
Nyanser av beroende  

 

– En kvantitativ studie om substansbruk och 

beroende i den svenska vuxna befolkningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Emmelie Berggren & Johanna Björksten 
 
Handledare: Jonas Raninen 
Södertörns högskola | Institutionen för socialt arbete 
Magisteruppsats 15 hp  
Socialt arbete | Vårterminen 2016 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

The ambition of the study Nyanser av beroende is to analyze and problematize the concept of 

addiction. A broader aim is to investigate if it in the Swedish population exists different patterns 

of addiction and how these patterns then look like. 

The empirical material constitutes of Negativa konsekvenser av ANDT-bruk i den svenska 

vuxna befolkningen 2014. The selection consists of 26 257 individuals with a response rate of 

59, 3 percent (N=15 576). The individuals that at some time during the last year used any 

narcotic substance and fulfilled at least one of the addiction criterias in the diagnose manual 

DSM-IV are subjects to the analysis (N=560). By the analyze method of Latent klassanalys 

(LCA), patterns of addiction have been investigated. The theoretical framework consists of 

medical and social addiction theory. This to see how different patterns of addiction comply with 

the medical and social perspectives that can be found in DSM-IV. 

In the latent class analysis, four different groups with different patterns of addiction are 

identified: Kontrollförlust, Försökt minska intag, Hard core gruppen och Tolerans. The group’s 

patterns have further on been connected with sociodemographic factors and substance use. The 

result of this study indicate that addiction is not a homogeneous concept but that there are 

differences concerning patterns of use and sociodemographic factors. 

Authors: Emmelie Berggren & Johanna Björksten 
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Sammanfattning 

Ambitionen med studien Nyanser av beroende är att analysera och problematisera begreppet 

beroende. Ett vidare syfte är att undersöka om det i den svenska vuxna befolkningen finns olika 

mönster av beroende och hur dessa mönster i så fall ser ut. 

Det empiriska underlaget utgörs av Negativa konsekvenser av ANDT-bruk i den svenska vuxna 

befolkningen 2014. Urvalet består av 26 257 individer med en svarsfrekvens på 59,3 procent 

(N=15 576). De individer som någon gång under det senaste året brukat något narkotiskt 

preparat samt uppfyllt minst ett av beroendekriterierna i diagnosmanualen DSM-IV omfattas 

av analysen (N=560). Genom analysmetoden Latent klassanalys (LCA) har mönster av 

beroende undersökts. Det teoretiska ramverket består av medicinsk och social beroendeteori. 

Detta för att se hur olika mönster av beroende stämmer med de medicinska och sociala 

perspektiven som återfinns i DSM-IV. 

I den latenta klassanalysen identifierades fyra olika grupper med olika mönster av beroende: 

Kontrollförlust, Försökt att minska intag, Hard core gruppen och Tolerans. Gruppernas 

mönster har vidare kopplats samman med sociodemografiska faktorer och substansanvändning. 

Resultaten av denna studie tyder på att beroende inte är ett homogent begrepp utan att det finns 

skillnader ifråga om bruksmönster och sociodemografiska faktorer. 

 

Författare: Emmelie Berggren & Johanna Björksten 

Nyckelord: Narkotika, DSM, beroende, latent klassanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Ett stort tack till Jonas Raninen, forskare vid CAN, som i egenskap av handledare bidragit med 

viktig kunskap och guidat oss i rätt riktning genom uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett 

särskilt tack till CAN för förtroendet att arbeta med Negativa konsekvenser av ANDT-bruk i den 

svenska vuxna befolkningen 2014 som grund till uppsatsen. Uppsatsen är i sin helhet författad 

och genomarbetad av oss båda. Vi tackar även varandra för den tid och det engagemang som 

lagts ned för att färdigställa denna uppsats. 
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1 Inledning 

Människans benägenhet att berusa sig av olika substanser är i sig ingen ny företeelse utan kan 

spåras långt bakåt i tiden. Opiumanvändning har till exempel dokumenterats sedan 5000 år 

tillbaka i tiden och 300 år f.Kr. använde antikens greker hampa bland annat i berusningssyfte. 

I svensk kontext har substansanvändning historiskt sett dock främst handlat om alkohol 

(Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen 2014). Först i mitten av 1960-talet brukar man tala 

om att själva narkotikamissbruket som fenomen etablerades (ibid). Under 1970-talet blev den 

narkotikarelaterade dödligheten och andra missbruksrelaterade konsekvenser synliga i och med 

att heroinet introducerades på den svenska marknaden (ibid). Sedan dess har missbruk och 

beroende ökat i den svenska befolkningen (SOU 2011:35) och idag uppskattas drygt 100 000 

personer missbruka eller vara beroende av något narkotikaklassat preparat (Ramstedt, Sundin, 

Landberg och Raninen 2014).  

Narkotikabruk är ett förhållandevis svårorienterat forskningsfält som innefattar allt från enstaka 

bruk till tung missbruksproblematik, bruk av olika preparat samt även olika teoretiska 

förklaringsmodeller av beroende. Det finns olika termer och begrepp som har att göra med 

missbruk och beroende. Begreppen kan härledas till såväl sociala, medicinska som juridiska 

fält. Narkotika, narkotiska preparat och substanser är begrepp som används i denna studie och 

som avser beroendeframkallande, hälsofarliga och/eller har euforiframkallande egenskaper. 

Läkemedelsverket reglerar vilka preparat som klassificeras som narkotika (LVFS 2011:10). Av 

Missbruksutredningen (2011:35) framgår de begreppsliga skillnader som finns avseende 

omfattning av narkotikabruk. Bruk och rekreationsanvändning innebär att konsumera ett 

preparat utan att vara beroende och utan att användandet är skadligt varken för individen eller 

omgivningen. Missbruk, skadligt bruk och problematiskt bruk innebär drogbruket påverkar 

individen och eller dess omgivning negativt. Missbruk kan vidare leda till att ett beroende 

utvecklas. För en person som utvecklat ett beroende innebär detta stora svårigheter att styra 

över sitt användande och att bruket skapat förändringar i hjärnan. Beroende kännetecknas ofta 

av faktorer som kontrollförlust, toleransutveckling och abstinens samt att sociala funktioner och 

relationer åsidosatts. Till sist finns även en kategorisering som kallas tungt missbruk. För att 

tillhöra kategorin tung missbrukare avses de personer som intravenöst brukar narkotika oavsett 

omfattning och frekvens och de som brukar narkotika så gott som dagligen. Tilläggas bör också 

att en betydande del av de personer som använder narkotika inte är beroende eller missbrukare 
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i medicinsk mening. Från ett straffrättsligt perspektiv ser det dock lite annorlunda ut då allt bruk 

betraktas som missbruk. 

I denna studie kommer vi att röra oss emellan samtliga ovan redogjorda definitioner av 

narkotikabruk. Spännvidden för de resonemang som förs i denna uppsats sträcker sig således 

från det icke skadliga bruket till beroende enligt diagnostisk mening. Detta med anledning av 

att vi önskar nyansera bruk av narkotika oavsett hur stora eller små konsekvenserna verkar vara 

för individen. Ambitionen är således att se till helheten snarare än till enbart en liten del av 

problematiken. Vidare finns inget enkelt svar på vilka bakomliggande faktorer som kan förklara 

varför vissa personer fastnar i ett narkotikamissbruk eller ens testar narkotika. Genom att visa 

hur beroendemönster möjligen varierar utifrån sociodemografiska faktorer ämnar vi ytterligare 

nyansera begreppet beroende. Därmed blir ojämlikhet/stratifiering en viktig aspekt som 

kommer att beaktas i denna studie. Studien spänner sig därmed från micro- till macronivå då 

den täcker in såväl den enskilde individen som samhälleliga fenomen. 

Det finns inte något teoretiskt perspektiv som redogör för en heltäckande bild och 

förklaringsmodell av missbruks- och beroendeproblematik. Tittar man tillbaka i tiden har 

missbruks- och beroendeteori uteslutande tillhört den medicinska disciplinen. Först när nya 

preparat äntrade missbruksscenen kom även ett socialt perspektiv och synsätt att appliceras 

inom det beroendeteoretiska fältet. Med anledning av detta råder en diskrepans mellan det 

medicinska och det sociala forskningsfältet. I denna studie finns därav ambitionen att koppla 

samman dessa teoretiska fält för att ytterligare närma oss en heltäckande förklaringsmodell. 

Då mycket av den missbruks- och beroendeforskning som bedrivits främst utgjorts av kliniska 

studier kan denna studie betraktas som unik i flera avseenden. Genom att studera bruksmönster 

och beroende utifrån olika sociodemografiska faktorer inom ramen för en och samma 

befolkningsundersökning erhålls helt unik kunskap. Ambitionen med den här studien är att 

bidra till det sociala arbetets fält med nya kunskaper om missbruk- och beroende samt olika 

bruks- och beroendemönster. Denna studies koppling till det sociala arbetets praktik befinner 

sig både på samhällsnivå som en del av preventiva insatser och på individnivå som en del av 

förändringsarbete. Ökad kunskap inom detta område kan hjälpa yrkesverksamma inom såväl 

socialtjänsten som hälso- och sjukvården, därtill kan även förebyggande arbete planeras utifrån 

studiens resultat.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Omfattning av bruk, missbruk och beroende                             

Inledningsvis kan sägas att det är svårt att mäta omfattningen av bruk, missbruk och beroende 

av narkotiska preparat. Då frågor om eget narkotikabruk anses känsliga att besvara för individen 

medför det en viss underrapportering.  Vidare är icke-medicinskt bruk av narkotika 

kriminaliserat i Sverige varpå det gör att fenomenet i sig är svårt att kartlägga. Nedan följer en 

redogörelse av de studier som tidigare försök till att ge en bild av narkotikabrukets utbredning 

i Sverige. 

I en rapport som publicerats år 2014 uppskattades 55 000 personer missbruka eller vara 

beroende av narkotika i Sverige (Ramstedt, Sundin, Landberg och Raninen 2014). Om man 

därtill inkluderar de personer som missbrukar eller är beroende av läkemedel uppskattas ca 45 

000 personer ytterligare att omfattas (Missbruksutredningen 2011:35; Ramstedt, Sundin, 

Landberg & Raninen 2014). Vidare publicerades en kartläggning av missbrukets omfattning i 

slutbetänkandet av Missbruksutredningen (2011:35) där andelen tunga narkotikamissbrukare i 

Sverige beräknades, för att tillhöra kategorin tung missbrukare avsågs de personer som 

intravenöst brukade narkotika oavsett omfattning och frekvens och de som brukade narkotika 

så gott som dagligen. I denna kartläggning beräknades det finnas 29 500 personer i Sverige med 

ett tungt narkotikaberoende (ibid), Läkemedelsberoendet uppskattades omfatta ytterligare 65 

000 personer (ibid). Liknande siffror återfanns även i en sammanställning av registerdata från 

hälso- och sjukvård och kriminalvård där drygt 29 000 personer beräknades ha en 

narkotikadiagnos (Socialstyrelsen 2009).  

Statistiken ovan kan vidare ses mot bakgrund av de omfattande försök som tidigare gjorts för 

att kartlägga andelen tunga missbrukare i Sverige (Olsson, Adamsson Wahren & Byqvist 1998). 

Enligt dessa rapporteringar fanns det år 1979 ca 15 000 tunga missbrukare, 1992 uppmättes 

siffran till 19 000 och 1998 beräknades antalet ha stigit till 26 000 tunga missbrukare (ibid). En 

ökning av tunga missbrukare har därmed skett i Sverige sedan slutet på 70-talet. 

Avslutningsvis kan sägas att i den kartläggning som genomfördes år 2011 av missbrukets 

omfattning konstaterades att kostnaden för narkotikabruket under år 2008 uppgick till hela 24 

miljarder (SOU 2011:35). Denna kostnad belastar flera sektorer i samhället så som sjukvård, 

socialtjänst, rättsväsende och privat sektor. Huvudmannaskapet för vård av personer med 

missbruksproblematik faller dock inom ramen för socialtjänstlagen och kommunerna har 
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således det yttersta ansvaret (SFS 2013:303). Vidare står samarbete mellan kommun och 

landsting av personer med missbruksproblematik reglerat i socialtjänstlagen och i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2013:303; SFS 2013:302). Detta innebär att även landstinget ägnar stora 

summor åt såväl beroendevård som specialiserad beroendevård (Socialstyrelsen 2015). 

 

2.2 Diagnostisering av beroende 

Inom svensk hälso- och sjukvård används i huvudsak två diagnostiseringssystem för att bedöma 

missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2015). Dessa är International statistical classification 

of diseases and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (DSM) (ibid). Inom den medicinska traditionen används oftast ICD-metoden medan 

DSM är den vedertagna diagnosmetoden inom forskning och psykiatri (ibid). Till grund för 

denna studie ligger diagnostiseringssystemet DSM och närmare bestämt den version som kallas 

för DSM-IV. 

DSM är en metod avsedd för att diagnostisera psykiatriska tillstånd och därtill även beroende 

och som används inom såväl psykiatrisk praktik som forskning (APA 1994; APA 2013). Vidare 

spänner definitionerna av beroende i DSM över flera fält i vilka så väl fysiska, sociala och 

psykiska ingår (Heilig 2011). Som diagnosinstrument används den av ämnen som biologi och 

medicin, den psykodynamiska och den kognitiva skolan samt inom det sociala arbetets fält 

(ibid). I denna studie används specifikt versionen DSM-IV och dess definitioner.  

Mer precist kan DSM sägas vara en diagnosklassificeringsmetod som identifierar psykiatriska 

diagnoser, vilket även inkluderar diagnostisering av missbruk/bruk av alkohol, tobak, narkotika 

och läkemedel (APA 1994; APA 2013).  Metoden är vidare väletablerad då den använts och 

utvecklats de senaste 60 åren (ibid). Den beroendeteoretiska grunden i DSM utgörs av 

vetskapen om att all slags substansberoende har gemensam att det sker en förändring i 

hjärnkretsarna (APA 2013). Förändringen i hjärnan är beteendemässig och uppkommer i form 

av starkt begär efter en viss substans (ibid). Vid exponering för stimuli relaterat till substansen 

i fråga blir begäret som starkast och innebär återfall (ibid). Teorin bakom diagnostisering av 

beroende bygger således på patologiska beteendemönster relaterade till substanser (ibid).  

 

För att kunna diagnostisera beroende enligt diagnosinstrumentet DSM-IV, som beaktar både 

medicinska och sociala aspekter, krävs att tillstånd uppvisas vilka kopplas till olika kriterier 

(APA 1994; Heilig 2011). I DSM-IV finns sju olika kriterier och hur många av dessa kriterier 
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en person uppfyller är en indikation om hur svår och långt gången beroendeproblematik som 

föreligger. Kriterierna lyder enligt följande; 1) Behov av allt större dos för att uppnå̊ rus effekt 

2) Abstinensbesvär när bruket upphör 3) Intag av större mängd eller intag under längre tid än 

vad som avsågs 4) Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 5) Betydande 

del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket 6) Viktiga sociala, 

yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 7) Fortsatt användning trots 

kroppsliga eller psykiska skador (APA 2013). För att i medicinsk mening klassas som beroende 

krävs att tre av dessa kriterier uppfylls. 

 

2.3 Problemformulering 

Det finns inom den västerländska traditionen, så även i Sverige, ett behov av att kategorisera 

och klassificera människors hälsotillstånd. I mångt och mycket handlar det om att inom det 

medicinska fältet genom observationer och olika sätt att mäta och bedöma säkerställa 

medicinska diagnoser. Klinisk diagnostik är också en viktig grundsten inom sjukvårdssystemet 

med anledning av att diagnos reglerar vilken vård och behandling av olika sjukdomstillstånd 

som bör tillämpas. Mer konkret så handlar det om att genom att fastställa en diagnos ges 

individen rätt till adekvat vård och hjälp. Till detta hör även att kunna bedöma konsekvenser av 

en persons användning av droger och därmed bestämma om dennes bruk föranlett beroende. 

Även inom det sociala arbetets fält arbetar man utifrån olika sätt att mäta individers hjälpbehov. 

Det kan vara fråga om att kartlägga bidragsbehov, föräldraförmåga eller hur omfattande en 

persons användning av droger och/eller andra substanser är samt konsekvenserna av detta. Det 

handlar i slutändan om att med hjälp av olika scheman eller diagnosmetoder identifiera vilken 

hjälp en personer behöver och har rätt till.  

Diagnosens vara och rätt till hjälp kan dock på flera sätt problematiserats. För att lyfta ett 

relevant exempel i relation till denna studie exemplifieras de som inte når ända upp till en 

beroendediagnos och som därmed riskerar att falla mellan stolarna. Konsekvensen av att falla 

utanför en beroendediagnos är nämligen att adekvat vård och hjälp inte erbjuds. I och med den 

avgörande roll som diagnosen spelar är det viktigt att ytterligare problematisera den distinktion 

som finns mellan terminologin avseende narkotikabruk. Som redogjort i inledningen finns en 

spännvidd i fråga om bruk, missbruk och beroende. Då ambitionen med denna studie är att 

nyansera substansbruk hoppas vi kunna finna olika mönster av beroende och med hjälp av dem 

problematisera diagnosens roll. Vi önskar också kunna ringa in och föra resonemang kring 

svårigheten att hjälpa de individer som kan antas ha en problematisk relation till narkotika men 
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vars problem inte är tillräckligt omfattande för att uppnå den medicinska diagnosen beroende 

eller missbruk. I litteraturen kallas den grupp för “orphans” (Saunders och Schuckit 2006). För 

att ytterligare problematisera detta ämnar vi visa på vilket sätt beroendemönster kan hänga 

samman med olika sociodemografiska faktorer. Vilken roll ojämlikhet och/eller stratifiering 

spelar för beroende är en viktig aspekt att redogöra för. En nyansering av begreppet beroende 

kopplat till sociodemografiska faktorer kan vara av stor betydelse för såväl den enskilde 

individen som för det sociala arbetets fält.  

 

2.4 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att analysera och problematisera begreppet beroende så 

som det definieras i diagnostiseringsmanualen DSM-IV. Ett vidare syfte är att undersöka om 

det i den svenska vuxna befolkningen finns olika mönster av beroende. Detta för att belysa att 

det kan finnas individer som har en problematisk relation till narkotika men som i medicinsk 

mening inte klassas som beroende. 

 

2.5 Frågeställningar 

 Hur kan begreppet beroende förstås? 

 Om det finns mönster av beroende i den svenska vuxna befolkningen, hur många olika 

grupper med olika mönster går det att utskilja? 

 Hur karakteriseras dessa grupper utifrån olika beroendekriterier, substansanvändning 

och sociodemografiska faktorer? 

 Hur stämmer de mönster av beroende, som finns i den svenska vuxna befolkningen, 

med de medicinska och sociala perspektiven på beroende som ligger till grund för 

DSM-IV? 

För att besvara studiens frågeställningar kommer begreppet beroende att analyseras utifrån de 

beroendekriterier som finns i diagnosmanualen DSM-IV. Olika sociodemografiska faktorer 

samt olika typer av substanser kommer vidare att ingå i analysen. 
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2.6 Disposition 

Studien disponeras enligt följande ordning; Först presenteras studiens teoretiska ingång i vilken 

redogörelse för historisk tillbakablick av beroendeteoretiska perspektiv redovisas. Denna del 

mynnar sedan ut i en mer specifik redogörelse för hur analyserna med hjälp av teori ämnar 

utföras. Därefter följer en litterarutöversikt som behandlar aktuell forskning som finns inom 

beroendefältet. Vidare redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt där datainsamling, 

databearbetning, analysmetod, urval och studiens tillförlitlighet presenteras. Avslutningsvis 

redovisas studiens resultat som följs av en diskussion och avslutas med en reflektion kring 

studiens resultat. 

 

3 Teori 

Inledningsvis kan sägas att det inom det forskningsfält vilket behandlar beroende finns en stor 

mängd olika teorier, så som psykologiska teorier, biologiska teorier, sociologiska teorier, 

ekonomiska teorier och fler därtill (West & Brown 2013). Alla dessa olika teorier fångar på sitt 

sätt in viktiga aspekter av fenomenet beroende (ibid). Det finns dock ett problem med de olika 

teorierna och det är att de ofta bara utgår från ett specifikt perspektiv och således inte tar hänsyn 

till idéer från andra teoretiska infallsvinklar (ibid). De olika teorierna kan med andra ord sägas 

utgå från det som är synbart utifrån deras perspektiv (ibid). West & Brown (2013) menar att 

denna enkelriktade forskning förhindrar utvecklingen av en heltäckande beroendeteoretisk 

grund där nya principer bygger på vad som konstaterats i tidigare beroendeteorier. 

Då definitionerna av beroende och hur det teoretiskt förklaras spänner över flera fält, i vilka så 

väl fysiska, sociala och psykiska ingår, motiverar det därmed ett teoretiskt perspektiv som 

fångar in fler aspekter av fenomenet beroende (Heilig 2011). Mot bakgrund av detta ämnar vi 

därför att använda oss av ett teoretiskt ramverk vilket spänner över såväl medicinsk 

beroendeteori som social beroendeteori. Heilig (2011) menar att det är ett etablerat förfarande 

vid diagnostik av beroendetillstånd att väva samman medicinsk och social beroendeteori och 

att det har utvecklats och använts de senaste 60 åren. Den beroendeteoretiska grunden utgörs 

av vetskapen om att all slags substansberoende har gemensamt att det sker en förändring i 

hjärnkretsarna (APA 2013). Förändringen i hjärnan är beteendemässig och uppkommer i form 

av starkt begär efter en viss substans (ibid). Vid exponering för stimuli relaterat till substansen 

i fråga blir begäret som starkast och innebär återfall (ibid). Teorin bakom diagnostisering av 
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beroende bygger således på patologiska beteendemönster relaterade till substanser (ibid). Då 

medicinsk och social beroendeteori sammanflätas är dessa användbara för såväl forskning som 

diagnostik inom psykiatrisk praktik vilket inkluderar diagnostisering av missbruk/bruk av 

alkohol, tobak, narkotika och läkemedel (APA 1994; APA 2013). 

I denna studie kommer vidare en extra tydlig förankring i social beroendeteori att finnas tack 

vare den sociodemografiska ingången. Den teoretiska språngbrädan vilar således på två ben. 

Det ena utgörs av etablerad diagnostik av beroendetillstånd i vilken medicinsk och social 

beroendeteori ingår. Det andra utgörs av en koppling mellan beroendetillstånd och 

sociodemografiska faktorer. En koppling finns således mellan ojämlikhet kontra 

hälsa/diagnostisering. Detta teoretiska perspektiv får anses vara en robust teoretisk grund väl 

förankrad i såväl forskning som inom det praktiska fältet vilka kan kopplas till beroende och 

därmed spegla en mer nyanserad bild av dessa tillstånd. 

 

3.1 Två beroendeteoretiska discipliner 

För att sätta den teoretiska ingången i ett sammanhang så följer här en redogörelse över hur 

synen på beroende historiskt sett har utvecklats. Inledningsvis kan sägas att från 1800-talets 

mitt och ända fram till 1960-talets slut hanterades narkotikamissbruk uteslutande inom det 

medicinska fältet (Edman & Olsson 2014; Heilig 2011). Missbruk sågs som ett medicinsk och 

individuellt problem och det fanns en allmänt moraliserande syn på individer vilka missbrukade 

narkotika (ibid). Få eller inga nya insikter gällande narkotikabruk fanns inom varken psykiatrin, 

hjärnforskningen eller det samhällsvetenskapliga fältet (ibid). 

En förändring av den rådande synen på missbruk och beroende var dock på ingång i och med 

att nya preparat började spridas under 1960-talet (Heilig 2011). Det kom nu centralstimulerande 

preparat, som exempelvis amfetamin, vilka visade sig innebära endast en ringa eller till och 

med obefintlig toleransutvecklingen (ibid). Dessa fynd ifrågasatte därmed det medicinska 

synsättet av beroendesymptom baserade på symptom som tolerans och abstinens. Symptomen 

visade sig således stämma väl in på de preparat som då dominerade missbruksscenen, nämligen 

alkohol och opiater, men inte på de nya preparaten (ibid). Ett mer omfattande synsätt växte fram 

och en tillbakadragning av den medicinska professionen skedde inom narkotikafrågan (Edman 

& Olsson 2014; Heilig 2011). En socio-kulturell aspekt av narkotikaproblematiken började i 

och med detta att få fäste (ibid). Att se på missbruks- och beroendeproblematik utifrån det 

sociala perspektivet innebar att negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle i större 
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utsträckning var vägledande i bedömningen (Heilig 2011). Nytt var även det faktum att 

missbruk för första gången diskuterades utan hänvisning till specifika substanser utan missbruk 

formulerades som ett problem i sig (ibid). 

 

3.2 Medicinsk och social beroendeteori som analysverktyg 

För att teoretiskt använda oss av medicinsk och social beroendeteori krävs att de olika tillstånd 

som uppvisas av individernas substansbruk kopplas till olika kriterier vilka i sin tur relaterar till 

såväl medicinska som sociala aspekter (APA 1994; Heilig 2011). Dessa kriterier utgörs av de 

för denna studie oberoende variabler. Kriterierna delas in i två tydligt definierade undergrupper; 

medicinska aspekter och sociala aspekter. Indelningen tydliggör kopplingen till de två olika 

beroendeteoretiska disciplinerna (Heilig 2011). 

De medicinska aspekterna har de att göra med toleransutveckling och abstinens. Till det 

medicinska området hör följande fyra kriterium: 1) Behov av allt större dos för att uppnå̊ rus 

effekt 2) Abstinensbesvär när bruket upphör 3) Intag av större mängd eller intag under längre 

tid än vad som avsågs och 4) Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

(APA 2013). Med anledning av att dessa kriterium handlar om fysiska tillstånd förorsakat av 

substansanvändning och/eller försök att sluta med substansen tillhör de den medicinska 

disciplinen avseende beroende (APA 1994; Heilig 2011). 

De socialteoretiska perspektivet har att göra med de sociala konsekvenser bruket får för 

individen (APA 1994, Heilig 2011). Det femte och sjätte av de sju kriterierna avser därmed att 

ringa in på vilket sätt och i vilken omfattning individens drogbruk påverkar livet i övrigt (ibid). 

Här ingår så väl familjeliv, arbetsliv, fritidsintressen och andra sociala funktioner. Dessa två 

kriterium definieras enligt följande: 5) Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera 

och hämta sig från bruket och 6) Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter 

försummas (APA 2013). Det sjunde och sista kriteriet är betydande på ett annat sätt än 

föregående då den ringar in det faktum att en person som är beroende fortsätter att bruka droger 

trots kända negativa biverkningar och konsekvenser (APA 1994; Heilig 2011). Kriteriet lyder 

enligt följande: 7) Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (APA 2013). Ett 

jakande svar på det sjunde kriteriet bekräftar vetskapen om att beroende åsidosätter flera 

kognitiva funktioner så som fortsatt användning trots vetskap, och kanske även praktisk 

erfarenhet, av negativa upplevelser som går ut över det sociala livet samt fysiska och psykiska 

symptom (APA 1994; Heilig 2011). 
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Genom att använda kriterierna ovan som teoretisk ingång ämnar vi fånga in såväl sociala som 

medicinska aspekter av beroende. Rent konkret kommer resultaten i studien att analyseras 

utifrån de teoretiska aspekterna av de sju beroendekriterierna. Eftersom olika personer uppfyller 

olika kriterium av beroende i den sjugradiga skalan ämnar vi i analysen identifiera och tolka 

dem utifrån så väl sociala som kliniska faktorer. Detta innebär att de mönster av beroende som 

återfinns i studien kommer att ge en bild av spännvidden mellan de olika teoretiska skolorna 

som finns gällande beroende. 

4 Tidigare forskning 

Forskning som belyser narkotikabruk, relaterade konsekvenser av narkotikabruk och 

missbruks- och beroendeproblematik tycks i mångt och mycket angripa problemet ur den mest 

extrema vinkeln. Narkotikabruk är ofta kopplat till annan social problematik som kriminalitet, 

prostitution och sjukdom men det finns även en betydande del som brukar narkotika utan att ha 

denna sociala problematik.  

I denna forskningsöversikt redovisas den aktuella forskning som finns inom fältet beroende. 

Inledningsvis presenteras forskning kring bruk av olika substanser. Vidare redogörs för sociala 

faktorer och eventuella skillnader mellan män och kvinnor avseende narkotikabruk. Därefter 

behandlas kulturella skillnader, åldersrelaterade skillnader samt forskning som belyser 

missbruksvård. Avslutningsvis redogörs för forskning gällande utvecklingsområden inom 

rådande diagnostiseringssystem. 

 

4.1 Bruk av olika substanser 

Det är relativt vanligt att personer som tyngs av missbruks- och beroendeproblematik använder 

flera olika preparat. Detta kallas blandmissbruk och innebär att brukaren använder flera olika 

substanser, vilka kan vara en blandning av olika narkotiska preparat, läkemedel och/eller 

alkohol. Definitionen av blandmissbruk innebär enligt DSM-IV att bruka tre olika substanser 

och samtidigt uppfylla tre av diagnoskriterierna för beroende (APA 1994). Enligt en 

kartläggning av det tunga missbrukets omfattning i Sverige konstaterades att över 60 procent 

av de tunga missbrukarna använde fler preparat (Olsson, Wahren & Byqvist 2001). De 

dominerande preparaten enligt den undersökningen var centralstimulantia och opiater som 

kombinerades med bruk av cannabis (ibid). Vad som dock inte framgick i rapporten var 

blandmissbruk av läkemedel. 
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Bruk av narkotika tycks enligt flera kartläggningar vara mer vanligt i storstäder än på 

landsbygden (CAN 2014; Folkhälsomyndigheten 2016; Socialstyrelsen 2016). Cannabis är det 

preparat som är mest vanligt förekommande enligt flertalet undersökningar (Ramstedt, Sundin, 

Landberg & Raninen 2014). Cannabisbruket har visats sig ökat något i Sverige de senaste tio 

åren och bruket är mer vanligt i de yngre åldersgrupperna (ibid). Cannabisbruk följer samma 

mönster som bruk av narkotika i övrigt där männen står för en högre andel cannabisbrukare i 

jämförelse med kvinnorna (ibid). Totalt så har drygt 9 procent av svenskarna uppgett att de 

brukat cannabis någon gång under det senaste året (ibid). Beträffande bruk av andra droger som 

amfetamin, kokain, ecstasy och heroin är siffrorna betydligt lägre i den vuxna befolkningen i 

Sverige. Enligt en undersökning från 2013 uppgav 0,6 procent att de tagit amfetamin, 0,5 

procent kokain, 0,4 procent ecstasy och 0,4 procent uppgav att de använt heroin någon gång 

under de senaste året (ibid). 

Att olika typer av narkotiska preparat påverkar individens hälsa på olika sätt får anses bekräftat 

och även att olika preparat har olika effekter där vissa är mer beroendeframkallande än andra. 

Droger som heroin och kokain har konstaterats vara mer beroendeframkallande än till exempel 

amfetamin (Nutt, King & Philips 2010). 

 

4.1 Sociala faktorer 

Vilka bakomliggande faktorer som kan förklara varför vissa personer fastnar i ett 

narkotikamissbruk eller ens testar narkotika finns inget enkelt svar på. Det finns å ena sidan 

studier som kopplar utsatthet och social problematik till narkotikabruk. Å andra sidan så är en 

betydande del av de som brukar narkotika till synes inte tyngda av någon social problematik. 

Sambanden mellan olika sociala faktorer och drogrelaterad problematik är komplexa och 

varierar från såväl micro- till makronivå. 

Sambandet mellan missbruk och kriminalitet är belagt i flera studier men därtill har även andra 

faktorer identifierats som gör anspråk på att förklara missbrukets grogrund (Gordon, Kinlock 

& Battjes 2004; Walters 2014a; Walters 2014c). Faktorer som psykisk ohälsa och olika 

diagnoser har också visats sig korrelera med missbruk (Fenton et al. 2012). Fattigdom, 

arbetslöshet och skolmisslyckanden samt dåliga föräldrarelationer är ytterligare andra faktorer 

som visat sig kunna förklara uppkomst av missbruk (Grant & Dawson 1997; Grant & Dawson 

1998; Griffin, Bang & Botvin 2010; Olsson, Wahren & Byqvist 2001). 
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Det finns belägg för att missbruk och beroende i regel är mer vanligt förekommande i 

låginkomstgrupper (Sundin, Landberg, Raninen & Ramstedt 2015). Läkemedelsbruk utan 

läkares föreskrivning tycks vanligare i grupper där utbildningsnivån och inkomsten är låg i 

jämförelse med andra grupper (ibid). Vidare framkommer att karaktäristika för gruppen av 

problematiska konsumenter av narkotika är att de ofta har haft svåra upplevelser under 

barndomen och även präglas av låg socioekonomisk status (ibid). I ytterligare en studie 

deklarerades att över 60 procent av de personer som hade ett tungt narkotikamissbruk också 

hade en obefintlig anknytning till arbetsmarknaden (Olsson, Wahren & Byqvist 2001). 

 

Flertalet studier visar att tidig brottsdebut korrelerar med framtida narkotikabruk (Gordon, 

Kinlock & Battjes 2004; Walters 2014a; Walters 2014c). Ungdomar som uppvisar 

normbrytande beteende tenderar också att i högre grad bruka narkotika senare i livet (Olsson, 

Wahren & Byqvist 2001). Forskning visar även att bruk av substanser i tidigt tonår hänger 

samman med en ökad risk för fortsatt bruk senare i livet (Grant & Dawson 1997; Grant & 

Dawson 1998; Griffin, Bang & Botvin 2010). Detta samband avser inte bara narkotikabruk utan 

även annan problematik som sociala problem, arbetsmarknadsrelaterade problem och psykisk 

ohälsa (ibid). Detta samband är något starkare för kvinnor än män (ibid). 

 

4.2 Könsskillnader 

Substansanvändning har länge ansetts primärt vara ett manligt förekommande problem varpå 

många studier om narkotikabruk har dominerats av manliga respondenter. Dock finns det 

forskning inom området som påvisar signifikanta könsskillnader när det kommer till bruk av 

narkotika och konsekvenser av narkotikabruk (Tuchman 2010; Wetherington 2007) 

Könsspecifika skillnader gällande narkotikabruk har även identifierats i den svenska 

populationen (SOU 2011:35). Folkhälsomyndigheten deklarerade i en rapport från 2010 

omkring 23 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i Sverige någon gång använt 

narkotika. 

Flera studier bekräftar att missbruk och beroende vanligare bland män än bland kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten 2016; Ramstedt et al. 2014; SOU 2011:35). Drygt dubbelt så många 

män jämfört med kvinnor har någon gång prövat narkotika, siffror vilka tycks styrkas i flertalet 

tillgängliga folkhälsoundersökningar (ibid). Dessa siffror avser specifikt vuxenpopulationen då 

skolundersökningar som avser åk 9 och åk 2 på gymnasiet visar på en mer jämn fördelning 

(Gripe 2015; Stockholms stad 2013). 
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Därtill har flertalet studier visat att män drog debuterar tidigare än kvinnor (Cote, Zoccolillo, 

Tremblay, Nagin & Vitaro 2001; Hayatbakhsh, Williams, Bor & Najman 2013; Leve & 

Chamberlain 2004; Mazerolle, Brame, Pater, Piquero & Dean 2000; Odgers et al. 2008). Enligt 

kartläggningar av det tunga missbrukets omfattning i Sverige uppskattades siffran på kvinnliga 

missbrukare ligga på 23 procent (CAN 2014; Missbruksutredningen 2011). Därtill har det i en 

undersökning av injektionsmissbrukets omfattning i Sverige uppskattats att kvinnor stod för 

25–27 procent under perioden 2008–2011 (Socialstyrelsen 2015). Till skillnad från missbruk 

och beroendeproblematik i övrigt så förefaller dock kvinnor oftare bruka narkotikaklassade 

läkemedel än män (Sundin, Landberg, Raninen & Ramstedt 2015; SOU 2011:35; Storbjörk 

2011).   

Vad gäller konsekvenser till följd av narkotikabruk finns det även där vissa könsspecifika 

skillnader. Som en följd av narkotikabruk tenderar kvinnor i större utsträckning att drabbas av 

affektiva sjukdomstillstånd medan män med större sannolikhet fastnar i sociopatiskt eller 

kriminellt beteende (Tuchman 2010). Samband mellan narkotikabruk och vissa psykiatriska 

diagnoser har också identifierats (Fenton 2012). Starka samband har funnits mellan 

missbruk/beroende och diagnoser som borderline, antisocial personlighetsstörning och 

schizofreni (ibid).  

Det finns även könsskillnader vad gäller narkotikabruk kopplat till kriminalitet. Forskning visar 

att könsskillnader gällande kriminalitet kopplat till narkotikabruk visserligen har minskat under 

senare år men domineras fortfarande av män (CAN 2014; Lauritsen, Heimer & Lynch 2010; 

Storbjörk 2011). Sambandet mellan narkotikabruk och kriminalitet har i några studier visat sig 

vara något starkare för kvinnor än män (Forsythe & Adams 2009; Karberg & James 2005). 

Vidare tycks både män och kvinnor i kategorin tunga missbrukare till stor del finansiera sitt 

missbruk genom illegala inkomstkällor (Olsson, Wahren & Byqvist 2001). 

I fråga om social utsatthet till följd av narkotikabruk så har forskning visat att männen är mer 

utsatta (Storbjörk 2011). Detta då faktorer som tillgång till egen bostad, inkomst, 

familjesituation och vänskapsrelationer undersökts (Olsson, Wahren & Byqvist 2001; Storbjörk 

2011). Få eller inga skillnader mellan könen identifierades när beroendekriterier eller frekvens 

av narkotikabruk samt negativ påverkan inom andra livsområden undersökts (Storbjörk 2011). 
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4.3 Kulturella skillnader 

Skillnader i fråga om bruk av substanser, missbruk och beroende är inte bara en fråga som avser 

könstillhörighet utan stora skillnader mellan etniska grupper och kulturer har identifierats (SOU 

2011:35). Olika preparat är mer och mindre vanliga i olika kulturer. Till exempel så har bruk 

av läkemedel utan läkares föreskrivning visat sig vanligare hos personer av annan etnisk 

härkomst (Sundin, Landberg, Raninen & Ramstedt 2015). Omkring en femtedel av de tunga 

narkotikamissbrukarna år 1998 i Sverige var av annan etnisk härkomst (Olsson, Wahren & 

Byqvist 2001). 

I en av de artiklar som finns inom ramen för fördjupningen av utvecklingen av DSM-V 

behandlas kulturella skillnader i så väl upplevelsen av stigma kring beroendefrågor samt hur 

man inom olika kulturer har olika uppfattning om såväl stigman som beroende (Room 2006). 

Kunskapsluckor om adekvata vårdmetoder har också identifierats och för att kunna skapa 

förutsättningar för god vård och ändamålsmässig behandling måste kulturella skillnader och 

språkförbistringar överkommas (SOU 2001:35). Sett ur ett globalt perspektiv finns det även 

straffrättsliga skillnader att ta i beaktande då olika länders narkotikapolitiska positionering 

skiljer sig åt (Room 2006). Ur behandlingssynpunkt förefaller bör dock psykosociala 

behandlings- och stödinsatser som huvudregel inte planeras och utföras utifrån härkomst och 

kulturell identitet (SOU 2011:35). Såväl sjukvårdspersonal som behandlare av beroende och 

missbruksproblematik bör således hitta sätt av hantera dessa svårigheter och därmed göra 

vården tillgänglig (ibid).   

      

4.4 Åldersskillnader 

I en publikation som STAD låtit publicera identifierades åldersskillnader i fråga om missbruk 

och beroende (Sundin et al. 2015). Missbruk och beroendeproblematik förekom oftare hos 

personer under 29 år än övriga åldersspann (ibid). Läkemedelsbruk utan läkares ordination var 

dock, till skillnad från andra substanser, mer vanligt förekommande hos personer mellan 50 år 

till 65 år + och detta gällde för både män och kvinnor (ibid). I en forskningsartikel om specifikt 

kvinnor och beroende framkom det likaså att läkemedelsbruk var ett av de vanligast 

förekommande substansberoendena bland äldre kvinnor (Tuchman 2010). Vidare framkom det 

av artikeln att bland män och kvinnor över 50 år, så hade kvinnorna en lägre risk att bli beroende 

eller missbruka droger än männen (ibid). 
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Äldre vuxna är en växande riskgrupp i fråga om bruk av olika substanser. Den äldre 

populationen växer och flera studier visar att personer från 50 år och uppåt använder mer 

beroendeframkallande läkemedel än övriga åldersgrupper (Blazer & Wu 2011; Gossop & Moos 

2010; Han, Gfroerer & Colliver 2009) Att åldras är ofta lika med försämrad hälsostatus vilket 

också ökar sannolikheten för att använda läkemedel i självmedicineringssyfte (Simoni-Wastila 

& Yang 2006) Ökad risk för beroendeproblematik av Bensodiazepiner hos äldre kvinnor med 

olika psykiatriska ohälsotillstånd har identifierats (Blazer & Wu 2014). En grupp om 707 

kvinnor som ordinerats olika typer av beroendeframkallande läkemedel uppfyllde 9,5 procent 

beroendediagnos (Blazer & Wu 2014; Voyer et al. 2009). 

I en artikel från 2009 undersökte forskare användning av narkotika (ej läkemedel) hos vuxna 

personer över 50 år (Blazer & Wu 2009). Under det senaste året hade 3,9 procent av de äldre 

använt cannabis, vilket också var den drog som flest brukat (ibid). Användning av övriga droger 

var överlag mycket låg, mindre än en halv procent för samtliga narkotiska preparat med en 

lägsta notering av heroinanvändning där endast 0,05 procent brukat heroin det senaste året 

(ibid). En förklaring till låga siffror gällande heroinbruk i den äldre populationen kan vara den 

förhållandevis korta livslängden på tunga missbrukare i allmänhet och heroinmissbrukare i 

synnerhet (Johnson, Björn & Lalander 2013). 

 

4.5 Missbruks- och beroendevård 

Av de som vårdas för missbruks- och beroendeproblematik utgör män 70 procent varpå kvinnor 

utgör 30 procent (SOU 2011:6). De flesta som vårdas frivilligt till följd av narkotikarelaterad 

problematik är män och av dessa brukar majoriteten mer än en substans (Folkhälsomyndigheten 

2016). Drygt hälften av dessa personer är mellan 15 och 34 år gamla (ibid). Av de personer som 

vårdas utan samtycke, enligt lag om vård av missbrukare (LVM) är heroin och amfetamin de 

droger som vanligen används (ibid). 

För personer med ett långt gånget heroinberoende finns läkemedelsassisterad behandling vid 

opiatberoende (LARO) att tillgå (Socialstyrelsen 2015). År 2014 ingick drygt 3500 personer i 

olika underhållningsprogram och drygt 60 procent av dessa medicinerades med Buprenorfin 

och övriga metadon (Socialstyrelsen 2016). Av dessa var 28 procent kvinnor och 72 procent 

utgjordes av manliga patienter (ibid). En fördelning som speglar fördelningen av missbruk 

mellan män och kvinnor i övrigt.  Vidare har det visat sig att kvinnor som brukar narkotika är 

mer benägna att söka hjälp inom hälso- och sjukvården samt öppenvården medan män tycks 
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haft mer kontakt med slutenvård och olika hjälpinsatser från socialtjänsten (Storbjörk 2011). 

Kvinnor som brukar narkotika tycks vara mer tyngda av psykiska åkommor och därmed vara 

mer förekommande inom psykiatrin jämfört med män (ibid). Kvinnors narkotikabruk kan även 

härledas till psykisk ohälsa, olika typer av övergrepp och relationella problem (Palmer, Jinks & 

Hatcher, 2010, Storbjörk 2011). 

I en artikel från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), står 

skrivet att istället för att fokusera på könsskillnader i vården av missbruk- och 

beroendeproblematik bör fokus bör ligga på personens individuella egenskaper (Storbjörk 

2011). I artikeln undersöks skillnader mellan män och kvinnor i relation till alkohol- och 

droganvändning samt behandlingserfarenheter (ibid). Enligt resultaten i studien visade sig 

skillnaderna vara obetydliga mellan könen (ibid). I Missbruksutredningen som färdigställdes år 

2011 fann man inte belägg för att kvinnor och mäns vårdbehov skulle skilja sig avsevärt 

(Missbruksutredningen 2011:35). I utredningens slutbetänkande fastslogs att missbruks- och 

beroendevård bör individualiseras mot bakgrund av de individuella egenskaper och behov som 

föreligger istället för att specificeras utifrån könsnormer (ibid). 

 

Avslutningsvis kan sägas att det i en rapport från FN-kontoret riktas skarp kritik gentemot 

svensk missbruksvård (UN 2016). Kritiken handlar om att vårdinsatserna för drogmissbrukare 

inte anses förenliga med mänskliga rättigheter (ibid).  I rapporten förespråkas en mer 

pragmatisk hållning till narkotikabruk och tydligare ställning för skadelindringsåtgärder 

(ibid). Sådana typer av åtgärder har starkt vetenskapligt stöd men anses ändock 

kontroversiella enligt flera politiska partier varpå oenigheter råder i frågan. 

4.6 Utvecklingsområden och kunskapsluckor 

För att optimera och kvalitetssäkra utvecklingen av diagnosmanualen DSM har flera artiklar 

publicerades inom ramen för förberedande program (Saunders & Schuckit 2006). Områden som 

tagits särskilt i beaktande är problematiken avseende fastställande av diagnoser utav personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behovet av att komma till stånd med 

begreppsliga attribut för att utveckla definitionen av problematiskt bruk (Saunders och Schuckit 

2006). Vad som ändock ansetts vara det övergripande problemet att komma till bukt med är den 

grupp människor som har en problematisk relation till narkotika men vars problem inte är 

tillräckligt omfattande för att uppnå den medicinska diagnosen beroende eller missbruk (ibid).  
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Vidare har frågan om samsjuklighet mellan narkotikaberoende och andra psykiska 

sjukdomstillstånd lyfts och därmed vikten av att precisera kriterierna för att kunna erbjuda 

adekvat vård (ibid). Med anledning av den breda användningen av DSM världen över så har 

även kulturella skillnader lyfts fram som ett prioriterat område att se över (Escobar & Vega 

2006). Hänsyn behöver i större utsträckning tas till olika kulturella skillnader samt att 

definitioner behöver operationaliseras (ibid).  

Det finns även ett stigma inbyggt i den diagnostiska terminologin i DSM-IV vad gäller 

diagnosen missbruk (Saunders & Schuckit 2006). Ordet i sig har en negativ klang och 

rekommendation om ny term för att beskriva det tillstånd som avses har diskuterats (ibid). En 

fråga som följaktningen diskuteras är huruvida DSM som i huvudsak rör medicinsk diagnostik 

också ska behandla och den sociala dimension som ryms inom ramen för problematiskt bruk 

av olika substanser. Denna fråga tycks vara betydande då själva missbruksdiagnosen är 

uppbyggd kring konsekvenser rörande tredjeperson (APA 2013; Room 2006; Socialstyrelsen 

2015). Vad som efterfrågas i framställande av den nya diagnosmanualen kan sammanfattas som 

en nyansering av olika tillstånd, detta för att i största möjliga mån fånga de nyanser och 

komplexiteten som ringar in själva beroendeproblematiken. 

 

I dags dato har den femte upplagan av DSM färdigställts (APA 2013; Socialstyrelsen 2015). 

Den nya versionen, DSM-V, skiljer sig på några punkter från DSM-IV, bland annat så har 

missbruks- och beroendediagnoserna nu bytt namn till en mer samlad begreppsdefinition 

nämligen substansbrukssyndrom (ibid). Vidare beskrivs missbruk som kroniska återfall som 

präglas av en tvingande känsla av att fortsätta bruka drogen, en känsla av att sakna kontroll och 

oförmåga att begränsa intaget av drogen (ibid). Därutöver så utmärker detta tillstånd känslor av 

olust, ångest och irritabilitet (Koob 2006). 

Avslutningsvis bör också lyftas fram att det finns kunskapsluckor, inom forskningsfältet 

beroende, där vissa områden helt lyser med sin frånvaro. Till exempel saknas studier som 

nyanserar begreppet beroende, som redogör för bruk av flera substanser eller som redogör för 

olika sociodemografiska faktorer utifrån ett befolkningsurval. Den här studien är således unik i 

sitt slag då den täcker in dessa områden. Studien bidrar således till helt ny kunskap som är viktig 

för den som arbetar på såväl individnivå som på strukturell nivå med beroende och 

missbruksfrågor. Studien kan bidra med kunskap till bland annat folkhälsoarbete, förebyggande 

arbete och även forskning inom fältet. 
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5 Metod 
 

5.1 Empiri 

År 2012 beslutade regeringen (Socialdepartementet 2012) om att ge Karolinska institutet (KI) 

i uppdrag att genomföra en omfattande undersökning av den svenska befolkningens bruk av 

alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och dess negativa konsekvenser. 

Undersökningen genomfördes 2013 och studien riktade i huvudsak fokus på beroende och 

beroenderelaterade konsekvenser för andra än brukaren (Ramstedt et al. 2014). 

Undersökningen som ovan kort beskrivits var den första av två undersökningar och 2014 

genomfördes en till undersökning på samma urvalsgrupp (ibid). Detta för att kunna se mönster 

och orsakssamband gällande beroende och relaterade konsekvenser för samma individer som 

den första undersökningen avsågs identifiera (Sundin et al. 2015). Resultaten från den första 

underökningen hade även för avsikt att utgöra en baslinje för kommande mätningar och 

undersökningar i frågor rörande alkohol, narkotika, dopning och tobak och dess negativa 

konsekvenser (Ramstedt et al. 2014).  

De personer som kom att delta vid det första undersökningstillfället valdes genom ett obundet 

slumpmässigt urval från Statens personadressregister (SPAR) och uppgick till 26 257 individer 

i åldrarna 17–84 år. Av dessa valde 15 576 att medverka i undersökningen (Ramstedt et al. 

2014). Svarsfrekvensen uppgick därmed till 59,3 procent (n =15 576). Enkäterna innehöll frågor 

om beroende (kriterier enligt DSM- IV), utsatthet för närståendes användning av alkohol, 

narkotika inklusive läkemedel och tobak och eget bruk av nämnda substanser (Sundin et al. 

2015). 

 

5.2 Datainsamling, urval och bortfall 

Det empiriska underlaget i denna studie utgörs av de 560 personer i urvalsgruppen på 15 576 

personer som angett att de under det senaste året använt något narkotikaklassat preparat och 

uppfyllt minst ett beroendekriterium. Av de enkäter som ligger till grund för denna studie har 

de enkäter vars svar anses inkonsekventa har gallrats bort och utgör därav inte en del av det 

empiriska underlaget. Ett exempel på inkonsekvens är om en person svarat nekande på en fråga 

om bruk av substans och samtidigt svarat jakande på frågor om konsekvenser till följd av 

substansandvändning (ibid).  
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5.3 Tillförlitligheten i data och analyser 

Alla typer av datainsamlingsmetoder och även analyser av data inbegriper ett antal 

problemområden som bör identifieras och undersökas. Till att börja med kan sägas att det mest 

uppenbara problemet med enkätundersökningar i allmänhet och inom ämnesområdet alkohol, 

narkotika, doping och tobak (ANDT) i synnerhet är att data är självrapporterade. Vad gäller 

validitet av självrapporterade frågor som rör narkotikabruk finns flera problem att ta i 

beaktning. Det får till exempel antas att viss underrapportering kan föreligga mot bakgrund av 

det faktum att allt narkotikabruk är kriminaliserat i Sverige. Vidare får även rapportering av 

frekvens och konsekvenser av bruk antas föranleda vissa svårigheter för den enskilde att 

besvara då frågor av denna karaktär kan upplevas både känsliga och svåra att besvara på grund 

av svårigheter att minnas. Såväl läsaren som forskaren bör således vara medveten om de 

praktiska och metodologiska svårigheter som föreligger vid forskning av narkotikabruk. Att ha 

i åtanke är även att narkotikabruk är ett stigmatiserat beteende vilket ofta sker i det dolda. 

  

5.4 Validitet och reliabilitet 

Den enkät som ligger till grund för studiens empiri och insamling av dess data föregicks av en 

pilotstudie som testade enkätfrågornas relevans och den slutliga enkäten har utifrån dessa 

rekommendationer skapats (Ramstedt et al. 2014). Administration av datainsamling utfördes av 

undersökningsföretaget SKOP AB i vilken gallring och kontroller av inkomna enkäter ingick 

(Ramstedt et al. 2014).  

Frågorna om beroende i enkäten är formulerade utifrån beroendekriterier enligt DSM-IV. 

Validitet kan också beskrivas som att de frågor man använder sig av har relevans för studiens 

syfte samt att teoretiska begrepp abstraheras så att de lämpar sig för empirisk analys. 

Omfattande forskning har ägnats åt utveckling av DSM och systematiska fel har bortgallrats.  

Vid enkätundersökningar finns det även problem som rör olika typer av bortfall vilket kan 

spegla forskningsresultatet. Särskilt påtagligt blir detta vid systematiskt bortfall. Det vill säga 

när grupper av individer med speciella egenskaper blir underrepresenterade. Viss 

skademinimering gällande skev svarsfrekvens av sociodemografiska faktorer kan genom 

viktning möjliggöras. Data i denna studie har därav viktats för att spegla en jämnare fördelning 

av befolkningen (Ramstedt et al. 2014). 
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Det finns även vissa begränsningar för studien som behöver nämnas. Resultaten är baserade på 

självrapporterade uppgifter och detta innebär vanligen en viss underrapportering. Vad gäller 

urvalets representativitet så har ju olika typer av marginaliserade grupper, som till exempel 

hemlösa eller institutionsplacerade personer, inte samma chans som övriga i populationen att 

delta i olika undersökningar (Shield & Rehm 2012). I dessa grupper är också i flera fall 

förekomst av narkotiska preparat mer vanligt än i övriga grupper (Fazel, Bains & Doll 2006). 

Sammantaget tyder detta på att de resultat som presenteras häri troligen underskattar 

förekomsten substansbruk och beroendemönster i den svenska befolkningen och kan därmed 

betraktas som en minimiuppskattning. 

Vidare bör något sägas om reliabiliteten. Den interna reliabiliteten i denna studie handlar om 

att välja rätt antal latenta klasser utifrån det empiriska underlaget. Detta för att få så reliabla 

resultat som möjligt. För att kunna välja rätt antal latenta klasser har körningar genomförts som 

testar de olika modellernas användbarhet. Den modell som lämpar sig bäst för vidare analys har 

sedan valts ut utifrån G²-test där tre olika beräkningar genomförts för att identifiera värdena. I 

Tabell 1 (Kap. 5.6.2 Val av antal klasser) redovisas dessa siffror från dessa beräkningar. 

 

5.5 Etiska aspekter 

För att säkerställa en etiskt hållbar forskning finns fyra etiska grundprinciper vilka bör tas i 

beaktande (Statens folkhälsoinstitut 2011) Dessa fyra principer är; sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet (ibid). I samtliga utskick informerades respondenterna till 

studien om att medverkan var frivillig och att samtliga svar skyddats av sekretess- och 

personuppgiftslagen (Ramstedt et al. 2014). Detta kan ses som en garant för grundprinciper om 

anonymisering och avidentifiering. Detta innebär att den koppling som eventuellt finns till de 

som svarat på enkäten har avlägsnats så att varken obehöriga eller forskargruppen kan 

identifiera personerna (ibid). I enkäten fanns också information om vart man kan vända sig om 

man önskar hjälp och råd i frågor om ANDT-bruk då det finns en risk att respondenter kan bli 

oroliga över sina vanor då enkäter av detta slag besvaras (Ramstedt et al. 2014). Studien har 

genomgått etisk prövning och godkänts av den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 

(Dnr 2012/5:11). 
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5.6 Databearbetning och analysmetod 

De analyser som genomförs utförs med hjälp av statistikprogrammen R och SPSS. Latenta 

klasser kommer att modelleras i R och sammanställning av dessa kommer att ske i SPSS. 

Samtliga variabler har kodats enskilt för att passa för angivet statistikprogram. 

 

5.6.1 Variabler diagnoskriterier  

Den variabel som ligger till grund för att försöka utkristallisera olika mönster av beroende består 

av diagnoskriterierna i DSM-IV. Svaren på dessa frågor (antal uppfyllda kriterier) ligger till 

grund för denna studies klassanalys. Kriterierna har även behandlats i SPSS där de har 

summerats och bildat en summavariabel som går mellan 1-7. Detta för att kunna identifiera 

genomsnittet av uppfyllda beroendekriterier i de olika grupperna med olika mönster. De som 

omfattas i analysen är de personer som svarat jakande på om de under de senaste 12 månaderna 

gjort/upplevt något av följande. För att underlätta har de sju beroendekriterierna i denna 

specifika studie förkortats enligt följande:  

1. Tolerans  

2. Abstinens  

3. Kontrollförlust  

4. Försök till minskat intag  

5. Tidsomfattande  

6. Sociala konsekvenser  

7. Kroppsliga/psykiska skador  

För en mer detaljerad beskrivning av databearbetningen se appendix. 

 

5.6.2 Narkotikavariabler 

Har du någon gång använt något av följande receptbelagda läkemedel eller andra preparat på 

ett icke förskrivet sätt? 

Sömn-/lugnande medel 

Smärtstillande medel 

Cannabis 

Amfetamin 

Opiater 

Hallucinogener 
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Ecstasy 

Kokain 

 

Till varje alternativ fanns följande svarsalternativ att tillgå: 

Nej 

Ja, för mer än 12 månader sedan 

Ja, under de senaste 12 månaderna 

Ja, under de senaste 30 dagarna 

 

Samtliga substansfrågor har kodats om där de som angetts svarsalternativ Ja, under de senaste 

12 månaderna och Ja, under de senaste 30 dagarna ingår i analysen. De som angett övriga 

svarsalternativ ingår inte i analysen. 

 

5.6.3 Sociodemografiska variabler 

De sociodemografiska variablerna är viktiga för studien då de fångar in olika aspekter av 

samhällsposition och stratifiering/ojämlikhet. Variablerna bidar således med att ytterligare 

nyansera hur bruk av olika substanser verkar fördela sig i samhället och hur det hänger 

samman med en individs position.  

 

Vilket år är du född? 

- - - - 

Åldersvariabeln har delats upp i tre kategorier, yngre, medelålder och äldre. 

Yngre avser personer mellan 17-29 år. 

Medelålder avser personer mellan 30-49 år. 

Äldre avser personer mellan 50-65+ år. 

 

Är du kvinna eller man? 

Kvinna 

Man 

 

Var är du född? 

1. I Sverige  

2. I ett annat nordiskt land 
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3. I ett annat europeiskt land 

4. I ett land utanför Europa 

Denna variabel avser härkomst och har kodats om till två kategorier, svensk och utländsk. 

Svensk avser alternativ 1 

Utländsk avser alternativen 2, 3, 4 

 

Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

1. Grundskola, folkskola, realskola eller liknande  

2. 2-årig gymnasieutbildning 

3. 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

4. Folkhögskola 

5. Universitets-, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning kortare än tre år 

6. Universitets-, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 

7. Annan utbildning, Vilken? 

Variabeln som avser utbildningsnivå har kodats om till följande tre kategorier, grundskola, 

gymnasium och högskola.  

Grundskola avser alternativ 1 

Gymnasium avser alternativen 2, 3, 4 

Högskola avser alternativen 5, 6 

 

Ungefär hur stor är din egen månadsinkomst före skatt? 

Tusentals kr före skatt 

Variabler som redovisar inkomstfördelning har skapats och visas i fem kategorier som spänner 

mellan 1 och 5, där grupp 1 utgör de 20 procent som tjänar minst och grupp 5 de 20 procent 

som tjänar mest. 

 

Vilken är din nuvarande sysselsättning? (Flera svarsalternativ kan anges) 

1. Arbetar som anställd 

2. Egen företagare 

3. Tjänstledig eller föräldraledig 

4. Studerar, praktiserar 

5. Arbetsmarknadsåtgärd 
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6. Arbetslös 

7. Ålderspensionär 

8. Sjuk-/aktivitetsersättning (sjuk- eller förtidspensionär) 

9. Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 

10. Hemarbetande, sköter hushållet 

11. Annan sysselsättning, vilken? 

Fem kategorier har skapats från svarsalternativen ovan, arbetar, tjänstledig, studerar, ej 

sysselsatt och pensionär. 

Arbetar avser alternativen 1, 2 

Tjänstledig avser alternativ 3  

Studerar avser alternativ 4 

Ej sysselsatt avser alternativen 5, 6, 9, 10, 11 

Pensionär avser alternativen 7, 8 

De som angett fler än ett svarsalternativ har sorterats enligt följande ordning: Aktivitet i form 

av “arbete” går före allt, “studier” och “pensionär” rankas högre än “ej sysselsatt”. En 

“pensionär” som uppgett att den “arbetar” och/eller “studerar” sorteras som “arbetare”. 

 

Vilka personer bor i ditt hushåll, d.v.s. bor du tillsammans med minst varannan helg? 

1. Ingen 

2. Partner (gift/sambo) 

3. Förälder/adoptivförälder/fosterförälder/styvförälder 

4. Syskon och/eller styvsyskon 

5. Egna barn och/eller partners barn 0-17 år  

6. Egna barn och/eller partners barn 18 år eller äldre  

7. Annan person, vem? 

Denna har kodats om och utgörs av nu av två kategorier, samboende eller inte 

Till kategorin samboende hör de som fyllt i svarsalternativ mellan 2-7. 
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5.6.4 Latent klassanalys (LCA) 

I denna studie kommer strukturella ekvationsmodeller, i vilken analysmetoden latent 

klassanalys ingår att tillämpas. Metoden tillhör en grupp analysmodeller som är nära besläktade 

med multipla regressionsmodeller och beskrivs i litteraturen vara en utvecklad variant av denna 

analysmetod (Djurfeldt & Barmark 2009). Metoden har sedan början av 1980-talet fått en 

relativ stor spridning och används nu inom samhällsvetenskap, naturkunskap och den 

medicinska skolan. Anledningen till att analysmetoden vunnit mark är att den anses kunna 

besvara på forskningsfrågor mer kraftfullt och precist än andra analysmetoder (ibid).  

 

Inom ramen för denna studie ämnas latenta klasser identifieras utifrån de sju kriterier som avser 

identifiera beroende enligt diagnosmanualen DSM-IV. En latent klass kan förklaras som en 

dold variabel som indikerar att det finns dolda undergrupper utifrån vissa karaktärsdrag 

(Collins, Lanza & Stephanie 2010). Att tillhöra en dold undergrupp eller klass benämns med 

latent eftersom att gruppen inte är direkt observerbar (ibid) För att identifiera latenta variabler 

konstrueras modeller som anger relationen mellan de latenta variablerna och de manifesta 

variablerna (ibid). Latenta variabler har flera fördelar då de till skillnad från manifesta variabler 

inte innehåller mätfel, då variablernas samvariation och inbördes relation inom de latenta 

variablerna genom analysmetoden identifieras (Djurfeldt & Barmark 2009). 

 

6 Resultat 
 

6.1 Val av antal klasser 

För veta vilken modell som visar sig bäst lämpad för vidare analys kommer olika tester att 

genomföras. Log likehood degrees of freedom innebär att genom statistisk analys jämföra två 

modeller, varav en noll-modell, för att på så sätt finna den modell som lämpar sig bäst för vidare 

analys. G² test är en variant av Chi 2 test som lämpar sig bättre för LCA och som beräknas 

något annorlunda än Pearson chi 2 test (Collins, Lanza & Stephanie 2010). Grundtanken är att 

av två modeller med lika log likehood värden, är modellen med minst antal parametrar bättre 

och beräknas genom “parsimony indices” vilket kan beskrivas som en enkelhetsprincip där 

lägre värden är bättre (ibid). Tre beräkningar/test krävs för att identifiera dessa värden AIC, 

BIC och G² test (ibid). Vid jämförelse av olika modeller för samma data är i de flesta fall den 

modell som visar de lägsta värdena bäst lämpad för analys.  
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Tabell 1. Jämförelse av klassmodeller. 

Fit for latent classes 

2class- 

model 

3class- 

model 

4class- 

model 

5class- 

model 

6class- 

model 

Number of observations 560 560 560 560 560 

Number of estimated 

parameters 15 23 31 39 47 

Residual degrees of freedom 112 104 96 88 80 

Maximun log-likehood -2233,78 -2209,47 -2188,23 -2162,45 -2144,96 

AIC 4 497,57 4 464,94 4 438,46 4 402,90 4 383,91 

BIC 4 562,49 4 564,49 4 572,63 4 571,69 4 587,33 

G2 339,23 289,95 245,71 197,02 162,72 

X2 320,29 260,19 230,04 185,06 151,66 

 

Mot bakgrund av de resultat som framträder i tabellen ovan torde det kunna motiveras att ett 

val av en modell om fem eller sex klasser bör premieras. Detta till trots har modellen om fyra 

klasser valts för vidare analys. Att istället välja 4-klassmodellen motiveras av bra värden i 

kombination med godtagbart antal observationer inom varje klass. Detta är att föredra framför 

få observationer inom varje latent klass (Lanza, Collins, Lemmon & Schafer 2007). En modell 

med bättre värden, i detta fall modellen om fem eller sex klasser, kan därmed i vissa fall få 

lämna plats åt en modell med till synes sämre värden.  

 

Vidare kan sägas att vid val av antal klasser för analys blev mönstren av beroende vid fler än 

fyra klasser inte längre överblickbara och beroendenyanserna inom grupperna blev för 

detaljerade. Därutöver så konvergerade 5- och 6-klassmodellerna inte på systematiskt sätt 

medan 4-klassmodellen uppvisade robusta resultat. Därav valdes modellen om fyra latenta 

klasser. Dessa klasser är grunden för såväl analyserna i SPSS som de resultat som presenteras 

nedan. Resultaten redovisas som fyra olika mönster av beroende. 
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6.2 Mönster av beroende 

Nedan redovisas resultat från Latent klassanalys (LCA) och de beroendemönster som 

framträder utifrån uppfyllda kriterier enligt diagnosmanualen DSM-IV.  

 

Figur 1. Latent 4-klassmodell utifrån DSM-IV beroendekriterier (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen omfattas av de 560 personer som har svarat jakande på frågan om bruk av läkemedel 

eller andra narkotikaklassade preparat samt något av beroendekriterierna inom DSM-IV. I 

modellen syns fyra olika grupper vilka var och en karaktäriseras av att de uppvisar särskilda 

mönster utifrån beroendekriterierna. Till höger i modellen syns beroendekriterierna enligt 

DSM-IV. 1. Tolerans 2. Abstinens 3. Kontrollförlust 4. Försök till minskat intag 5. 

Tidsomfattande 6. Sociala konsekvenser 7. Kroppsliga/psykiska skador.  

De fyra olika klasser har identifierats och rubriksatts utifrån de karaktärsdrag som framträder i 

klassanalysen. De har fått följande benämning: 

 46 % tillhör en grupp som kännetecknas av Kontrollförlust (N=225) 

 11 % tillhör en grupp som Försökt minska intag (N=74) 

 19 % tillhör Hard core gruppen (N=107) 

 24 % tillhör en grupp som utvecklat Tolerans (N=154) 
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6.2.1 Sociodemografiska skillnader 

I tabellen nedan redovisas resultat från analyserna i SPSS. Tabellen visar hur substansbruk och 

beroendemönster korrelerar med olika sociodemografiska faktorer.  

 

Tabell 3. Sociodemografiska faktorer samt substansbruk inom vardera grupp. 

  Kontrollförlust 

Försökt 

minska 

intaget Hard core 

Utvecklad 

tolerans 

Kön      

Kvinna 45 % 61 % 47 % 58 % 

Man 55 % 39 % 53 % 42 % 

Ålder      

Ung 42 % 7 % 32 % 22 % 

Medelålder 29 % 15 % 35 % 22 % 

Äldre 28 % 78 % 34 % 57 % 

Härkomst      

Svensk 77 % 84 % 81 % 84 % 

Utländsk 23 % 16 % 19 % 16 % 

Utbildningsnivå      

Grundskola 17 % 26 % 33 % 30 % 

Gymnasium 50 % 37 % 34 % 37 % 

Högskola 32 % 36 % 31 % 31 % 

Sysselsättning      

Arbetar 50 % 41 % 39 % 42 % 

Tjänstledig 5 % 1 % 0 % 0 % 

Studerar 19 % 0 % 10 % 7 % 

Ej sysselsatt 23 % 15 % 39 % 20 % 

Pensionär 9 % 43 % 12 % 31 % 

Inkomstfördelning      

1 (20 % som tjänar minst) 36 % 26 % 37 % 31 % 

2 19 % 29 % 21 % 33 % 

3 18 % 16 % 24 % 15 % 

4 15 % 11 % 9 % 10 % 

5 (20 % som tjänar mest) 11 % 18 % 9 % 10 % 

Sammanboende      

Ja 39 % 49 % 39 % 57 % 

Narkotika      

Sömn/lugnande 23 % 26 % 51 % 33 % 

Smärtstillande 37 % 41 % 54 % 54 % 

Cannabis 35 % 8 % 33 % 7 % 

Amfetamin 10 % 0 % 26 % 3 % 

Opiater 3 % 3 % 15 % 3 % 

Hallucinogener 9 % 0 % 10 % 1 % 

Ecstasy 10 % 0 % 10 % 1 % 

Kokain 11 % 0 % 10 % 3 % 

Summavariabeln "beroendekriterier"     
Mean (SD) för respektive klass 1,7 (0,9) 1,4 (0,6) 5,4 (1,1) 1,9 (0,9) 
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6.2.2 Kontrollförlust 

Gruppen karaktäriseras av en förhållandevis jämn fördelning mellan beroendekriterierna men 

där ett kriterium särskilt sticker ut. Medelvärdet för antalet uppfyllda beroendekriterier uppgår 

till 1,7. Närapå hälften har nämligen angett att de har ett intag av narkotikaklassade preparat i 

större mängd eller under längre tid än vad som avsågs från början. Gruppen består främst av 

unga, ensamboende, studenter och/eller arbetslösa och i huvudsak av män. Det är också inom 

denna grupp som flest av annan härkomst återfinns i jämförelse med övriga grupper. Relativt 

många av dessa personer upplever kroppsliga eller psykiska skador men fortsätter trots detta 

bruk. De lägger också avsevärd tid på att skaffa sina preparat och de använder det trots fysiska 

och psykiska biverkningar. 

I fråga om substanser dominerade cannabis i denna grupp. Detta bekräftas även av forskning 

som gör gällande att cannabis är mer vanligt i de yngre åldersgrupperna (Ramstedt et al. 2014). 

Andra preparat som förekom inom denna grupp var smärtstillande, amfetamin, ecstasy och 

kokain. Vad gäller de sociala konsekvenser som bruket medför så upplevde många av dessa 

unga individer att bruket ägnas mycket tidsåtgång. Få menar dock att den omfattande 

tidsåtgången inkräktar på arbetsliv eller fritid. Med tanke på ålder och substansanvändning är 

en adekvat gissning att drogerna brukas på fritiden i sociala sammanhang. Med anledning av 

detta inkräktar således inte droganvändning på fritiden utan är tvärt om en del av fritiden. Det 

vi kan se spår av är troligen en yngre generation individer som vill testa på olika sorters 

substanser och som troligen brukar cannabis i rekreationssyfte. 

 

6.2.3 Försökt minska intag 

Denna grupp utgörs i huvudsak av äldre kvinnor varpå samtliga försökt att minska sitt intag 

men misslyckats. Medelvärdet av antal uppfyllda beroendekriterier uppgår till 1.4. De flesta är 

sammanboende och pensionerade och vid jämförelse med övriga grupper finns den största 

andelen med både högst utbildningsnivå och inkomst inom denna grupp. Preparaten som brukas 

kan nästan uteslutande isoleras till olika typer av läkemedel så som smärtstillande och lugnande 

medel.  

Forskning har identifierat äldre vuxna som en växande riskgrupp i fråga om bruk av olika 

substanser (Blazer & Wu 2011; Gossop & Moos 2010; Han et al. 2009). Den äldre populationen 

växer och flera studier visar att personer från 50 år och uppåt använder mer 

beroendeframkallande läkemedel än övriga åldersgrupper (ibid). Gruppen som övervägande 

bestod av äldre kvinnor med läkemedel som substanspreferens korrelerar således med forskning 
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som identifierat just läkemedelsbruk bland äldre kvinnor (Ramstedt et al. 2013; Tuchman 2010; 

Blazer & Wu 2011; Voyer et al. 2009) 

 

6.2.4 Hard core gruppen 

Här framträder ett beroendemönster som karaktäriseras av att samtliga sju beroendekriterier i 

stor utsträckning uppfylls. I denna grupp är medelvärde för antal uppfyllda beroendekriterier 

5.44 vilket är det högsta av samtliga grupper. Det är ungefär lika stor andel män och kvinnor i 

denna grupp men marginellt fler män. Många av dem är arbetslösa och flera är ensamboende. 

Inom denna grupp är så väl utbildningsnivå som inkomst lägst vid jämförelse mellan grupperna. 

De flesta befinner sig i medelålder eller kategorin av yngre personer. 

Av samtliga grupper toppar hard core gruppen bruk av samtliga substanser med marginellt 

undantag från cannabis. För att sätta hard core gruppens bruk av tyngre droger i perspektiv kan 

detta jämföras med bruk av tyngre droger i den svenska befolkningen. I en undersökning från 

2013 uppgav omkring 0,5 procent att de hade brukat preparat som amfetamin, kokain, heroin 

och ecstasy det senaste året (Ramstedt et al. 2014). I hard core gruppen uppgick den totala 

siffran av amfetamin och opiatbruk till 36 procent under samma tidsperiod. 

 

6.2.5 Tolerans 

Likt gruppen som försökt minska sitt intag består flertalet inom denna grupp av kvinnor. 

Märk väl att även preparaten som främst brukas inom denna grupp är de som kopplas specifikt 

till kvinnor nämligen olika typer av läkemedel (Ramstedt et al. 2013; Tuchman 2010; Blazer & 

Wu 2011; Voyer et al. 2009). Det som främst sticker ut i jämförelse med den andra 

kvinnogruppen är att denna grupp är yngre, uppfyller fler beroendekriterier och brukar i 

genomsnitt fler substanser per person. I denna grupp är medelvärde för beroendekriterier 1.87. 

Framträdande är också att en betydande del behöver en allt större dos för att uppnå ruseffekt. 

Olika läkemedel dominerar valet av substanser även i denna grupp. I jämförelse med gruppen 

som försökt minska sitt intag syns här även bruk av andra substanser som amfetamin, 

hallucinogener, ecstacy och kokain. 
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera och problematisera begreppet beroende genom att 

introducera sociodemografiska faktorer. Mer specifikt handlade det om att undersöka om det i 

den svenska vuxna befolkningen fanns olika mönster av beroende. I denna studie har fyra olika 

grupper utkristalliserats vilka innehar helt olika mönster av såväl substansbruk som beroende. 

Detta indikerar att beroende inte kan vara ett homogent begrepp utan att det finns nyanser av 

beroende. Studiens resultat överensstämmer således med tidigare forskning som identifierat 

begreppet beroende som onyanserat och inte tillräckligt heltäckande för att inrymma samtliga 

aspekter av beroendeproblematiken (Saunders & Schuckit 2006). Beträffande diagnostisering 

enligt manualen DSM-IV har kritik riktats gällande de personer som kan antas ha en 

problematisk relation till narkotika men vars problem inte är tillräckligt omfattande för att 

uppnå den medicinska diagnosen beroende eller missbruk (Saunders & Schuckit 2006). Dessa 

personer fångas i denna studie upp och längre ned i denna diskussion ges även förslag på hur 

dessa personer ska kunna återfinnas för att erbjudas hjälp. Denna kunskap är av betydande vikt 

för det sociala arbetets fält men även för hälso- och sjukvård. 

De fyra olika beroendemönster som i denna studie återfunnits präglas av att olika 

beroendekriterier är särskilt utmärkande. Våra resultat tyder vidare på att olika 

sociodemografiska bakgrundsfaktorer hänger samman med olika bruks- och beteendemönster. 

Detta innebär att då narkotikarelaterad problematik förs upp på agendan så är det av stor vikt 

att ta hänsyn till aspekter av samhällsposition och ojämlikhet. Det ser inte lika ut för alla och 

sociodemografiska faktorer spelar en avgörande roll. Vidare bör den gängse bilden av typiska 

“knarkare” ifrågasättas. En vanlig föreställning är att vem som helst med blotta ögat kan 

identifiera en “knarkare”. Den grupp som i denna studie kallas hard core stämmer kanske bäst 

överens med allmänhetens bild av en person som brukar narkotika. Att nu fyra grupper med 

helt olika karaktär utkristalliserats kan således vara en ögonöppnare då långt ifrån alla som 

brukar narkotika kan liknas vid nidbilden som fått gestalta “knarkaren”. Värt att poängtera är 

också att skillnader mellan könen identifierades vad gäller såväl beroendekriterier som frekvens 

av narkotikabruk. Dessa skillnader är av betydelse och värda att ta hänsyn till. 

De olika mönster av beroende som konstaterats i denna studie kan vidare kopplas till olika 

teoretiska förklaringsmodeller. Detta med anledning av att begreppet beroende är för nyanserat 

för att inrymmas inom endast en teoretisk förklaringsmodell. Studiens teoretiska ramverk 

bestod därför av två olika teoretiska fokusområden, nämligen medicinsk respektive social 
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beroendeteori. Grupperna kontrollförlust, försökt minska sitt intag och tolerans faller inom den 

medicinska beroendeteorin då toleransutveckling, abstinens och kontrollförlust alla är symptom 

vilka går att härleda medicinsk beroendeteori (APA 1994; APA 2013; Heilig 2011). I den grupp 

som kännetecknas av försök att minska intaget kan dessutom både symptomen och 

konsekvenserna kopplas till den medicinska skolan (ibid). Då det rör sig om läkemedelsbruk 

skulle kanske till och med själva uppkomsten av bruket kunna sägas höra den medicinska skolan 

till. Till sist så kan konstateras att gruppen som utvecklat tolerans inte uppfyller ett enda 

beroendekriterium som tillhör undergruppen sociala konsekvenser (ibid). Det finns således en 

tydlig skillnad mellan de personer vars bruk eller beroende uppvisar medicinska följder och de 

vars bruk eller beroende får sociala konsekvenser som följd.  De sociala konsekvenserna kanske 

skulle kunna undvikas helt i samtliga grupper om stöd och preventionsinsatser erbjudits i ett 

tidigare skede.  

Den grupp vars beroendemönster tydligast överensstämmer med social beroendeteori är 

gruppen hard core (APA 1994; APA 2013; Heilig 2011). Individerna i denna grupp präglas i 

stor utsträckning av social utsatthet till följd av substansbruket. Detta stöds av forskning som 

visar att både missbruk och beroende är mer vanligt förekommande i grupper som präglas av 

låg inkomst och sämre arbetsmarknadsanknytning (Olsson, Wahren & Byqvist 2001; Storbjörk 

2011). Därutöver har social utsatthet till följd av narkotikabruk identifierats i större utsträckning 

hos män då faktorer som tillgång till egen bostad, inkomst och familjesituation undersökts 

(ibid). Detta ger sammantaget stöd åt forskning som identifierat män som mer socialt utsatta till 

följd av sitt missbruk då flest män identifierats i denna grupp (ibid). Om man istället vänder på 

frågan och ser sociala konsekvenser som en förklaring till varför just denna grupp både toppar 

beroendekriterier och substanser kan vi föra ett helt annat resonemang. Ett resonemang om att 

social utsatthet kan leda till ett destruktivt leverne där narkotikan inte är främmande. Säkert inte 

en slutsats som är generaliserbar på samtliga identifierade grupper i studien men som ändå torde 

vara nära sanningen i flera fall.  

Då analyserna i denna studie bygger på ett slumpmässigt befolkningsurval är resultaten 

generaliserbara på den svenska befolkningen (Djurfeldt & Barmark 2009). Unik 

epidemiologisk kunskap om beroendemönster i den svenska befolkningen har därmed 

producerats. Ta till exempel gruppen som karaktäriseras av att de försöker minska sitt intag. 

Det rör sig i denna grupp om äldre resursstarka kvinnor som utan framgång försökt att minska 

sitt läkemedelsintag. Dessa kvinnor upplever inte några sociala konsekvenser till följd av sitt 

läkemedelsbruk och uppfyller heller inte tillräckligt många beroendekriterier för att klassas som 
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beroende. Deras problematik med läkemedelsbruk hör således inte hemma inom missbruksvård 

men de är likväl i behov av hjälp och stöd för att minska sitt intag. En adekvat åtgärd skulle 

kunna vara screening, det vill säga att konsekvent fråga de äldre kvinnor som möter 

äldreomsorg och allmän sjukvård om deras bruk av läkemedel eller andra preparat. Denna typ 

av åtgärd skulle även kunna fånga in individerna i den grupp som karaktäriseras av utvecklad 

tolerans. Sammantaget utgör dessa två grupper tillsammans 35 procent vilket är en relativt stor 

grupp som brukar preparat utan att lyckas minska sitt intag trots flera försök. Syftet med 

screeningen är således att fånga upp dessa individer och erbjuda dem hjälp. 

Ytterligare ett exempel på hur resultaten i denna studie kan komma till nytta i praktiken är 

utifrån gruppen som kännetecknas av kontrollförlust. Denna grupp utgör nästan 50 procent av 

respondenterna i denna studie och består främst av yngre individer. Eftersom att flera studier 

har visat att bruk av substanser i yngre år hänger samman med en ökad risk för fortsatt bruk 

senare i livet kan de beroendemönster som framträder i gruppen kontrollförlust betraktas som 

problematiskt (Grant & Dawson 1997; 1998, Griffin, Bang & Botvin 2010; Olsson, Wahren & 

Byqvist 2001). Detta samband avser inte bara narkotikabruk utan även annan problematik som 

sociala problem, arbetsmarknadsrelaterade problem och psykisk ohälsa (Fenton et al. 2012; 

Grant & Dawson 1997; Grant & Dawson 1998; Griffin, Bang & Botvin 2010; Olsson, Wahren 

& Byqvist 2001). Det är därav betydelsefullt att finna dessa individer i ett tidigt skede. 

Strategier avseende prevention och attitydförändring avseende substansbruk kan vara av 

betydelse för att minska risken för framtida problematiskt bruk. 

Det sista exemplet avser individerna som i beroendesynpunkt klassas som hard core. De utgör 

en femtedel av respondenterna i studien. Denna grupp stämmer sannolikt bäst överens med den 

gängse bilden om missbrukaren. Då antalet uppfyllda beroendekriterier kan betraktas som en 

indikator om hur svår och långt gången beroendeproblematiken är bekräftas bilden ytterligare 

då nära samtliga kriterier av beroende är uppfyllda och flest substanser brukas i denna grupp 

(Heilig 2011). Inom denna grupp är gissningsvis flertalet i behov av omfattande specialiserad 

beroendevård och omfattande samhällsinsatser. Såväl sprututbyten, injektionsrum och 

underhållsbehandling skulle höja livskvaliteten för dessa personer sett ur människorätts-

perspektiv om en mer human vård av drogmissbrukare (Socialstyrelsen 2015, Socialstyrelsen 

2016). 

Ser man på samhällsproblem från det sociala arbetets perspektiv kan man argumentera för att 

beroende och missbruk är konsekvenser av social problematik så som arbetslöshet, bostadsbrist 
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eller andra samhällsfunktioner som brustit och som slutligen fått konsekvenser för den enskilde 

individen. Nyligen har både missbruk och beroende visat sig vara uttryck av samma 

underliggande tillstånd vilket kan tolkas som att den diskrepansen mellan det medicinska och 

sociala forskningsfältet håller på att överbryggas (Saunders & Schuckit 2006). Med den 

nyvunna kunskapen om beroendemönster i den svenska vuxna befolkningen kan 

förhoppningsvis förebyggande arbete och behandlingsinsatser riktas till rätt målgrupp. Med 

fokus på den enskilde individens behov och med hänsynstagande till så väl sociala som 

medicinska faktorer.  

Tack vare forskningsframsteg och ny kunskap samt en mer human syn på narkotikabrukaren 

närmar vi oss en mer jämlik vård där hälsa ska vara lika för alla och där den som tyngs av 

narkotikaproblematik också inkluderas. Något som så sakteliga håller på att infrias i och med 

utbyggd underhållsbehandling, sprutbyte och andra skadelindrande insatser vilket motverkar 

den ojämlikhet och exkludering som historiskt sett varit narkotikabrukarens stigma. 

8 Avslutande reflektion 

Att fördjupa sig inom beroendefältet är inte helt oproblematiskt då starka ideologiska 

incitament försvårar forskarens uppdrag. Narkotika är en laddad fråga och ett stigmabelagt 

begrepp. Låt oss leka med tanken på att vi skulle röra oss ifrån beroendediagnoser, straffrättsliga 

påföljder, kontroll och straff och i stället fokusera på att skapa meningsfullhet och sociala 

sammanhang för var och en att ingå i. Kanske skulle det innebära en stor skillnad för såväl 

enskilda individer som för samhället i stort. Om nollvisionen, det vill säga ett narkotikafritt 

samhälle, istället innebar att ingen skulle exkluderas från samhällsstrukturen skulle målet om 

ett narkotikafritt samhälle kanske vara närmare än vad det är idag. Med detta sagt vill vi 

uppmuntra till fortsatt forskning inom detta forskningsfält. 
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Appendix 

 

Variabler diagnoskriterier 
Kriterierna är i enkäten formulerade enligt följande;  

1. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du behövt använda en större 

mängd av något preparat för att få samma effekt som du fick när du började ta det? 

2. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du fått abstinenssymptom (t.ex. 

fått värk, blivit illamående, känt dig orolig eller retlig) efter att ha minskat ditt intag eller slutat 

använda något preparat? 

3. Har det, under de senaste 12 månaderna, ofta hänt att du använde mer av något preparat än 

du egentligen hade tänkt från början? 

4. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du försökt använda mindre eller 

helt slutat använda något preparat men misslyckats? 

5. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du under de dagar när du under 

de dagar när du använde något preparat lade ner avsevärd tid (mer än 2 timmar) på att skaffa, 

använda eller återhämta dig från effekterna eller tänka på preparatet? 

6. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du fick mindre tid för att jobba, 

ägna dig åt fritidsintressen eller umgås med andra på grund av din användning av något 

preparat? 

7. Har det, under de senaste 12 månaderna, någonsin hänt att du fortsatt att använda något 

preparat fast du visste att det gav dig kroppsliga och psykiska problem? 

Till vartdera alternativet fanns följande svarsalternativ att tillgå: Ja, Nej 
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Medelvärden summavariabler 

Tabell 4. Medelvärden summavariabler. 

Summavariabler N Min Max Mean (SD) 

Beroendekriterier DSM-IV 
    

Inom gruppen kontrollförlust 214 1 7 1,7 (0,92) 

Inom gruppen försökt minska intaget 69 1 7 1,41 (0,6) 

Inom gruppen Hard core 101 1 7 5,44 (1,08) 

Inom gruppen utvecklad tolerans 152 1 7 1,87 (0,89) 

Substansbruk 
    

Inom gruppen kontrollförlust 212 1 8 1,42 (1,32) 

Inom gruppen försökt minska intaget 73 1 8 0,78 (0,69) 

Inom gruppen Hard core 103 1 8 2,08 (1,68) 

Inom gruppen utvecklad tolerans 146 1 8 1,04 (0,86) 

 

För att få en bild av hur genomsnittet ser ut gällande såväl antal uppfyllda beroendekriterier 

som mängden substanser som brukas redovisas i Tabell 4 medelvärden utifrån summavariabler 

som konstruerats. Resultaten redogör för medelvärdet inom vardera gruppen. 

 


