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�
Biologi och Psykologi

Biologi Psykosocialt

Förstå i en livskontext:
tankar, relationer, upplevelser

Förstå i en biokemisk
kontext



�
Biologi



�

Hjärnans 
”belöningssystem”

• Dopamin associeras speciellt med 
belöningssystemet

• Aktivering av belöningssystemet leder till 
njutning.

• Skapas fr.a. i Ventrala Tegmentområdet 
Belöningssystemet förstärker och belönar 
beteenden och substanser som man intar.

• Spel och droger är exempel på sådant som 
förstärks av belöningssystemet.

• Annat som förstärks av samma system:
• Kärleken till sina barn
• Socialt umgänge
• Sex
• God mat
• Pengar (lönedag)
• Framgång: Bra betyg, Befordran på jobbet

Ventrala
Tegmentområdet

Septum
Vårt njutningscentrum

Dopaminsystemet



�

Genetik och
beroende

Hur genetiken fungerar:
� Genotypen = den totala genuppsättning vid 

födseln.
� Fenotypen = summan av de gener som är aktiva 

vid ett tillfälle
� Fenotypen är ett resultat av samspel mellan 

genotyp och miljöfaktorer.
� Hormoner slår på och av olika gener.
� Många hormoner styrs av miljöfaktorer.

� Generna transkriberas under inflytande av 
hormoner.

Arv Miljö



�

Signalsubstanser (monoaminer)
– arv och miljö

� Noradrenalin
� Aktiverande
� Stämningsläge
� Vakenhetsgrad
� Ångestnivå
� Genetiskt betingad

� Serotonin
� Dämpar drifterna
� Hämmar aggressivitet
� Minskar depression
� Minskar ångest
� Betingas av miljöfaktorer

� Dopamin
� Belönande
� Igångsättande av fysisk & 

psykisk aktivitet 
� Stärker drifterna
� Betingas av miljöfaktorer



�
Beroende av Kickar

Monoaminoxidas (MAO):
� Låga halter av MAO har förknippats med 

”spänningssökande beteende”, som 
missbruk, aggressivitet och impulsivitet.

� Även personer som gjort exceptionella 
karriärer har låga MAO-nivåer.

� Skillnaden mellan dem som lyckas och 
dem som misslyckas med låga MAO-
nivåer:

� Intelligens och
� Om man har personlighetsstörning.



�
� Belöningssystemet har ingen magisk makt över 

människan.
� Generna är inte oberoende av miljön och den fria 

viljan.
� Människor med låga nivåer av MAO kan bli mycket 

framgångsrika – eller drogberoende.

Biologiska faktorer



�
� (Inte botande)
� Man lär sig ingenting (eller mycket lite) om sig själv.
� Lugnande, dämpande och antidepressiva vänjer människor av 

med att hantera normala känslor.
� Mediciner som ändrar på känslor sätter kroppens naturliga 

varningssystem ur spel.
� Ångest
� Obehag
� Oro, m.m.
� Leder till att man kan leva vidare i situationer som är 

destruktiva, eftersom man inte mår så dåligt av dem.

Generella biverkningar 
av psykofarmaka



�
2 vägar

Biologisk (medicin) Psykosocial

Psykiska förändringar –
så länge man tar medicin.

Psykologisk
problemlösning

Social problem-
lösning

Långsiktiga psykiska 
förändringar av medicin. Psyke Biologiskt

system



�
Psykologi



�
Varför man missbrukar

� Man har dåliga känslor som man självmedicinerar.

� Dessa känslor kommer i huvudsak av trauman.

� Utagerande är till största delen effekter av 

”flashbacks” från trauma.

?



�

Substansmissbruk och psykisk 
störning

� Personlighetsstörningar 50 – 90%

� 75 % av dessa hade mer än en personlighetsstörning

� Depression och ångesttillstånd 30-60%

� Ofta samtidigt som personlighetsstörningen

� Psykoser 15-20%

Fridell M, Hesse M och Nyhlén A (2007) 



�

Annan viktig psykisk 
samsjuklighet

� Trauma
� 50 % av dem som söker hjälp för beroendesjukdom i 

Sverige har PTSS (Persson och Magnusson, 2014)
� Till detta kommer andra former av trauma (subkliniskt 

PTSS, komplext trauma, utvecklingstrauma m.m.)

� ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
� 10 gånger vanligare vid drogmissbruk
� 5 gånger vanligare vid alkoholmissbruk

(siffror från USA, Ohlmeier m.fl. 2008)

� Anknytningsstörningar
� Missbruk korrelerar med otrygg anknytning

(se t.ex. Borhani, 2013)



�

Samsjuklighetens förhållande 
till substansmissbruk

Samsjuklighet:
• Psykisk störning
• Anknytningsstörning
• Trauma
• ADHD 

Självmedicinering

Missbruk



�

Olika slag av missbruk

§ Substansmissbruk
§ Alkohol
§ Narkotika
§ Mediciner
§ Sniffning

§ Spelmissbruk
§ Dataspelsmissbruk
§ Internetmissbruk
§ Sexmissbruk

• Träning
• Workaholics
• Matmissbruk
• Shoppingmissbruk



�

Gemensamma drag 
vid missbruk

• Tvångsmässighet – man 
kan inte sluta när man vill

• Förnekande – jag har inga 
problem

• Toleransökning – man 
behöver mer och mer för 
att uppnå den 
eftersträvade effekten.

• Missbruket upptar alltmer 
hela den missbrukandes 
liv och det finns inte tid 
för annat (arbete, skola, 
utveckling, barn, familj).

• Man börjar ljuga för att 
dölja problemets storlek.

• Medberoendemönster
utvecklas i förhållande till 
familj och vänner.

• Relationer riskeras p.g.a. 
Missbruket.

• Arbete/studier skadas 
p.g.a. Missbruket
• Kommer för sent
• Frånvaro
• Misskötsamhet
• Missbruk under 

arbetstid



�

Anknytning och Struktur

Anknytning
� Skapar relation till 

klienten
� Skapar trygghet i 

relationen
� Ger klienten förmåga 

till relationsbyggande.
� Behåller klienten i 

behandling.

Struktur
� Struktur är roller, regler, 

gränser, målsättningar, 
kunskaper, metoder, 
byggnader , ledarskap m.m.

� Struktur håller ångest.
� Mängden struktur bör vara 

proportionerlig mot 
mängden av kaos.

� För mycket struktur hämmar 
kreativitet.

� För lite struktur skapar kaos.



�
1. Anknytningsstörning – skapa trygga relationer
2. Trauma
3. Depression
4. Socialt

1. Boende
2. Försörjning: arbete, praktik eller studier
3. Nätverk
4. Intressen

Behandla



Anknytning

� Trygg anknytning
� Klängig anknytning
� Undvikande 

anknytning
� Desorganiserad 

anknytning

• Anknytningsteorin skapades av 
John Bowlby.

• Förmågan att bygga relationer.

John Bowlby



�

Desorganiserad 
anknytning

� Inget fungerande anknytningsmönster.
� Ca 15 % av befolkningen i Europa och 

Nordamerika.
� D-anknytning är ofta länkat till trauma            

(Broberg m.fl. 2013)

� Rädda eller skrämmande personer skapar                 
D-anknytning.
� Barnet flyr från den som skrämmer det, 

tillbaka till den som skrämmer det o.s.v.
� Detta skapar ”en rädsla utan slut” (Hesse och 

Mains 2000, 2006)



�
Typer av trauman

� PTSS
� Subkliniskt PTSS
� Komplexa trauma
� Utvecklingstrauma



En ond cirkel

Trauma
(våld, övergivenhet,

Incest, vanvård m.m.)

Missbruk
(sätt att reglera

Känslor)

Resulterande Livsstil
(kriminalitet, våld,
prostitution m.m.)


