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Människans belöningssystem

I mitten av det förra århundrandet försökte man förklara beroende som ett inlärt beteende och 
använde inlärningspedagogiska begrepp i sina förklaringsmodeller. En amerikan vid namn Miller 
gjorde en fantastisk upptäckt, kanske delvis av ett misstag.
Han hade opererat in en elektrod i hjärnan på en råtta. Och om han gav råttan en elektrisk impuls 
när den var i en viss del av rummet, kunde han snart styra den vanligtvis nyfikna överallt sniffande 
gnagaren till att bara vara just där. Och inte göra nått särskilt utan bara vänta på nästa elektriska 
impuls.
Heureka, vi vet inte riktigt vad han letade efter, men vi vet att han fann, vårt belöningscentrum.
Några år senare lyckades Arvid Carlsson (Nobelpriset 2000) visa att det var dopamin som var 
signalsubstansen i denna del av hjärnan.
Och nu började ett intensivt utforskande av denna del av hjärnan som alltjämt pågår.
Dopamin visade sig var väldigt likt amfetamin.

Så när man sett att sex var det som förväntat gav högst naturligt utslag i belöningscentrum, 
aktiviteten i belöningscentrum dubblerades, så provade man att ge råttan som förut hade fått ha 
sex med en kanyl nedstucken i hjärnan, en dos amfetamin i stället. Och utslaget blev 5 ggr större. 
Försöken har gjorts om många många gånger. 
Och nyare forskning har visat att utslaget av amfetamin snarare är 10 faldigt förhöjt, samtidigt som 
ingen ökning av naturliga belöningar visats. 
Detta skulle man lugnt kunna kalla ”The main problem“. 
En kemisk substans tillförs, inget behöver utföras, och resultatet är som allt det bästa livet kan ge i 
njutning gånger många.

Det konstiga är väl inte att kanske 15 procent som prövar ett tag fastnar. 
Det märkliga är väl de 85% som inte gör det.

Och alla beroendeframkallande substanser ligger långt över de normala, fysiologiska svaren vi får 
av att äta sött och fett, lära oss spännande saker och dricka oss otörstiga, på kallt gott vatten.
Så att pröva en drog, och sen börja använda den då och då, är förstås alltid själva förutsättningen 
för en beroendeutveckling. Sen måste den ju för just den som provar att vid flera tillfällen upplevas 
som väldigt starkt positivt. Eller att den tar bort något starkt negativt som ångest eller smärta.

[ Beroendehjärnan ]



Vid fortsatt regelbundet och ganska tätt användande kommer flera saker att hända. 
Ofta skapas tolerans dvs det behövs mer för att få den eftersökta effekten. Detta går sakta och 
upplevs ofta inte som ett stort problem så länge som effekten uppnås.
Om dosens ökats och tagits allt tätare kommer även en abstinens vid uteblivet intag märkas. 

Dessa fysiologiska förändringar drabbar vilket däggdjur som helst som först får en 
beroendeskapande substans dagligen och sedan stopp. Dessa förändringar är inte kopplade till 
belöningssystemet.

De förändringar som är själva hjärtat i beroendeutvecklingen och som är kopplade direkt till det 
dopaminstyrda systemet är kontrollförust, detta att inte kunna stoppa när väl drogintaget börjat.
Jag säger till mig själv; ”max 3 öl i kväll, jobb i morgon”, men det blir 8-10.
Jag har försökt sluta, eller skära ned. 
Ätit antabus, gått på AA möte. 
Inte dricka före en viss tid, bara dricka på helger.
Olika regler har satts upp, men inte kunnat följas.

I en beroendeprocess sker hela tiden en utveckling från att inta drogen för att uppnå något 
positivt, till att ta drogen för att inte må dåligt.
Och samtidigt sker en försåtlig förändring så att samtidigt som drogen ger mer än livet kan ge så 
minskar effekten av de naturliga glädjeämnena.
Och om denna process får fortgå så är den drabbade långt under ytan, det som tidigare i livet gett 
glädje gör inte det längre. Men drogen kan forfarande lyfta mig till åtminstone ett hyfsat mående.
Och i en ännu värre situation så hjälper inte längre drogen mig, men jag tar den tvångsmässigt 
ändå. Detta är väl en god beskrivning av Helvetet.

Orsaker till beroende

Vad är då orsakerna till att oavsett drogsom kommer bara en mindre grupp av människor gå 
vidare och utveckla ett beroende? Och av de som blir beroende kommer de flesta inte hamna i 
Helvetet eller på parkbänken.

Den viktigaste orsaken kommer inte alltid med. Tillgång och intag av drogen.
Utan alkohol ingen möjlighet till alkoholberoende.
Men givet den ganska goda tillgången på de två farligaste drogerna på jorden, alkohol och 
nikotin så kan vi gå vidare med de näst viktigaste faktorerna.



Genetiken och alkoholen

Den viktigaste faktorn efter god tillgång på alkohol, för att bli alkoholberoende
är genetiken. Ärftligheten förklarar mer än 50% av en beroende utveckling.
Ur svenska adoptionsregister har man kunnat se att om den biologiska pappan
till den bortadopterade sonen, var alkoholist, så ökade det påtagligt sannolikheten att sonen skulle 
utveckla ett beroende. Men om en bortadopterad son till en ickealkoholist kom till ett fosterhem 
där fadern var alkoholist så ökade detta inte sannolikheten.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte handlar om en alkoholist-gen.
Det handlar om en ärftlighet kopplad till många olika gener. Det fanns efter Hugo projektets 
avslut år 2003, där människans genom fastslogs en stor optimism om att kunna hitta ett antal 
nyckelgener som kunde kopplas till beroende, men det visade sig som så ofta att det var mer 
komplicerat än så.

Så miljöfaktorn som hade sin storhetstid på 70-talet har fått maka på sig. 
Men modern pågående forskning om utveckling av alkoholism hos kvinnor har kunnat visa att 
flickor som utsätts för starkt nedsättande ”psykisk misshandel” under uppväxten får ett mycket 
svagare serotonin-system som i sin tur ökar risken för både post traumatiskt stress syndrom och 
beroende. 
Så den eviga trätan om huruvida det är arvet eller miljön som är viktigast kan nog fortsätta ett tag 
till. (Det vanligaste vid psykiatriska tillstånd, är dock att de spelar lika stor, eller liten, roll)

Ytterligare faktorer som ökar risken för beroende är tidig debut, de som börjar dricka alkohol 
regelbundet som 12 åringar har en ca 50% risk att utveckla  beroende. 
Annat beroende är också en påtaglig riskökare. Om man värmt upp beroende systemet med 
nikotinism och sedan utsätter den hjärnan för alkohol så har den mycket lättare att utveckla ett 
nytt beroende. Systemet är redan inkört. 
Och om det utvecklas ett alkoholberoende i den nikotiniserade hjärnan så behöver personen bara 
nosa på något av de potenta narkotiska preparaten som kokain eller heroin för att lägga till 
ytterligare ett beroende.

Min och många av mina kollegors erfarenhet är att kvinnor har lättare att utveckla beroende av 
alkohol än män. Det finns viss forskning som stöder detta antagande. 
Att kvinnor har mycket lättare att utveckla kroppsliga symtom och skador av alkohol än män är 
dock välbelagt.



Är det en sjukdom?

Ja om man med sjukdom menar ett tillstånd som är med i en sjukdomsklassifikation som 
ICD eller DSM så är ju svaret solklart ja.

Men om man ser det som en vana och ett inlärt beteende som exempelvis cykling så är det inte 
helt självklart. Att cykling inte är med i några sjukdoms-klassifikationer är förstås klart. 
Men cykling är ett kroniskt tillstånd. You can’t unlearn to cycle.
Så om man bara kommer ihåg att när ett beroende är väl inlärt så går det inte att spela filmen 
baklänges, så är det väl inte så otroligt viktigt att vi kallar det än sjukdom.

Tycker du att en snusare är en sjuk person? 
Tror du att människor i USA ansåg att den majoritet av läkare som rökte på 60-talet var sjuka, 
hade en sjukdom som hette nikotinism?
Är Adhd en sjukdom?

Det är ju inte vad vi benämner det som som avgör vilka som drabbas eller hur vi bäst kan hjälpa 
de som hjälp vill ha.



[ Genetik ]

Har du några släktingar som du tycker halkat iväg på sbs? Hur många? Vilka droger? 
Någon som blivit drogfri?

Har du någon nära släkting som du tycker har en väldigt likartad personlighet som du?

Har du irriterat dig mycket på någon av dina föräldrars personlighet?

Har du nån samsjuklighet? Hittar du nån genetisk koppling?



Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt

[ Mindfulness ]

Med avsikt
I detta ögonblick

och icke dömande

Jon Kabat-Zin



Mindfulness i högrisksituationer 

På den här sessionen fokuserar vi på att hålla oss medvetna i utmanande situationer som 
tidigare var associerade med droganvändning eller andra reaktiva mönster. Vi lär oss att relatera på 
ett annorlunda sätt på stress. 
Vi tränar oss på att förhålla oss till högrisksituationer med medvetenhet snarare än att reagera 
automatiskt av gammal vana. Vi går igenom allmänna och individuella återfallsrisker.  

De tre största återfallsriskerna ur ett beroendemedicinskt perspektiv är: 
1. Liten mängd av favoritdrogen
2. Stress
3. Återgång till gamla miljöer, i verkligheten eller i sinnet.

Från ett KBT/återfallspreventionsperspektiv är de tre största riskerna
1. Socialt tryck (inklusive sociala situationer som är associerade med substansanvändning)
2. Interpersonella konflikter (väldigt ofta med familjemedlemmar)
3. Negativa känslotillstånd (”negativ” borde kanske här bytas ut mot utmanande känslor).

Vi försöker tänka oss in i hur vi kan använda SOBER i utmanande situationer. 
Det är förstås viktigt att förstå att det kan vara svårt att använda SOBER i verkligheten. 
Det finns därför anledning att börja försöka använda SOBER i inte fullt så utmanande situationer. 
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Hur gör jag för att slippa återfalla?

Att inte falla ned i gropen igen nu när vi bestämt oss för att leva ett annat liv. Ett återfall har ju 
ofta påbörjats ganska lång tid före själva fallet, och på det sättet är allt under kursen 
återfallsundvikande träning, men här lär vi oss praktiskt och handfast tekniker för att klara av 
situationer som tidigare kanske regelmässigt ledde till att vi föll, oftast handlöst. 
Om 4 e sessionen är hjärtat i kursen är SOBER hjärtat i i 4e sessionen. Det är den enskilda 
övning som deltagarna skattar högst. Mer än 3/4 av deltagarna upplevde den som viktigast och 
lika många beskrev att de hade haft nytta av den under och efter kursen.
Och den viktigaste delen av den viktigaste övningen är starten. 
S som i STOPP.
Om en trigger riskerar att vi slängs in autopilotens grottekvarn så måste stoppskylten upp fort. 
Sober kan paradoxalt nog fungera ännu bättre om den som sätts på prov säger STOPP till sig själv 
och sen börjar fundera ; “vad var det som kom sen”, och börjar leta i hjärnan. Då har redan den 
automatiska kedjan brutits, vilket ju är övningens grundidé.
Men förutom att SOBER ger ett verkligt användbart verktyg i verktygslådan så visar den också på 
alla berondetillstånds farligaste mekanism; “SWITCHEN”
Hur den av en kemisk substans eller ett mönster av starka belöningskopplade mekanismer 
( ex spel ) i hjärnan på millisekundsnivå kan växla över från ett rationellt mönster till att låta en 
urtidshjärna styra.
Utan att förstå den här “SWITCHEN” går det inte att förstå beroende! Så både drabbade och 
hjälpare behöver komma till insikt och gärna även åtminstone ana själva upplevelsen.

Mindfulness i högrisksituationer

Som vi såg redan under andra sessionen om hinder tenderar vi att klamra oss fast vi det vi gillar 
och ibland utvecklar vi ett starkt sug efter att om och om igen få uppleva samma sak igen. Detta är 
grunden alla former av beroende.
Men vi kan även utveckla ett lika starkt beteende att undvika det vi ogillar.
Detta är grunden i många ångesttillstånd .
Under den här sessionen övar vi oss i att vara närvarande, att vara i det som är, utan att falla in i 
vår delvis medfödda, och sen tusentals gånger inövade tendens till:

 Vill ha ( sug)      Vill inte ha (undvikande)
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[ Utmanande situtationer ] 4.

Detta är ett helt annat förhållningssätt än hur vi vanligtvis förhåller oss till smärtsamma 
erfarenheter, vilket brukar vara att finna en väg att minska hur de påverkar oss, vi försöker 
distrahera oss eller förneka. Å andra sidan när en person oroar sig eller grubblar över sina problem 
så kan det verka som hen bearbetar sina problem, men denna typ av grubbel tar personen längre 
bort från den direkta känslan sv svårigheten. Detta beror på att grubblet innehåller ett dömande av 
erfarenhet, exempelvis; 

 “ jag vill inte tänka så här” eller “varför sitter jag här och oroar mig, 
jag har ju lärt mig av min  terapeut att jag ska tänka på ett annat sätt”.  

Detta är ett exempel på konceptbaserat tänkande- tankar om känslorna snarare än den direkta 
erfarenheten av känslorna. Ett sådant sätt att grubbla leder vidare till ännu mer känslor som är 
starkt laddade och som gör det svårare och svårare att skilja den råa erfarenheten från den 
dömande åsikten om den.

Dessa reaktioner av undvikande eller upptagenhet visar på en önskan att saker förhöll sig på ett 
annat sätt än hur de verkligen är. I detta tillstånd så lägger vi energi på 
“ hur det borde vara” snarare än att acceptera hur det är. Strategin verkar fungera tillräckligt ofta för 
att den ska förstärkas, över tid blir det ofta en automatisk vana som låser oss i ett speciellt mönster 
för hur vi tar itu med obehagliga erfarenheter. 
Om detta mönster sen vid något tillfälle inte fungerar så har vi en stark tendens att fördubbla vårt 
grubblande eller undvikandebeteende. Ett tema i MBRP är att det bästa sättet att undvika återfall 
är vara närvarande i det som är negativt i hur vi upplever en situation.

Detta låter märkligt och intuitivt fel för många, men att vara kvar i en negativ upplevelse ger den 
ofta en möjlighet att lösa upp sig, att veckla ut sig. Och även om det är svårt att förstå kan den 
kroppsliga erfarenheten visa att det faktiskt fungerar.
Och den rena erfarenheten av närvaro, av att vara, att finnas till kan vi hitta under meditation, för 
många tydligast i sittande meditation. Och många kan dessutom uppfatta denna närvaro som god. 
Att det är gott att bara finnas till. 
Det är också en förmåga som går att träna upp


