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INLEDNING
Enligt regeringens missbruksutredning har en miljon 
svenskar problem med sin alkoholkonsumtion. Kanske 
är någon av dem en vän, anhörig eller arbetskamrat till 
dig. Kanske är det du själv? Omgivningen brukar blun-
da, ofta handlar det om att det tar emot att ställa frågor. 
Men första steget till att stoppa riskbruk av alkohol och 
narkotika är att tala om det.

I serien Jonas löfte, som finns att se på ur.se, berättar 
skådespelaren Jonas Inde om sitt liv som alkoholbero-
ende och om nuet som nykter. Han besöker också vän-
ner som har missbrukat, men vänt sina liv. Kanske har 
du följt serien Jonas löfte på SVT eller sett den på ur.se, 
där det även finns extramaterial som inte sänts på tv. 

STUDIEPLAN TILL JONAS LÖFTE

Den här studieplanen är framtagen i samarbete mellan 
UR och NBV. Den är till för dig som vill lära dig mer om-
beroende av alkohol och andra droger. 

Studieplanen är ett förslag till en studiecirkel om 6 
träffar á 2 studietimmar vardera (1 studietimme = 45 
minuter), men ni väljer fritt när, var, hur och vad ni ska 
prata om. Det är dock viktigt att på förhand bestämma 
vilken längd, vilka ramar och vilken nivå som samtalen 
ska ha.

I studieplanen finns det förslag på scener att titta på 
och frågor att diskutera. Scenerna hittar du på ur.se el-
ler på en speciellt framtagen klipp-DVD, som finns på 
ditt lokala NBV-kontor. Ett förslag är att titta igenom de 
scener ni ska diskutera innan varje träff. Studieplanen 
innehåller, förutom scenhänvisningar och förslag på 
diskussionsfrågor, även information, fakta och hänvis-
ningar till var du får veta mer. 

När du deltar i en studiecirkel får du struktur på sam-
talen och du får många bra synpunkter från andra del-
tagare. Det ska vara högt i tak i samtalen och en stu-
diecirkel bygger på att alla får komma till tals med sina 
erfarenheter och tankar. Studiecirkeln är till för att ge 
dig bättre kunskap om situationen, men den är däremot 
inte till för att arbeta terapeutiskt. Om frågorna blir svå-
ra finns hänvisningar till vart du kan vända dig för att få 
professionell hjälp.

För att räknas som studiecirkel ska gruppen bestå av 
minst tre deltagare, som träffas i minst nio timmar vid 
minst tre tillfällen, gärna fler. Ta kontakt med studieför-
bundet NBV på er hemort, www.nbv.se, så får ni hjälp av 
en studiekonsulent att lägga upp en egen cirkel!

1. BEROENDE OCH MISSBRUK

Under den första träffen, som tar upp frågor rörande 
beroende och missbruk, är det viktigt att ni lär känna 
varandra och att ni berättar vad ni har för förväntning-
ar på studiecirkeln. Allas erfarenheter och funderingar 
kring beroende och missbruk betyder mycket för den 
öppna diskussionen i gruppen. Det är dessutom bra om 
alla har sett de två första avsnitten av Jonas löfte innan 
ni träffas, då programmens helhet ger en vidare bild än 
klippen och därmed också kan inspirera till fler infalls-
vinklar.

titta på det första klippet om beroende och missbruk. 
följande är förslag på frågor att diskutera.

1. Jonas säger att en del börjar dricka för att våga göra  
 saker, men så var det inte för honom. Han började  
 dricka för att stå ut med sig själv. Hur ser du på  
 skillnaden? 
2.  Vad har du själv för erfarenheter av alkohol eller  
 narkotika? 
3.  Varför tror du att människor börjat med droger?
4.  Vilka konsekvenser ser du av människors drogan- 
 vändning?

titta på det andra klippet om beroende och missbruk. 
diskutera följande frågor.

5. Jonas pratar om kapitulation, vad innebär det för 
 honom?

6.  Vad innebär kapitulation för dig?

Det finns många olika orsaker till varför människor 
dricker och konsekvenserna skiljer sig åt. Jonas Inde 
som även har en bipolär diagnos hoppade under en 
psykos ut genom fönstret från 3:e våningen. De flesta 
kommer inte att gå lika långt, andra kommer kanske att 
gå längre. Titta på det tredje klippet om beroende och 
missbruk. Diskutera följande frågor.

7.  Reflektera över gruppens erfarenheter av riskbruk,  
 missbruk och beroende utifrån definitionerna nedan.

Riskbruk av alkohol handlar om den konsumtion som 
ännu inte har utvecklats till missbruk eller beroende 
men som riskerar att göra det om den fortsätter.

Missbruk, eller skadligt bruk, innebär att ett fysiolo-
giskt beroende ännu inte har uppstått men att risken 
att det utvecklas till det är stor. Att det uppstår fysiska 
och psykiska skador samt sociala problem ökar. Perso-
ner i missbrukarens omgivning riskerar också att på-
verkas negativt. 

http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.nbv.se
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
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Beroende kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt 
och socialt beroende, ofta allt detta. Personen kommer 
troligtvis att lida av abstinens om drogen tas bort, men 
det kan finnas ett beroende även utan toleransökning 
och abstinens.

8.  Finns det något problem, som inte behandlas i 
 studieplanen, men som du/ni vill ta upp under 
 studiecirkeln?

INFORMATIONSLÄNKAR

vart kan jag vända mig för att få råd?
Alkohollinjen: www.vardguiden.se/alkohollinjen
IOGT-NTO: www.iogt.se/alkoholradgivning
Hjälplinjen: www.hjalplinjen.se

var finns det vård att få?
Vårdcentralen
Öppenvården
Socialtjänsten
Beroendecentrum: www.beroendecentrum.se
Drogportalen: www.drogportalen.se/hjalp/vard

vad händer i hjärnan när den påverkas av droger?
Drugsmart: www.drugsmart.com/droger-och-hjarnan

normer för vård?
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 
(Socialstyrelsen): http://www.socialstyrelsen.se/publi-
kationer2007/2007-102-1
Missbruks- och beroendevården. Iakttagelser och 
resultat från tillsyn 2008–2010 (Socialstyrelsen): 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attach-
ments/18342/2011-5-24.pdf

svensk alkoholpolitik

Regeringskansliet: www.regeringen.se/sb/d/14853

vad är riskbruk, missbruk och beroende?
Västra Götalandsregionen: www.vgregion.se/sv/Ovri-
ga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod
Folkhälsoinstitutet: www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-
narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/Riskbruk

vem har ansvar för vad inom missbruk- och beroendevården?
Västra Götalandsregionen: www.vgregion.se/sv/Ovri-
ga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod/
Vem-som-har-ansvar-for-vad

hur definieras alkoholism?
CAN: www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Al-
kohol/#6

test: är du beroende av alkohol?
Alkoholhjälpen: www.alkoholhjalpen.se/alkoholprofilen

E-screen: www.e-screen.se/home 
aspx?Rnd=147224409&
Beroendecentrum, Stockholms läns sjukvårdområde: 
www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____14505.
aspx

så här många har problem med droger

Riskbruk alkohol,  1 000 000 
Alkoholberoende,  330 000
Riskbruk narkotika,  77 000
Tungt narkotikamissbruk,  29 500
Dopning, regelbundet,  10 000
Läkemedelsberoende,  65 000

Källa: Missbruksutredningen (Regeringskansliet) 
www.regeringen.se/sb/d/14017/a/167105
 
2. SJÄLVMEDICINERING, 
PSYKISK SJUKDOM OCH BEROENDE

Psykisk sjukdom och funktionsnedsättningar som 
ADHD hör ibland ihop med missbruk. Det kan vara 
svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. 
Därför har vi föreslagit självmedicinering, psykisk sjuk-
dom och beroende som ram för den andra träffen.

titta på det första klippet om självmedicinering, psykisk sjuk-
dom och beroende. diskutera följande frågor.

1.  Vad tror du att orsaken är till missbruk? 
2.  På vilka sätt självmedicinerade Jonas?

titta på det andra klippet om självmedicinering, psykisk sjuk-
dom och beroende. diskutera följande frågor.

3.  Vilka konsekvenser fick självmedicinering för Jonas?
4.  Känner du någon som självmedicinerar? Vad använ- 
 der hon eller han för att självmedicinera? Vilka kon- 
 sekvenser kan du se?
5.  Har du någon i din närhet som är beroende av dro- 
 ger och samtidigt lider av en psykisk sjukdom eller  
 en funktionsnedsättning?
6.  Vilka upplevelser har du av dubbeldiagnoser och  
 vilka konsekvenser har du sett?
7.  Även ADHD förekommer bland Jonas vänner. Det  
 är en uppmärksamhetsstörning med överaktivitet  
 som för en del leder till självmedicinering. (Läs mer  
 om ADHD nedan). Vad har ni i gruppen för   
 erfarenheter av ADHD?  Titta på det tredje klippet  
 om självmedicinering, psykisk sjukdom och bero- 
 ende. Diskutera följande frågor.
8.  Varför tror du att en del tycker att det känns så  
 skamligt med psykisk sjukdom, jämfört med fysisk  
 sjukdom?
9.  Diskutera hur ni ser på psykisk sjukdom och hur  
 den skildras i film, tv och andra medier.

http://www.vardguiden.se/alkohollinjen
http://www.iogt.se/alkoholradgivning
http://www.hjalplinjen.se
http://www.drogportalen.se/hjalp/vard
http://www.drugsmart.com/droger-och-hjarnan
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-102-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-102-1
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18342/2011-5-24.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18342/2011-5-24.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/14853
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/Riskbruk0
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/Riskbruk0
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod/Vem-som-har-ansvar-for-vad
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod/Vem-som-har-ansvar-for-vad
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Alkohol-och-andra-droger---kunskapsstod/Vem-som-har-ansvar-for-vad
http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Alkohol/#6
http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Alkohol/#6
http://www.alkoholhjalpen.se/alkoholprofilen
http://www.e-screen.se/home.aspx?Rnd=147224409&
http://www.e-screen.se/home.aspx?Rnd=147224409&
http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____14505.aspx
http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____14505.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/167105
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
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INFORMATIONSLÄNKAR

var kan jag få råd?
Folkhälsoinstitutet: 
www.fhi.se/pagefiles/7535/MOB2005-programforkla-
ring-om-missbruk-och-samtidig-psykisk-sjukdom.pdf
Vårdguiden: www.vardguiden.se

missbruk och psykisk sjukdom, vad är hönan och vad är ägget?
Folkhälsoinstitutet (om cannabis och schizofreni): 
www.fhi.se/PageFiles/15442/Om-Cannabis-skador-
samband-m-tobak-o-forebyggande.pdf

bipolär sjukdom

1177: www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjuk-
domar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom
Föreningen Balans: www.foreningenbalans.se
Bipolarna: www.bipolarna.se

psykos

Psykos är ett tillstånd av störd verklighetsuppfattning 
med symtom som vanföreställningar, hallucinationer 
och förvirring. Psykos kan förekomma i samband med 
schizofreni, bipolär sjukdom eller som följd av alkohol- 
eller narkotikamissbruk. En person som har en psykos 
är oftast inte farlig för andra människor. Människor 
som dricker för mycket alkohol är farligare eftersom 
hämningar släpper och risken att ta till våld ökar. Under 
en akut psykos kan ibland ett aggressivt beteende utlö-
sas om man försöker hindra den psykotiske att göra nå-
got angeläget. Ofta rör det sig om rädsla som utlöser en 
akut aggression. Ökade risker kan finnas om personen 
tidigare har brukat våld, missbrukar droger eller alko-
hol eller om man har kvar förföljelseidéer trots behand-
ling. Om en person inte tar sin medicin och börjar återfå 
sina psykossymtom är risken också ökad. Med grund-
läggande information till anhöriga och personal brukar 
den här typen av problem undvikas. Följ länkarna för 
mer information.

Vårdguiden: www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohal-
sa/Psykos
Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/for-
sakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom
1177: www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psykoser

schizofreni

1177: www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjuk-
domar/Schizofreni
Schizofreniförbundet: www.schizofreniforbundet.se
Leva med schizofreni: www.levamedschizofreni.se

minska risken för psykotiskt återfall

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/for-
sakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom

adhd

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, förkortat 
ADHD, är en uppmärksamhetsstörning med överak-
tivitet. ADHD är relativt svårt att upptäcka, vilket kan 
resultera i sociala problem och missbruk.
1177: www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjuk-
domar/Adhd
Socialstyrelsen:
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attach-
ments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
Attention: www.attention-riks.se
 
3. SORG, SJÄLVFÖRAKT, SKULD OCH SKAM

Den tredje träffen handlar om hur känslolivet påverkas 
av droger. En person som redan är deprimerad eller 
nedstämd kan få förvärrade symptom av att använda 
droger. 

titta på det första klippet om sorg, självförakt, skuld och 
skam. diskutera följande frågor.

1. Sorgen tar olika vägar. Har du tänkt på om det finns  
 sorg som ligger bakom destruktivitet i någon form  
 hos människor i din omgivning eller hos dig själv? 
2.  Hur reagerar du eller omgivningen på sorg och 
 destruktivitet?
3.  Jonas säger att han har gjort bedrövliga saker för att  
 bekräfta sin uselhet, varför tror du han handlar på  
 det viset?

titta på det andra klippet om sorg, självförakt, skuld och skam. 

4.  Reflektera över relationen mellan sorg, självförakt,  
 skuld och skam.
5.  Kan du känna igen dig själv i Jonas?

titta på det tredje klippet om sorg, självförakt, skuld och 
skam. diskutera följande frågor.

6.  Vad är skillnaden mellan skuld och skam, tycker du?
7.  Diskutera vilken roll skuld respektive skam kan 
 spela för en missbrukare/beroende?
 
4. VÅLD

Jonas har aldrig blivit fysiskt våldsam av alkohol. Men 
han har en hel del aggressivitet inom sig, även som nyk-
ter. Den fjärde träffen handlar om våld.

titta på det första klippet om våld. diskutera följande frågor.

1.  Finns det någon form av våld, fysiskt eller psykiskt i  
 din omgivning och hur tar det sig uttryck? 
2.  Hur ser du på Jonas våldsamhet?
3.  Hur reagerar du på våld som kommer av beroende  
 och missbruk?
4.  Vad får våldet för konsekvenser?

http://www.fhi.se/pagefiles/7535/MOB2005-programforklaring-om-missbruk-och-samtidig-psykisk-sjukdom.pdf
http://www.fhi.se/pagefiles/7535/MOB2005-programforklaring-om-missbruk-och-samtidig-psykisk-sjukdom.pdf
http://www.vardguiden.se
http://www.fhi.se/PageFiles/15442/Om-Cannabis-skador-samband-m-tobak-o-forebyggande.pdf
http://www.fhi.se/PageFiles/15442/Om-Cannabis-skador-samband-m-tobak-o-forebyggande.pdf
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom
http://www.foreningenbalans.se
http://www.bipolarna.se
http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Psykos
http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Psykos
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psykoser
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni
http://www.schizofreniforbundet.se
http://www.levamedschizofreni.se
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/psykotiskasyndrom
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.attention-riks.se
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
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titta på det andra och tredje klippet om våld. 
diskutera följande frågor.

5.  Hur ser du på våldet i Ronnys liv?
6.  Vad tänker du när du ser scenen där Ronny berättar  
 om hur det var när hans pappa blivit mördad?

INFORMATIONSLÄNKAR

vilket samband har alkohol och våld?
70 procent av misshandelsbrotten mot män begås av 
berusade personer; nästan hälften av brottsoffren är 
själva berusade vid misshandeln. För kvinnor är mot-
svarande siffror lägre – 36 respektive 19 procent. Följ 
länkarna för mer information.
CAN: www.can.se/sv/Drogfakta/Alkohol
CAN: www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Dubbel-utsatt-
het--om-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor/Bristan-
de-skydd-for-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor

var finns det råd och hjälp att få?
Lokala mansjourer
Kvinnojouren: www.kvinnojouren.se
Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se
 
5. ATT VÄNDA SITT LIV

Jonas och några vänner till honom som varit mycket med-
tagna av beroende och missbruk har lyckats återhämta sig 
så pass att de känner att de får ett bra liv. En av dem är Pe-
der. Den femte träffen handlar om hur man vänder sitt liv.

titta på det första klippet om att vända sitt liv. 
diskutera följande frågor.

1.  Jonas säger att konsekvenserna av ett beroende är  
 vägen till ett friskare liv. Vilka konsekvenser har du  
 sett i serien?
2.  Vad tror du om kraften i konsekvenser? Är det vä- 
 gen till ett friskare liv?
3.  Hur ser det ut bland de beroende du möter?  
4.  Vilken roll har skapandet för Jonas? Är det kon- 
 struktivt eller destruktivt för honom?

titta på det andra och tredje klippet om att vända sitt liv. 
diskutera följande frågor.

5.  Diskutera Jonas skapande och våldsbeskrivning?
6.  Hur ser det ut i din omgivning, hur mycket betyder  
 skapandet? 

titta på det fjärde klippet om att vända sitt liv. 
diskutera följande frågor.

7.  Vad betyder andlighet för dig och vilken roll spelar  
 det?
8.  Kan du se något speciellt hos de missbrukare och 
 beroende som upptäckt andlighet? Vad?

hur får man bäst kontakt med en vän, anhörig eller medmän-
niska, som man vill hjälpa?

• Använd inte värderande ord (t ex missbruk)
• Förmedla vad du sett hos personen med korrekt  
 empati, t ex jag har lagt märke till att du ofta är  
 berusad, det står alltid tomma vinflaskor i sovrum- 
 met, jag är orolig för dig, är det något jag kan göra  
 för dig?
• Var väl förberedd, återge vad du bygger dina iaktta- 
 gelser på och vilka andra som är bekymrade etc.
• Be personen berätta; hur ser du på det själv?

Var noggrann med att inte ta på dig rollen som terapeut. 
Sök istället stöd hos personer med professionella kun-
skaper om du inte själv har sådan utbildning.

Källa: Sven Andréasson, alkoholläkare, professor KI.

vad kan arbetsgivare göra för att hjälpa en medarbetare som 
har problem med alkohol eller narkotika?

Det är viktigt att ha en drogpolicy på arbetsplatsen. Då 
är det lättare att veta hur man ska agera när och om det 
blir aktuellt.

• SE medarbetaren, för att tidigt upptäcka om något  
 förändras i negativ riktning
• Ha mod att prata med medarbetaren om vad som  
 gör dig orolig och vad du som chef har lagt märke  
 till som påverkar arbetet
• Var tydlig med vad som gäller på arbetsplatsen, ställ  
 krav och följ upp att de följs
• Erbjud hjälp
• Engagera dig aktivt i rehabiliteringen
• Gör upp spelregler som gäller för alla medarbetare  
 och se till att alla anställda känner till dem och följer  
 dem

Källa: ALNA

ROLLSPELSÖVNINGAR

Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med en 
som är beroende? Olika typer av rollspel kan vara be-
hjälpliga och väcka nya tankar. Nedan finns två exempel 
på scenarion som ni kan rollspela kring. Kom ihåg att 
prova på olika roller, t ex anhörig, vän, medmänniska, 
medarbetare och person som är beroende. Välj också 
olika stadier av beroende och bestäm vilken drog det 
gäller. Glöm inte att känna in din roll ordentligt, tänk ef-
ter vad du ska säga och ge inte efter förrän den andre 
lyckas övertyga dig. Försök att reflektera över vad och 
hur du känner i de olika rollerna. I båda scenarierna be-
hövs två roller, en som verkligen vill att den andre ska 
sluta dricka och den andre som verkligen vill fortsätta 
(åtminstone ett tag till).

http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.can.se/sv/Drogfakta/Alkohol
http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Dubbel-utsatthet--om-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor/Bristande-skydd-for-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor
http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Dubbel-utsatthet--om-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor/Bristande-skydd-for-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor
http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Dubbel-utsatthet--om-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor/Bristande-skydd-for-valdsutsatta-missbrukande-kvinnor
http://www.kvinnojouren.se
http://www.kvinnofridslinjen.se
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
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scenario 1
Du har länge sett att en av dina bästa vänner sedan 
barndomen dricker ofta och för mycket. Idag ska ni ses 
efter jobbet, han/hon råkar vara nykter. Du bestämmer 
dig för att försöka få din vän att göra något åt sina pro-
blem.

scenario 2
Din make/maka har tidigare haft narkotikaproblem 
och stulit för att få pengar till narkotika. Han/hon har 
förändrats, kommer ibland inte hem på nätterna, blir 
aggressiv, får konstiga samtal på mobilen, försvinner 
och vägrar säga vart. Ni har barn tillsammans som nu 
blivit rädda för den andre föräldern. En dag kommer 
han/hon hem opåverkad. Du vill ta chansen att få din 
partner att berätta och göra något åt problemen. 
 
6. BEROENDE OCH ANSVAR

Den avslutande träffen handlar dels om ansvar, dels om 
att reflektera över hela studiecirkeln och vad den har 
gett respektive inte gett.

titta på det första klippet om beroende och ansvar. 
diskutera följande frågor.

1.  Hur ser du på Yrsa Stenius definition av alkoholism  
 som en ”oförmåga att bära ansvar”? Finns den hos  
 de missbrukare/beroende som du har erfarenhet  
 av?
2.  Vad innebär det för dig att ha förmåga att bära  
 ansvar? Är det inlärt? I vilken mån handlar det om  
 vilja eller kärlek till andra?
3.  Fundera igenom tillsammans hur man skulle kunna  
 förebygga att personer som Jonas hamnar i bero- 
 ende? 

titta på det andra klippet om beroende och ansvar. diskutera:

4.  Hur ser du på den hjälp/det stöd som Jonas får eller  
 inte får?

avslutande frågor att diskutera beträffande studiecirkeln 
som ni nu har genomgått.

5.  Är det någon skillnad på hur du ser på beroende,  
 missbruk och psykisk ohälsa idag jämfört med 
 första gången ni träffades i studiecirkeln?
6.  Finns något i studiecirkeln som du skulle vilja till- 
 föra eller ta bort? Något du skulle vilja förändra?
7.  Hur känns det att prata om missbruk, beroende och  
 psykisk ohälsa nu?
8.  Vad kan du ta med dig från studiecirkeln i ditt liv?

 

http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning
http://www.ur.se/Produkter/170672-Jonas-lofte/Klipp-till-lararhandledning

