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På 5 år har långtidssjukskrivningar ökat
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75% för kvinnor

42% för män

Försäkringskassan



Den vanligaste diagnosen av ALLA sjukdomsfall
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Akut 

stressreaktion

Försäkringskassan
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Kalla fakta om alkohol

13% av kvinnor 20% av män
Är riskkonsumenter av alkohol i Sverige 
Folkhälsomyndigheten

45 miljarder kronor per år
Kostar alkohol olyckor och andra skador 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Var 5:e barn lever med en förälder  
som missbrukar alkohol eller droger 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
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Stress + Alkohol



Själva förväntan 
aktivera dopaminet
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•Dopamineffekten: Alkohol stimulerar 

dopamineffekten i hjärnan. Vi känner välbehag vilket leder 

till sensibilisering – och suget ökar.

•GABAeffekten: (Gamma-aminobutyric acid) 

Alkohol stimulerar GABA-effekten i hjärnan. Vi trycker på 

bromsen i hjärnan, vilket medför ökad tolerans. Det krävs 

då en större dos för att få samma effekt.

•Kortisoleffekten: Stresshormonet kortisol gör 

hjärnan känsligare för alkohol och vi blir mer benägna att 

dricka.
Källa: Bo Söderpalm, docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Göteborgs 

universitet



– En viktig slutsats är att stress ofta 

leder till ökad konsumtion av alkohol 

och att man dricker oftare. Ruset 

känns skönt och man blir helt enkelt 

lugnare. 

Anna Söderpalm 
Docent och alkoholforskare 

vid Sahlgrenska akademin i Göteborg
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“Severely distressed animals, like severely 

distressed people, will relieve their distress 

pharmacologically if they can.“
Bruce K. Alexander. Canadian psychologist 



Så här fungerar alkohol  

Dämpar kortsiktigt

• Stress

• Sömnbesvär

• Ångest / Oro

• Nedstämdhet 

Skapar långsiktigt

• Stress

• Sömnbesvär

• Ångest / Oro

• Nedstämdhet
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Är stress 
smittsamt?



Ta ställning!
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Är alkohol-

Romantiken

smittsam?
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Passiv coping

Aktiv coping



When you 
drink tea -
drink tea!
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Ingen recovery utan
fysisk aktivitet
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Vi behöver inte 

flera piller

Vi behöver kontakt 

(Connection)



Välkommen
till 100 + 
klubben… 
så relax!




