förskola. I Sollentuna vill fler 
förskolor och föräldrar ha hjälp. I Stockholm tar Ersta Vändpunkten 
fram handlingsplaner tillsammans med förskolorna.
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ersta vändpunkten har stöd-
grupper för barn. I en grupp där barnen 
var mellan fyra och sex år hade samtliga 
en förälder med cannabismissbruk. 

–Det som var påtagligt var hur 
rädda barnen var för sin förälder. De 
upplevde sin förälder som aggressiv 
och svår att förstå sig på, säger Jeanette 
Haglund Svensson. 

Hon tycker att det finns ett stort 
behov av att prata om hur alkohol och 
droger påverkar oss och om hur det vi 
gör påverkar barn. I projektet avsätts 
tid för reflektion kring pedagogernas 
egna vanor med frågor som: Har vi 
ändrat i våra dryckestillfällen, där barnen är 
med? I en stadsdel hade några förskolor 
tomma bag-in-boxförpackningar som 
lek  material. Hur blir det för barn som 
lever i miljöer med missbruk?  

– Vi försöker trycka på hur 
föräldra  förmågan förändras av alkohol. 
Idag dricker ofta båda föräldrarna när 
det är fest. 

Jeanette Haglund Svensson avslutar: 
– Vi brukar fråga personalen hur 

många promille de tycker att man ska få 
ha när man är med sitt barn? Hur många  
de tycker att barnvakten ska ha.

och skola. En mindre andel, bara några 
få procent, gjordes av förskolan.

Ersta Vändpunkten i Stockholm har 
under flera år utbildat förskolepersonal 
och socialtjänst om barn i familjer 
med missbruk. Tillsammans med varje 
stadsdel görs en egen lokalt anpassad 
handlingsplan. Den bygger på att man 
ska vara två vid stängning av förskolan. 
Men så ser inte verkligheten ut. Man 
är ensam och då är det svårt att göra 
på bästa sätt för barnet om en akut 
situation uppstår. Det går inte att ta 
hand om barnet och samtidigt ta hand 
om föräldern. 

 – Vi har träffat pedagoger som 
har stått på förskolan med barn som 
gömmer sig och inte vill följa med sin 
förälder hem, säger Jeanette Haglund 
Svensson som arbetar som socionom 

och leg psykoterapeut på Ersta 
Vändpunkten. 

Det är viktigt att vara lugn i situa-
tionen, göra en bedömning av läget. 
En anställd kan inte hålla kvar barnet. 
Enda undantagen är om pedagogen 
vet att föräldern ska köra bil eller om 
det är annan fara för barnets liv. Om 
föräldern är påverkad kan personalen 
fråga om det går att kontakta den 
andra föräldern eller någon annan. 
Pedagogen kan känna barnets rädsla 
och situationen kan vara hotfull. 

– Det som absolut inte får hända 
sker, familjehemligheten bryts, säger 
Jeanette Haglund Svensson. 

Lojaliteten gentemot föräldrarna är 
stark och barnen gör allt för att bevara 
familjehemligheten. Förskolan är 
viktig för dessa barn.

– Om de tar sig mod och berättar 
något om sin hemsituation är det så 
viktigt att pedagogerna kan prata 
vidare med barnet och agera. Många 
minns barn där de önskar att de agerat 
och gjort en orosanmälan. Det tror 
jag gör att de är mer benägna att agera 
när de senare upptäcker att ett barn 
far illa.

Jeanette Hag-
lund Svensson
är socionom 
och leg psyko-
terapeut på Ersta 
Vändpunkten.

Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln.

Lena Sahlström
är socionom.

Susanne Leffler
är enhetschef 
på enheten för 
föräldrastöd i 
Sollentuna.
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EN DROGSCEN 
PRÄGLAD AV 
SAMEXISTENS

Morgan Bancroft forskar om beroende och har sett 
hur Vesterbro där han växte upp förändrats.
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Från hårda tag och injiceringar i trappuppgångar till proaktivt polisarbete 
och skadereducerande åtgärder. Häng med på en vandring genom 
drogscenen på Vesterbro – en plats som förändrats det senaste decenniet.
– När jag växte upp här hade vi en knarkarkvart på våningen under och 
på vinden höll sexarbetare och droganvändare till. Idag är det här en av 
Köpenhamns dyraste stadsdelar, berättar forskaren Morgan Bancroft.
TEXT GUSTAV SVENSSON & BENGT SVENSSON  /  FOTO BENGT SVENSSON

en som stiger av tåget på 
Köpenhamns Hovedbane-
gård tar de första kliven ut 
på stadens främsta drogscen. 
Precis som på många andra 
centralstationer i världen 
samlas här många personer 

med missbruksproblematik. Stationen är stor och 
rymmer flera avskilda ställen där det går att ostört 
ta droger. Under rulltrapporna på perrongerna 
och inne på toaletterna är klassiska ställen där 
personer injicerar eller röker kokain och heroin.  

Den som väljer att gå ut på baksidan av 
Hovedbanegården hamnar direkt på en mark-
nadsplats för droger, Pillerbørsen. Framför ett 
cykelställ hänger ofta en grupp personer med 
utseenden som tyder på ett hårt leverne. Här 
säljs och köps metadon, eller møllehjul, som 
danskarna säger, och andra receptbelagda medi-
ciner. Många av köparna är svenskar som tagit 
sig över sundet. 

– Atmosfären vid Pillerbørsen är lite mer 
easy going än i andra delar av Vesterbro, säger 
Morgan Bancroft som är forskare på Köpen-
hamnsfilialen av Center for Rusmiddelforskning 
vid Aarhus universitet och vår guide till besöket 
på Inre Vesterbros drogscen. En plats som drar till 
sig narkotikaanvändare från hela Norden. 

begreppet »öppen drogscen« syftar på en 
geografisk, bestående plats där bruk och försälj-
ning av narkotika sker offentligt. Den gamla 
arbetarstadsdelen Vesterbro har haft en drogscen 
sedan 1970-talet men scenen har, likt stadsdelen 
i sig, genomgått förändringar under 2000-talet. 
Tidigare bodde många av narkotikaanvändarna i 
stadsdelen, bostäderna var billiga men standarden 
låg. Ett gammalt arbetarklasskvarter mitt i en 
attraktiv storstad? Gentrifieringen kom som ett 
brev på posten. Lägenheterna och husen renove-
rades och lockade en helt ny befolkning. Idag är 
kvadratmeterpriset på Vesterbro bland de högsta 

i byen. De socialt utsatta människorna bor inte 
kvar, men många tillbringar fortfarande sina 
dagar här. 

en drogscen, med öppen försäljning och 
konsumtion av droger, sätter sin prägel på stads-
bilden. På Inre Vesterbro finns flera institutioner 
som är viktiga knutpunkter i stadens drogmiljö. 
Det unika med detta lilla område är koncentra-
tionen av skadereducerande verksamheter, men 
också att området blivit en buffertzon där polisen 
valt att se genom fingrarna på gatuhandeln 
och inte ingriper mot eget innehav. Paradoxen 
förstärks av att det i området arbetar en kvarters-
polis, Rud Ellegaard med målsättningen att 
vara »Din betjent« för människor med narkotika-
problem som uppehåller sig här. Även dessa 
människor är medborgare som har rätt att leva 
så tryggt som möjligt, menar Ellegaard. Han har 
polisledningens stöd för sitt arbete att försöka 
minimera konflikter inom gruppen av narkotika-
användare och mellan gruppen och grannskapet. 
Han betonar vikten av att besöka de olika insti-
tutionerna även när det är lugnt. Då bygger han 
de relationer till besökarna som är oumbärliga 
när det hettar till. Genom att uppträda lugnt och 
vänligt går det att lösa konfliktsituationer som 
bara hade blivit värre om han hade höjt rösten 
och viftat med batongen.

Hur har det blivit så här?   
Omkring år 2008 hade situationen blivit 

ohållbar. Missbruket var spritt över stora delar 
av Vesterbro. Injiceringar och rökning skedde 
öppet på smågator och gårdar. Boende i området 
kände att det var dags att göra något, både för 
lokalmiljön och brukarnas skull. Därför öppnades 
Café Dugnad i Kødbyen. Dugnad är ett norskt 
ord – om man sysslar med dugnad så arbetar man 
med något ideellt. Morgan Bancroft gör just det 
på Café D, som det kallas i folkmun. Här i en 
äldre tegelbyggnad i ett plan finns ett café där 
personer med missbruksproblematik kan få 

D 2012
öppnade det 
första officiella 
konsumtions-
rummet Skyen.
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något att äta, en kopp kaffe och någonstans att 
vara. I en grannbyggnad ligger Sundhetsrummet. 
Där kan några av de människor som lever i 
samhällets största utsatthet få hjälp med sina 
hälsoproblem av en sjuksköterska, prata om bostad 
eller vård med en kurator, få sova en stund i ett 
vilorum, hämta rena kanyler och andra verktyg 
som behövs för injektion eller rökning av droger. 

När vi kliver in står en kvinna vid en dator 
och kollar Facebook.

På innergården, mellan caféet och hälso-
vårdslokalen, sitter folk på bänkar och snackar 
i små grupper. I mitten av gården är en glaskur 
placerad, där röker två personer crack- kokain vid 
vårt besök. 

– Det är en gammal busskur. Polisen har 
span på gården och krävde att det skulle vara ett 
rökbås helt i glas som man kunde se in i, berättar 
Morgan Bancroft.  

En man som bär runt på en liten krukväxt 
svajar omkring på gården, hans byxor är trasiga 
men han ler. Han försvinner in på Café D och 
kommer ut med en tallrik mat. På en av bänkarna 
sitter en man och knappar på sin mobil.  

– Idag är en lugn dag, det är inte så mycket folk 
här nu. Men när många personer med missbruk 
samlas på ett och samma ställe kan det ibland bli 
oroligt, säger Jeppe som arbetar på Café D.

Omkring fem till tio procent av dem som 

kommer till Café D är svenskar, uppskattar Jeppe. 
När man senast gjorde en undersökning av hur 
många som besöker caféet under en dag kom 200 
personer. De första åren var Café D ett in   officiellt 
drogkonsumtionsrum, men nu vill man inte att 
toaletten ska användas vid narkotikaintag. 

– Den behövs för det som toaletter brukar 
användas till, säger Jeppe.  

när vi har gått ut från den innergård där Café 
D ligger ser vi till höger ett bostadshus med fem 
våningar. Där växte Morgan Bancroft upp. När 
han var barn på 1990-talet, hände det ofta att han 
i trappuppgången stötte på personer som satt och 
sov eller som injicerade droger. Det ändrades med 
tillkomsten av de olika hjälpinrättningarna.  

– Det kunde vara blod på väggarna men så är 
det inte längre. Mina föräldrar bor kvar och de 
upplever aldrig några problem i trappen, säger 
Morgan Bancroft.  

Snett rakt fram ligger en ful kontorsbyggnad 
med åtta våningar, det är en av Köpenhamns 
polisstationer. Från huset har man full uppsyn 
över entrén till H17, norra Europas största drog-
konsumtionsrum, som ligger exakt hundra steg 
från polishusets entré. H17 öppnades 2016 och 
har tio platser för att röka narkotika, sex för att 
injicera. Det är öppet nästan dygnet runt, med 
undantag för 06.00 till 9.15 på morgonen. Även 
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ett drogkonsumtionsrum måste städas. Här kan 
man inta sin narkotika under översyn av sjuk-
vårdspersonal som kan ingripa vid överdoser och 
också ge råd om hur intaget ska ske så hygieniskt 
som möjligt. Namnet har det fått eftersom det är 
beläget på Halmtorvet 17. 

ett par hundra meter bort, på Istedgade, 
ligger Skyen, det första officiella drogkonsum-
tionsrummet som öppnade 2012. Det ligger 
i anslutning till Mændenes Hjem som också 
ansvarar för Skyen. Mændenes Hjem består av  
ett härbärge för korttidsboende med 27 platser 
och två enheter för längre boende med totalt   
18 platser.  

Redan innan Skyen öppnade hade ett 
»fixerum« på hjul, den så kallade Fixelancen 
öppnat. Initiativtagare var gräsrotsaktivisten 
Michael Lodberg Olsen. Med hjälp av bland 
andra komikern Frank Hvam gjordes en 
gammal tysk ambulans om till ett mobilt, inoffi-
ciellt drogkonsumtionsrum. Idag rullar en nyare 
bil, sedan ett par år tillbaka i kommunens regi, 
på Köpenhamns gator. Den första Fixelancen har 
sedan dess ställts ut på Nationalmuseet.  

Den sjätte av Inre Vesterbros viktiga 
platser för narkotikascenen är Mariakyrkan, 
också den belägen på Istedgade. Sedan 1974 

har Mariatjenesten haft en lokal i kyrkan för 
människor som rör sig i området med olika 
former av problem. Här går det att få en kopp 
kaffe och ett samtal. Verksamheten bedrivs i 
samarbete med Kirkens Korshaer och är öppen 
varje dag, eftermiddagar och kvällar. 

Försök att stoppa Mariatjenesten hade en 
central roll i den kedja av händelser som ledde 
fram till upprättandet av de båda officiella drog-
konsumtionsrummen och den buffertzon som 
omger dem.  

Esben Houborg, den forskare som leder 
Centrum för Rusmiddelsforsknings olika forsk-
ningsprojekt på Vesterbro berättar: 

– Det började med att människor som bodde 
granne med Mariakyrkan ville ha bort personer 
med missbruksproblem från kyrkans område. 
Folk var trötta på drogrelaterat avfall, offentligt 
injicerande och stök i trappuppgångarna. Samti-
digt var det många som menade att man inte bara 
kunde köra iväg personerna med missbrukspro-
blematik, utan att man istället måste hjälpa dem.  

 
år 2012 ändrades lagen om euforiserende 
stoffer och gjorde det tillåtet att öppna drog-
konsumtionsrum. Tanken var dels att skapa en 
bättre situation för personer med missbruksproble-
matik och minimera skadeverkningarna som ett 

Överst till vänster:
Elskåp med en lutande topp 
och trappnedgångar täckta 
av trädörrar för att göra det 
svårare att sälja och ta droger. 

Överst i mitten:
Försök att stoppa Maria
tjenesten i Mariakyrkan hade 
en central roll i den kedja av 
händelser som ledde fram 
till att officiella drogkonsum
tionsrum upprättades. 

Nederst till vänster:
H17, norra Europas största 
drogkonsumtionsrum, ligger 
exakt hundra steg från polis
husets entré.

Till höger:
Kvarterspolisen Rud Ellegaard 
vill vara »Din betjent« även för 
de människor med narkotika
problem som befinner sig i 
hans område i Vesterbro. 
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bruk i gatumiljön kan ge, dels att minska otrygg-
heten som drogscenen skapade för de boende. 

Köpenhamns kommun, som länge hade velat 
ha drogkonsumtionsrum, skred snabbt till verket. 
Året därpå etablerades Skyen. 

– Fixerummen är en jättesuccé, säger kvarters-
polisen Rud Ellegaard. Genom att injicerandet 
har flyttat inomhus och sker under tillsyn av 
sjukvårdspersonal har inte bara antalet dödliga 
överdoser i gatumiljön nästan helt upphört. 
Omgivningen upplevs nu som mindre otrygg för 
dem som bor och arbetar på Vesterbro.  

i den undersökning som Esben Houborg 
och hans medarbetare har gjort bland de boende 
på Vesterbro framkommer det att majoriteten är 
positiva till drogkonsumtionsrummen H17 och 
Skyen. De menar att etableringen har gjort att 
drogmiljön uppfattas som mindre störande för 
lokalsamhället. Kanylerna på gatorna har minskat, 
injicering i trappuppgångar är inte lika vanligt 
längre och tryggheten uppfattas som större. 

Men på några gator är man mer negativ. På 
drogscenen i Vesterbro fungerar vissa institu-
tioner som knutpunkter där personer med miss-
bruk samlas. Runt dessa är det ofta mer oväsen 
och stök. När många samlas på en plats kommer 
det inte alltid att vara lugnt. I synnerhet inte 
när drogen ofta är kokain, som gör människor 
utåtagerande. Mellan de olika knutpunkterna 
har det skapats vandringsleder där personer med 
missbruksproblematik rör sig fram och tillbaka. 
Från H17, till Mændenes Hjem och upp till 
Hoved banegård, för att ta ett exempel. På dessa 
gator har lokalborna i högre utsträckning upplevt 
drogmiljön som störande. Det går även att se 
fysiska förändringar i stadsmiljön.  

– På vissa gator har elskåp fått en lutande 

topp, så att de inte ska kunna användas som bord 
i droghanteringen. Trappnedgångar i gatuplanet 
har täckts av trädörrar, för att folk inte ska kunna 
sitta där och ta droger, berättar Morgan Bancroft 
när han pekar ut några sådana platser på Lille 
Istedgade. 

det finns dagar då stöket kommer till-
baka till Vesterbro. Det är när H17 eller Skyen 
har stängt, vilket har skett vid flera tillfällen. 
Personal brist och oroligheter bland besökarna har 
varit två skäl till att man tvingats stänga. Arbetet 
med abstinenta eller drogpåverkade besökare 
innebär en tuff miljö för personalen med hög 
sjukfrånvaro och stor personalomsättning.

– När H17 stänger blir det högre press på 
Skyen. Då har även Skyen blivit tvungna att stänga 
eftersom det blivit oroligt där. Då blir det press på 
Sundhetsrummet och Café D. På det sättet sprider 
det sig som ringar på vattnet, säger Esben Houborg.

Vad som kommer att ske i framtiden är svårt 
att förutse men att en reglering behövs är Esben 
Houborg och Morgan Bancroft eniga om.

– När det är riktigt många missbrukare 
samlade på ett ställe blir det också svårt att 
reglera. Trycket på Vesterbro är enormt. Om det 
hade funnits mindre drogkonsumtionsrum även 
på andra ställen i staden hade det inte varit lika 
många som kom till Vesterbro. På det hela taget 
är det kanske lättare att hantera mindre drog-
konsumtionsrum, menar Esben Houborg.

Esben Houborg ser på Vesterbro som ett slags 
socialt experiment där olika metoder prövas för 
att se vad som fungerar.  

– Behövs det fler närpoliser som Rud? Fler 
socialarbetare i drogmiljön? Ska vi flytta meta-
donutdelningen till gatuplan för att sänka trösk-
larna så att folk lättare kommer in i programmen 
och bort från miljön, funderar Esben Houborg.  

En civilklädd polispatrull pratar med en man 
som blöder från huvudet utanför H17 innan de 
hoppar in i sin mörkblåa skåpbil och försvinner 
iväg. Strax därpå möter vi några skolbarn som 
kommer ut från den kommunala musikskolan och 
glatt traskar vidare. Skolan har flyttat in i det tidi-
gare industriområdet Kødbyen, precis som H17 
och mängder av restauranger, i olika prisklasser. 

– Folk går med barnvagnar eller är på väg till 
jobbet, samtidigt kan det sitta någon som röker 
crack en meter därifrån. Det är enormt tätt mellan 
människor på Vesterbro. Jag frågade en boende om 
hon någonsin interagerar med narkotikaanvän-
darna, då svarar hon »nej men jag pratar inte heller 
med min granne«, berättar Morgan Bancroft. 

Här pågår två parallella världar, där människor 
lever vitt skilda liv och där var och en försöker 
sköta sitt.

 Här pågår två 
parallella världar, 
där människor 
lever vitt skilda liv.

Esben Houborg 
leder Centrum för 
Rusmiddels forsknings 
olika forsknings
projekt på Vesterbro. 
»Olika sociala och 
polisiära metoder 
prövas för att se  
vad som fungerar«, 
säger han. 
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SISTA ORDET

ntalet personer 
som är beroende av 
opioider ökar och 
därmed även bördan av 
allvarliga medicinska 

och sociala problem i beroendets spår. 
Nya opioider utvecklas och produ-
ceras, konsumtionsmönster förändras 
och olika substanser blandas i allt 
högre utsträckning. I USA benämns 
utvecklingen som The opioid crisis. I 
Sverige dör tre personer per dag (år 
2017) av narkotikarelaterade orsaker, 
då främst efter intag av opioider.

min avhandling blev klar i våras. 
Den handlar om – det jag kallat 
för – opiatregeln i Socialstyrelsens 
föreskrift. Syftet med opiatregeln var 
tydligt uttalat att från år 2010 begränsa 
målgruppen för läkemedelsassisterad 
behandling vid opioid beroende. 
Endast de med ett dokumenterat 
beroende av heroin, morfin eller 
opium skulle accepteras för LARO. 
Resten, de som använt andra opioider 
som fentanyler, oxikodon, dolcontin 
etcetera skulle nekas behandlingen. 
Detta inklusionskriterie i de tving-
ande föreskrifterna förändrades utan 
hänvisning till aktuellt kunskaps-
stöd och trots omfattande protester 
från remissinstanser. Hur kom det 
sig att svensk sjukvård år 2010 och 
framåt skulle neka opioidberoende 
personer en behandling som har starkt 
forsknings stöd och som rekommen-
deras av WHO? 

År har förflutit, opiatregeln 

 /  BODIL 
MONWELL  
SOCIONOM-, 
BEHANDLARE- 
OCH FORS-
KARE INOM 
PSYKIATRI/
BEROENDE-
VÅRD/LARO. 
VERKSAM VID 
LÄNSSJUKHU-
SET RYHOV I 
JÖNKÖPING.

avskaffades år 2016. Tankar har 
mognat allt eftersom avhandlings-
arbetet fortskridit: 

• LARO är inte allena saliggö-
rande - men en intervention som kan 
fungera och rädda liv. Detta i väntan 
på ny kunskap, nya möjliga behand-
lingsformer och vägar framåt. Behand-
lingsformen har stora utmaningar 
framför sig som till exempel stigma-
tiseringen av individen, överkontroll, 
medicinska biverkningar och vidare-
förmedling (läckage) av läkemedel – 
svåra dilemman för såväl patienter som 
vårdens utförare.

• Jag tror inte att missbruks- och 
beroendeproblem kan kategoriseras som 
sociala eller medicinska eller psykolo-
giska problem. Det behövs en mångfald 
av metodologiska strategier inom det 
sociala, psykologiska och medicinska 
området. Ingen metod – eller problem-
formulering – kan ensam hävda full-
ständig auktoritet inom området.

• Begreppet missbrukare innebär ett 
oförsvarbart misskrediterande och ovär-
digt negativt etiketterande. Vi måste 
städa upp i terminologin exempelvis i 
Socialtjänstlagen och i tvångslagstift-
ningen (LVM). Det finns bara människor 
som har eller haft missbruksproblem.

• 1980–90-talets kriminalisering av 
eget bruk innebär ett påtagligt etiskt 
dilemma. Jag ser på missbruk och 
beroende som ett självskadebeteende. 
Personer fortsätter använda droger trots 
att de absolut inte vill – de vet att de 
skadar sig själv och andra. Ingen skulle 
komma på tanken att kriminalisera 

andra typer av självskadebeteenden, 
exempelvis om en person skär sig eller 
gör suicidförsök.

nyligen publicerade oecd 
opioidrelaterad mortalitetsstatistik i 
en rapport. Sverige sticker ut. Men 
statistiken kan lära oss något om den 
analyseras utifrån en nationell kontext 
som bland annat visar att:

– opiatregeln innebar att personer 
med opioidberoende nekades LARO 
under den tid som OECDs statistik 
avspeglar. Hur opiatregeln påverkat 
opioidrelaterad mortalitet har inte stud-
erats nationellt.

– tillgång till överdosprevention har 
i Sverige varit påtagligt begränsad över 
tid i jämförelse med andra länder.

det är min övertygelse att politiker 
och styrande kan engageras och agera i 
högre grad. Ett parlamentariskt gräns-
överskridande ansvar är välkommet. 

Det går att förändra den dödlighet i 
Sverige som är knuten 
till opioider!

Det går att förändra 
dödligheten
Mellan 2010 och 2016 nekades vissa opioidberoende läkemedelsassisterad 
behandling (LARO). Bodil Monwell har forskat om »opiatregeln«. Nu efterlyser 
hon nationella studier av hur den påverkat den opioidrelaterade dödligheten 
i Sverige.
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