
[ Tillståndet ]



Är en av teaterhistorians mest kända frågor? Och svaret är så enkelt att det aldrig tagits upp från 
gödselstacken där det alltid legat bredvid stackars Jeppe.
Det är som barnet som säger ett annat bevingat uttryck från den danska myllan: kejsaren är ju 
naken.
Jeppe super väl för att han är alkoholist. De gör ofta det, alkoholisterna. 

Eller även om det inte blir så ofta, så är det som rysk roulette när en liten mängd alkohol kommer 
in i deras själ. En rysk roulette där antalet skarpa skott hela tiden ökar så att det till slut bara finns 
en lösplugg. Och just den brukar vara alkoholistens falska alibi för att de inte tappat kontrollen, 
och att de alltså inte är alkoholister. ”På julafton förra året drack jag bara två små muggar glögg.” 
De andra helgdagarna glömda.

Så har nya svar producerats i de 300 år som gått sen pjäsen skrevs. Med sociala förklaringar från 
1700 talets klass-samhälle till tilltagande arbetslöshet och sänkta alkoholskatter i nutid.
Med individual-psykologiska förklaringar som att stackars Jeppe sliter ont och blir slagen av sin 
otrogna fru Nille. Men varför dricker vi då så mycket mer under ekonomisk blomstring
än under 1930 talet. Och varför dricker inte Nille ännu mer än Jeppe?

Jag tror att svarens famlande i mörker där kloka regissörer och skådespelare 
tagit sig an dramat beror på att man inte lyckats hålla isär vad som ledde till användandet från bör-
jan, och vilka mekanismer som styr användandet då beroendet konstituerats. 
Vilka effekter fick Jeppe av alkoholen då han började använda den. Och när han fortsatte dricka, 
och nånstans på vägen utvecklade ett beroende.
(Och när jag ser på rolluppsättningar genom åren så dyker en liten misstanke upp om att huvud-
rollsinnehavarens, och kanske även regissören relation till alkohol har påverkat deras svar. 
Svaret: ”Han gör väl som jag, han super för att han är alkoholist ” har jag ej noterat.)

Jag har träffat kloka insiktsfulla nu nyktra alkoholister som inte velat tro mig när jag säger: 
”jag mådde bra, jag drack för att må ännu bättre”. 
Det måste finnas ett svart hål nånstans. 
Ja svarta hål finns hos alla. Och om nån säger: ”hitta det svarta hålet som fick dig att dricka”
,ja då visar jag upp ett av mina hål.
Inte så sällan ett hål som drickandet skapat.
Och så förs de ihop.
Detta är ett av de vanligaste missgreppen inom forskning och samhällsdebatt. Korrelation tas för 
kausalitet. 
Det finns ett hål och det finns ett beroende, hos samma individ. Detta är korrelation.
Det finns ett beroende som skapats av ett hål. Detta är kausalitet.
Åter igen, varför drack inte Nille?

Varför super Jeppe?

[ Beroende ]



”Och vilken är orsaken till att en av världens alla miljoner 
rökande nikotinister tar dagens 14e cigarett?”

Om vi åkte världen runt för att fråga i den av WHO sponsrade forskningen,
“The main reason for the 14th cigarette”, så skulle vi vi få många goda svar men sällan eller 
aldrig: ”Cause I am an addict stupid”. 
För att det gått ca 40 minuter sen den förra cigaretten. Och det är den tid det tar för 
nikotinreceptorn att åter bli mottaglig för ett nytt drogintag.

Ingen tror väl på allvar att USAs manliga läkare på 60-talet hade större orala behov efter att ha 
blivit fråntagna ” det goda bröstet”, eller allmänt sätt hade det så eländigt jämfört med dagens 
glada doktorer, att det skulle kunna förklara att den procentuella andelen som rökte var 400% 
högre.

Från alkoholism via beroende till Alkoholbrukssyndrom.

Förklaringsmodeller för detta tillstånd har varierat de senaste hundratalen år. Mycket förenklat 
från ett religiöst problem, en synd, en avfällighet från Gud, till ett moraliskt problem, en brist 
på disciplin, en för löst anbringad krage, en svag ryggrad till att vara orsakad av taskig uppväxt, 
till att bero på otur i genlotteriet till ett nu då vi försöker få i hop detta komplexa pussel utan att 
förenkla alltför mycket.

Ett så oerhört problem som de olika beroende-tillstånden tillsammans utgör inbjuder förstås till 
kraftiga förenklingar.
Och det kan sägas att nästan ingenting kan förstås utan förenklingar. Allt som inbegriper vad 
som händer i en människohjärnas 80 miljarder neuron varje millisekund är omöjligt för samma 
hjärna att få någon uppfattning om utan betydande förenklingar. Och en stor ödmjukhet inför att 
vi vet mycket mer men vi vet väldigt lite.

Men vad vet vi nu, och vad kan vi med hjälp av modern forskning och erfarenhet lämna bakom 
oss?
Vi kan väl säga att den modernare eran började i mitten av 1800-talet då Magnus Huss gav ut sin 
avhandling, Alcoholismus Chronicus. Och sen lade ned mycket energi att motverka dryckenskap 
och begär. Han skapade ett sjukdomsbegrepp, en beskrivning av vad som händer med det vi nu 
skulle kalla svårt Alkoholbrukssyndrom med kroppsliga komplikationer.

Begreppet alkoholism och alkoholist var sen beteckningen för tillståndet där alkoholen var den 
sjukdomsalstrande drogen och narkomani där drogen var en illegal drog.
Och egentligen är väl beteckningarna alldeles utmärkta, de används dessutom av de drabbade 
själva varje dag i tusentals möten världen över.
Men i nån slags omtanke över vad omtänkarna upplevde som nedsättande i beteckningarna så 
började begreppen Beroende och Beroendetillstånd användas alltmer. 
Problemet med detta begrepp är väl att beroende brukar beskriva ett positivt förhållande. 



Vi är beroende av varandra och varandras omsorg och kärlek. 
Barnen är beroende av sina föräldrar och sina föräldrars närvaro. 

Vi är beroende av syre och kolhydrater. 

Men jag som mer än väl uppfyllde kriterier för beroende för 30 år sedan, och bedömer tillståndet 
som kroniskt, är ju inte på något sätt beroende av att tillföra min kropp och själ alkohol. 
Det blev så galet att personer sa till mig;
”men du har ju bara bytt beroende, nu är du beroende av AA-möten och träning ”. 
Ja gärna det.
Men möjligtvis var det så att i försöket att tvätta alkoholisterna med snällare ord så skitade man 
ned beroendebegreppet. Vi lever nu i en tid där oberoende är ett honnörsord. 
Att vara beroende av någon eller något, annat än sitt eget EgoProjekt, är svaghet.
Tiden var kommen till ett nytt byte av begrepp, så när DSM 5 kom 2013 hette tillståndet 
Substansbruksyndrom.

Där substans kan bytas till alkohol, nikotin eller den droggrupp som skapat syndromet. 
Kriterierna är samma för de olika drogerna. I förarbetena ville många att ordet addiction skulle 
vara det nya begreppet för tillståndet. Och det ordet på engelska känns som det ord kommer 
närmast att beskriva tillståndet. 

I am addicted to alcohol.
Det riktigt känns hur jag och alkoholen har kletats ihop, om jag dricker något.

Substansbruksyndrom är ju väldigt otympligt och kommer aldrig bli ett begrepp i folkmun. Men 
den stora och positiva förändringen med DSM 5 är att vi fått ett begrepp som beskriver ett 
kontinuum från lätt till medelsvårt till svårt. Den pedagogiska hjälpen detta har givit mig i min 
kontakt med hjälpsökande är stor. 
Förut blev första mötet med en klient ofta en fruktlös kamp där klienten satt med armarna i kors 
och för varje fråga jag ställde tänkte ut det svar som var lite sant men i slutändan inte skulle räcka 
för att jag skulle kunna sätta diagnosen beroende,
i dikotomin beroende-ickeberoende.

Nu kan jag säga att det är ju en lång resa från att dricka lite för mycket till att sitta på parkbänken, 
och få ett nickande svar. Och att jag bara vill veta hur långt just du har kommit. 
Att vi vid det första mötet kan ha helt olika idéer om hur långt gånget det är stör inte samtalet, 
då jag inte alls säger vad jag tror. Vi kan helt enkelt enas om att vi lämnat startpunkten att 
använda alkohol men inte har kommit till slutpunkten, den där symboliska parksoffan, dit endast 
ca 3 % av de drabbade når. 



Begrepp som missbruk och beroende

Men i och med DSM 5 togs ett ännu viktigare steg då begreppet Missbruk rensades ut. 
Missbruk var en anomali i DSM IV som betecknade personer som inte var beroende men ändå 
ställde till det för sig. 

Begreppet var illa definierat och kunde inte kopplas till något särskilt beteende eller någon 
förändrad hjärnstruktur. En person med ”dåligt ölsinne” ( härligt begrepp!) som drack sällan men 
fatalt, en personlighetsstörd som använde narkotika, en blivande beroende, en cannabisrökare i en 
delstat i USA men inte i en annan.
Alla dessa kunde få diagnosen Missbruk.

Då det dessutom är så att missbruk är en juridisk term för användandet av alla narkotikaklassade 
droger och mediciner jag inte har recept på så blev förvirringen stor. 
Och så är det fortfarande. Det står ofta ”gammal missbrukare” i psykiatriska journaler.
Det kan betyda en person som är gammal och nu använder någon sinnesförändrande drog, nån 
som rökte cannabis av och till för 20 år sen utan att utveckla något beroende, nån som utvecklat 
ett beroende men inte använder. Med mera.
Det är illa definierat och det är nästan aldrig neutralt. Det är en nedsättande beskrivning, oftast av 
en medborgare med social utsatthet och dysfunktionella uppväxtförhållanden.

Vi försöker lämna begreppet missbruk, men det är svårt, det sitter hårt.
Och i resten av texten använder jag begreppet Beroende, när jag skriver om
det kroniska tillstånd som är lika med kronisk alkoholism och medelsvårt/svårt
Alkoholbrukssyndrom. Med sina svagheter är det ändå lättast att använda. Och det är väldefinierat 
enl DSM IV.
När vi menar att användandet är skadligt använder vi just begreppet Skadligt bruk.
Här kommer det ibland illa sedda begreppet ”Harm Reduction ” in.
Även om vi inte kan få till exempel en person med alkolberoende att sluta att dricka så vet vi att 
om vi kan hjälpa henne att dricka 25% mindre så kommer vi halvera hennes kroppsliga komplika-
tioner och sjukvårdskostnader.
Vi får inte låta det fantastiska målet av helnykterhet förhindra all god hjälp som finns för de som 
inte kan, vill eller förmår att nå detta mål.

[ DSM 5 ]



Om du tar din relation till din favoritdrog där 1 är provat en gång, och 100 helt utslagen,
var ligger du på skalan?

[ Substansbrukssyndrom ]

1001

Om du istället går igenom SBS kriterier DSM-5, var hamnar du då? 
Märk mellan 1-11

1 11



Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt

[ Mindfulness ]

Med avsikt
I detta ögonblick

och icke dömande

Jon Kabat-Zin



Att föra in mindfulness i det dagliga livet innebär att göra en sak i taget och att koncentrera sig på 
att vara fullt närvarande i det du gör här och nu. 
Det finns ett zen-ordspråk som säger ungefär;

”När du äter så ät, när du går så gå, och när du sover sov”

Det vill säga du har en viktig uppgift och det är den du håller på med just nu. 
Mindfulnessträning ökar vår medvetenhet och leder till att vi har lättare att göra goda val i våra 
liv. Eftersom andningen alltid finns där som en möjlighet att koppla upp sig till här och nu så kan 
medvetenheten på andningen vara ett första steg in i mindfulness i det dagliga livet. 
Vi kan när som helst göra en paus, stanna upp och försöka föra vår medvetenhet och 
uppmärksamhet till andningen. Det hjälper oss att föra oss tillbaka till här och nu och tillbaka till 
vår egen verklighet. Den närvaro och uppmärksamhet som vi då uppnår så är det lättare att inte 
reagera så reaktivt som vi kanske annars gör. 

SOBER andrumsövningen introduceras under den här sessionen och kommer sedan att följa oss 
som en viktig del i resten av Mindfulness-programmet. 
SOBER andrumsövning går att använda som en kortare meditationsövning som vi kan göra flera 
gånger/dag men också ett sätt för oss att hantera situationer och utmaningar som vi möter i vårt 
dagliga liv.  

[ Dagliga livet ] 3.



[ Grunder ] 3.

Kroppshållning

Det hjälper om du kan hitta en stolt och upprättad kroppshållning. 
Försök att ha huvudet, nacken och ryggraden i en vertikal linje, detta ger dig den fysiska 
motsvarigheten till den inre hållningen  av självkänsla, självacceptans, tålamod och den 
vakna medvetenhet som vi försöker odla.

Öva på en stol eller på golvet. Om du använder en stol ska du försöka välja en stol som 
tillåter dig att ha rak rygg och fötterna platt på golvet. 
Om det är möjligt försök att sitta med ryggen fri från ryggstödet så att ryggraden bär upp sig 
själv. Om du väljer att sitta på golvet gör det på en tjock kudde som lyfter upp din bak 
minst en decimeter från golvet. 

Fokusering på andningen

Tar dig tillbaka till detta ögonblick – till här och nu.

Finns alltid tillgänglig som ankare och hamn oavsett var du är någonstans.

Kan verkligen förändra din erfarenhet genom att göra dig mer vidsynt och ge dig 
större perspektiv på hur saker och ting ligger till.

1.

2.



[ Medveten andning ] 3.

Sätt dig i en bekväm position, på en vanlig stol eller på ett mjukt underlag på golvet, med 
rumpan stödd av en kudde eller låg pall. Om du använder en stol är det bra om du kan sitta 
med ryggen fri från ryggstödet. Om du sitter på golvet är det bra om knäna får golvkontakt.

Se till att din rygg har en upprätt, stolt och behaglig hållning. Om du sitter på en stol med 
dina fötter platt till marken utan att benen är korsade. Slut dina ögon försiktigt

För din medvetenhet till dina kroppsförnimmelser. Genom att fokusera din uppmärksamhet, 
känn på trycket som skapas med din kroppskontakt med underlaget. Använd en minut eller 
två till att undersöka vilka kroppsförnimmelser du har i kroppen just nu.

För nu din medvetenhet till magens rörelser i den nedre delen av buken när du andas in och 
ut.

Fokusera din medvetenhet på de små rörelserna i bukväggen i samband med andningen. 
Magen rör sig utåt vid inandning och inåt vid utandning. Försök att så gott det går följa 
rörelserna i buken under hela andetaget.

Det finns ingen anledning att försöka kontrollera andningen på något sätt. Låt helt enkelt 
andningen sköta sig själv. Det är inget som ska fixas till, inget särskilt tillstånd som ska 
uppnås. Försök bara att låta din upplevelse vara upplevelsen.

Förr eller senare (snarare förr!) börjar dina tankar att vandra iväg. Du tappar ditt fokus på 
andningen. Istället börjar din hjärna ägna sig åt dagdrömmar, leta upp gamla minnen och 
planering för framtiden. Detta är helt ok, det är så tankar gör. Det är inget misstag eller 
misslyckande. När du märker att du inte längre är medveten om andningen gratulera då dig 
själv, du har just nu kommit tillbaka till där du började övningen.

Varje gång du märker att dina tankar har vandrat iväg (och det brukar hända om och om 
igen) tacka dig själv för att du har gjort den erfarenheten i just detta ögonblick.

Försök att så gott du kan vara vänlig mot ditt medvetande, kanske kan du se det som att 
de de upprepade tankehandlingarna ger dig en möjlighet att tåligt och nyfiket se vart de tar 
vägen.

Fortsätt din övning i 15 minuter eller längre om du önskar och påminn dig ibland om att du 
bara behöver vara medveten om din avsikt med övningen. Använd andningen som ett 
ankare för att återföra dig till här och nu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



[ Andrum ] 3.

Medvetenhet av vad som just nu pågår i ditt sinne.

Vad tänker du för tankar? Vart är du på väg i ditt sinne? Lägg också märke till känslor eller 
känslostråk som finns inuti dig och också vilka kroppsförnimmelser som du kan erfara. 
Försök att utan att döma bara beskriva, erkänna och identifiera det som just nu pågår inom 
dig. Låt gärna dina upplevelser formas till ord t ex säg till dig själv ” en känsla av ilska vaknar 
inom mig”, ”det är väldigt kritiska tankar det här”.  
”En stark känsla av oro finns i min maggrop”.  

Återför uppmärksamheten

Återför din fulla uppmärksamhet snällt och vänligt till andningen. Sök dig till ditt centrum 
som vi brukar placera några centimeter nedanför naveln, mitt inne i kroppen. Samtidigt som 
du söker dig inåt så upplever du din andning i bukens rörelser. Försök att följa andningen 
hela vägen in och hela vägen ut. Ett sätt att försöka hålla sitt fokus i andningen och i sitt 
centrum kan vara att säga till sig själv inandning 1….utandning 1….inandning 2…..etc

Utvidgad uppmärksamhet

Tillåt din uppmärksamhet att expandera ut till hela kroppen. Låt gärna den här utvidgningen 
ske på en inandning. Upplev som om du fyller upp hela din kropp med närvaro. Du kanske 
till och med upplever att närvaron finns runt omkring dig som att du är i ett litet moln. Det 
är en lätt luftig känsla som du söker. 

1.

2.

3.

Andrum är en minimeditation att använda dagligen som en del av 
den dagliga rytmen eller då du besväras av tankar eller känslor.  



[ ”SOBER” Andrum ] 3.

SOBER-övningen är mer tänkt som att verkligen stoppa upp en situation där jag har en vana att 
reagera reaktivt. När jag känner att jag behöver använda ett stopp innan saker och ting utvecklar 
sig på ett sätt som jag inte vill gör jag sedan andrumsövningen eller OBE-delen kanske endast 
under ett fåtal sekunder för att sedan förhoppningsvis kunna respondera, svara an på ett betydligt 
klokare sätt vad jag skulle ha gjort annars. Ju fler gånger jag gjort andrumsövningen och ju fler 
gånger jag har för mitt inre sinne tänkt mig situationer då jag använt SOBER desto större chans 
har jag att det ska kunna fungera när det uppstår ”skarpt läge”. 

Relationen mellan andrumsövning och SOBER kan vara lite krångliga att förstå från början. 
Ett sätt att se på det är att andrumsövningar representerar OBE-delen i SOBER. 
Det går alltså att använda som en egen meditation under några minuter eller som ett sätt att hand-
skas med besvärande tankar eller känslor. 

Sober är en minimeditation att använda stoppa upp en situation där 
du har en vana att reagera reaktivt.  

S
STOP/
STOPP

-
Ta paus var 

du än är

O
OBSERVE/

IAKTTA
-

Vad som händer 
i din kropp och 

ditt sinne

B
BREATH/

ANDAS
-

Använd andningen 
som ett ankare att 

hjälpa dig 
fokusera och stanna 

i nuet 

E
EXPAND/

ÖPPNA UPP
-

Var uppmärksam 
på hela 

din kropp och din 
omgivning 

R
RESPOND/

SVARA
-

Var medvetet 
närvarande i motsats 

till ”automatisk  
reaktion” 



[ Daglig övning ] 3.

När du vaknar upp på morgonen, 
före du går ur sängen, för din medvetenhet till andningen. Observera dig själv under fem andetag.

Lägg märke till förändringar i din kroppshållning. 
Var medveten om hur din kropp och ditt sinne känner sig när du rör dig från liggande till sittande, 
till stående, till gång. Lägg märke till varje gång du för din kropp från en position till nästa.

Varje gång du hör en telefon ringa, en fågel sjunga, 
ett tåg åka förbi, ett skratt, en biltuta, vinden i löven, ljudet från en dörr som stängs – använd varje 
ljud som en klocka som ringer dig tillbaka till här och nu. Lyssna verkligen, var närvarande och 
vaken.

Under dagen, försök att så ofta du kan föra din medvetenhet till andningen, 
ta några fullt medvetna andetag.

Varje gång du äter eller dricker någonting, 
ta dig en minut att andas. Titta på maten, försök att bli fullt medveten om allt som har närt dess 
växt. Kan du se solskenet, regnet, himlen, bonden, lastbilschauffören i din mat. Var medveten då 
du äter och tänk på att mat behövs för din fysiska hälsa. För ditt medvetande till synintrycken du 
får av maten, lukten av maten, smaken av maten, tuggandet av maten, nedsväljandet av maten.

Lägg märke till din kropp när du går och står. 
Stanna till och notera din kroppshållning. Lägg märke till kontakten dina fötter har med marken. 
Känn att marken bär dig. Känn luften mot ditt ansikte, dina armar och dina ben när du går fram. 
Har du bråttom?

Stanna till en eller flera gånger per dag. 
T ex då du kommer till ditt jobb, försök att sitta ner under några minuter. Känn att du sitter lugnt 
och tryggt, flytta in din koncentration till ditt centrum, säg slingan några gånger för dig själv ”jag 
känner mig lugn och trygg, jag känner mig lugn och trygg…”. Expandera ut i hela din kropp och 
säg till dig själv ”jag känner mig stark och glad, jag känner mig stark och glad…”, för slutligen ut 
ditt medvetande till din hud och säg till dig själv ”jag känner mig lätt och fri, jag känner mig lätt 
och fri…”

För din medvetenhet till ditt lyssnande. 
Kan du lyssna när någon pratar utan att hålla med eller emot, gilla eller tycka illa, eller att planera 
vad du ska säga när det är din tur? När du talar, kan du säga just det du behöver säga utan att 
överdriva eller underdriva? Har du någon gång kontakt med ditt sinne och din kropp när du 
lyssnar och talar?



[ forts. daglig övning ] 3.

Varje gång du står och väntar i en kö, 
använd den tiden och det tillfället att notera hur du står och att vara medveten om din andning. 
Känn att din bukvägg rör sig. Är du otålig?

Var medveten om områden i din kropp som känns spända under dagen. 
Se om du kan andas in vid dessa områden och när du andas ut se om spänningarna kan minska. 
Om du känner dig mycket stel i skuldror, axlar eller nedre delen av ryggen, har du någon möjlighet 
att stretcha eller göra yoga en gång per dag?

Försök att föra mindfulness till så många aktiviteter som möjligt under dagen. 
Träna på att vara medveten då du borstar dina tänder, då du duschar, då du klär på dig och då du 
inte gör någonting.

Före du går och lägger dig på kvällen, 
stanna till några minuter och för din medvetenhet till andningen. 
Försök att genomföra fem andetag med full medvetenhet.



Mindfulness i det dagliga livet— andningen 

Med en större medvetenhet på att vi ofta är splittrade och “upptagna med annat”, kan vi lära oss 
hur vi kan samla och rikta vår uppmärksamhet på andningen och på detta sätt bli mer fokuserade 
och samlade.
Andningen finns alltid med oss och vi kan när som helst, bara vi är vakna, ta hjälp av nästa 
andetag för att stänga av autopiloten och komma till oss själva, precis där vi är.
Men på samma sätt som ett andetag kan fotsulans kontakt med marken, nästa steg, hjälpa oss hem 
till oss själva, till livet som pågår, här och nu.

Kinin - Medveten gång

För att öva kan du försöka hitta ett ställe där du kan vara ostörd. Gå långsamt och försök att vara 
helt fokuserad varje gång fotsulan möter jorden. Du kan tappa bort dig hur många gånger som 
helst du får hela tiden en ny chans, att hitta jorden, att hitta hem.
Du kan experimentera med gånghastigheten, från väldigt långsamt till ganska snabbt. Men det som 
oftast inte går är din vanliga gånghastighet som du använder när du är lite stressad. Då faller du 
väldigt lätt in i autopiloten.
Men du kan också försöka stänga av autopiloten i det vanliga livet. När du är på väg nånstans och 
kanske märker att du stressar fast du egentligen inte har så bråttom, kan du låta nästa gång 
fotsulan möter jorden vara en trigger för medveten gång, andas ut, sänk ner axlarna och börja 
gå lite långsammare, hitta närvaron inne i din kropp och försök vara helt uppmärksam var gång 
du känner jorden under din fotsula. Det är svårt att komma på det i början men det är en väldigt 
effektiv avstressare. Och det går ganska fort att få det till en god vana.
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