
Drogskador i samhället

Människor påverkas av omgivning-
en. Familjens, vänners, lärares och 
förebilders inställning till droger 
påverkar vår egen uppfattning. Det 
kallas ”det sociala arvet”. En otrygg 
omgivning där droger förekommer 
och är accepterade ökar risken för 
att människor börjar använda 
droger. Vi gör mycket nytta genom 
att erbjuda miljöer och aktiviteter 
som är fria från alkoholnormen.

Utöver de fyra M:en använder vi 
begreppen risk- och skyddsfaktorer. 
En riskfaktor ökar risken för skador 
och problem medan skyddsfaktorer 
minskar risken. Skyddsfaktorer mot 
missbruk kan exempelvis vara 
meningsfulla fritidsaktiviteter, bra 
nätverk av vänner, trivsel på jobbet 
och att färre använder droger i 
omgivningen. Riskfaktorer kan vara 
stor tillgång till droger, lågt stöd från 
vuxna, för lite fritidsaktiviteter och 
kompisar som använder droger.

Risk- och skyddsfaktorer

En drivande mekanism bakom att  
droger används är drogindustrin. Så 
länge det finns personer som tjänar 
pengar på att andra blir beroende 
kommer det vara svårt att kämpa 
emot. De som vill tjäna pengar på 
att sälja mer droger arbetar för att 
öka droganvändandet. De vill göra 
reklam, sälja alkohol på fler ställen 
och att krogar ska ha öppet längre 
på kvällarna. Vårt samhälle försöker 
minska riskerna med begränsning 
av reklam, begränsade öppettider 
och att alkohol bara får säljas på 
vissa ställen.

Marknad

Ÿ Hur tror ni oftast att det går till 
när någon provar alkohol eller 
andra droger för första gången?

Ÿ Vad kan vi göra för att minska 
risken för att människor börjar 
med droger?

Miljö

Fundera på

Alkohol och andra droger orsakar skador, 
som kan delas in i fyra grupper. 

Medicinska skador
Droger skadar fysiskt och psykiskt. 
Det kan exempelvis vara magsår, 
hjärtsvikt, cancer och levercirros av 
alkohol. Det kan vara försvagat 
immunförsvar, depression och psy-
kos av cannabis. Människor kan 
skadas fysiskt vid trafikolyckor 
eller våldsbrott där alkohol är 
orsaken. Spädbarn kan få obotliga 
skador av mammans alkohol-
konsumtion under graviditeten.

Ekonomiska skador
Drogerna kostar samhället många 
miljarder kronor varje år. Om en 
person får leverskador eller blir 
misshandlad kan det exempelvis 
kosta för läkarvård och medicin. 
Andra kostnader är skadegörelse, 
sjukfrånvaro och förlorad arbets-
inkomst. Många skador och 
kostnader som beror på att någon 
varit drogpåverkad hade aldrig 
behövt uppstå. Detta är pengar 
som hade kunnat gå till att göra 
samhället bättre.

Sociala skador

Demokratiska skador

Droger leder ofta till sociala 
problem. Det kan vara psykiskt 
eller fysiskt våld i hemmet. Det 
kan vara att en familjs ekonomi 
blir sämre vilket gör det sämre för 
barnen. Många som lever med 
missbruk i sin närhet får sämre 
självförtroende, mår dåligt eller 
klarar sig sämre i skolan.

Droger passiviserar och hindrar 
människor från att tillsammans 
förändra och förbättra världen. De 
får människor att fly från verklig-
heten och skapar problem för 
både användaren och personer 
runt omkring. Medan människor är 
påverkade tar de inte tag i sina 
egna problem. Genom att ha 
drogen som största ofrivilliga 
intresse hindras människor att 
delta i samhället och den demo-
kratiska processen. I ett väl fun-
gerande samhälle är alla delaktiga 
och ingen påverkad av droger.

Medicinska skador
Droger skadar fysiskt
och psykiskt.

Ekonomiska skador
Drogerna kostar samhället
många miljarder kronor per år.

Sociala skador
Droger gör att människor
och familjer får det sämre.

Demokratiska skador
Droger passiviserar och
hindar kampen för ett
bättre samhälle.

Fundera på

Vilka skador tycker ni hindrar Ÿ
världen från att bli bättre?

Vilka skador tycker ni mest Ÿ
hindrar världens utveckling?
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Precis som när det gäller vår egen nykterhet så är Sveriges alkoholpolitik 
solidarisk. Alla i samhället ställer upp för de som riskerar att fara illa. Detta 
avsnitt ger dig en första inblick i den svenska alkoholpolitiken. Du får 
förklaringar till olika begrepp och samband. 

Solidarisk alkoholpolitik

Några viktiga begrepp

Alla ställer upp för dem som har det svårare

Preventionsparadoxen 
Vissa tycker att drogproblemen ska 
lösas där de verkar vara störst. De 
tycker att insatser ska göras bland 
missbrukare eller de med problem. 
Men preventionsparadoxen visar att 
det är precis tvärtom. Det blir bäst 
förebyggande effekt om insatserna 
riktas mot alla – inte bara mot 
högriskgrupperna. De så kallade 
måttlighetskonsumenterna är 
många fler än missbrukarna och 
står därmed för fler skador. Därför 
ska alkoholpolitiken minska hela 
befolkningens konsumtion.

Desintresseringsprincipen
Så länge det finns människor som 
är intresserade av att fler dricker är 
det svårare att hålla konsumtionen 
nere. Desintresseringsprincipen 
innebär att företag och personer 
inte får tjäna pengar på alkohol. 
Därför styrs eller regleras import, 
tillverkning och försäljning av alko-
hol. Företag med ett vinstintresse, 
som inte är måna om bra folkhälsa, 
ska inte få fatta beslut om alkohol.

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

KAMP 2

Det finns en tydlig koppling mellan 
alkoholkonsumtion och alkohol-
skador. Dricks det mer blir skadorna 
fler. Konsumtionen påverkar antalet 
våldsbrott och antalet personer som 
får skrumplever, alkoholpsykos och 
alkoholförgiftning. Dricks det mer 
hamnar fler i ett beroende och fler 
barn växer upp i en familj med 
alkoholproblem.

Totalkonsumtionsmodellen

IOGT-NTO vill ha en restriktiv drog-
politik. Det betyder att vi vill att sam-
hället ska se till att konsumtionen av 
droger är låg och att tillgängligheten 
är liten. Sveriges nuvarande drogpoli-
tik innebär nolltolerans mot narkotika 
och låg alkoholkonsumtion som mål. 

Därför finns exempelvis det statliga 
Systembolaget som ansvarar för all 
alkoholförsäljning. Kommunerna ska 
ha handlingsplaner kring droger. Det 
finns också regler för de som säljer 
alkohol som styr bland annat ålders-
gränser och öppettider.

En restriktiv alkoholpolitik

ANTAL
PERSONER

Totalkonsumtionen

Preventionsparadoxen

TOTAL
ALKOHOLKONSUMTION

SKADOR KOPPLADE
TILL ALKOHOL

Mer totalt alkoholdrickande
ger fler alkoholskador

Totalkonsumtionsmodellen

MER DRICKANDE
PER PERSON

Det ger mer att lösa
många små problem
än att lösa få stora.

SOLIDARISK

ALKOHOLPOLITIK

Många liv rädd
as genom att 

alkoholen kostar mycket och 

är svår att
 få tag på.



Förebyggande arbete
Ingen människa föds med ett behov 
av att använda droger. Det handlar 
om kultur som sprids av omgivning-
en, marknadsföring och traditioner. 
Det behövs därför förebyggande 
insatser som ökar möjligheten för 
att ungdomar inte utsätts för droger. 
Det ska därför finnas drogpolitiska 
program i kommunerna. Samhället 
ska tillsammans med det civila 
samhällets organisationer genom-
föra förebyggande arbete. En viktig 
arena är skolan där unga tillbringar 
mycket tid. Skolan ska förespråka 
drogfrihet och inte förutsätta att 
unga ska börja använda alkohol 
eller andra droger. Alkoholindustrin 
ska naturligtvis inte vara en del av 
det förebyggande arbetet. 

Utvecklingshinder
Alkohol och andra droger är hinder 
för människors och hela samhällens 
utveckling. Alkohol är en av de 
främsta orsakerna till ohälsa och för 
tidig död i många av världens 
länder. Detta märks extra tydligt i 
utvecklingsländer med sjukdom, 
olyckor och sociala problem. Familj-
er drabbas hårt när beroende gör 
att inkomster spenderas på droger 
istället för mat och överlevnad. 
IOGT-NTO-rörelsen arbetar därför 
internationellt. Vi arbetar med 
utvecklingsarbete och samarbetar  
med andra organisationer för att 
påverka och minska alkohol- och 
drogindustrins inflytande i världen. 

Pris och tillgänglighet
Det bevisat bästa sättet att minska 
totalkonsumtionen är att begränsa 
pris och tillgänglighet. Genom att ha 
speciella skatter på alkohol minskas 
mängden alkohol som köps. 
Systembolaget ska vara det enda 
stället där det går att köpa med sig 
alkohol. Eftersom Systembolaget 
har begränsade öppettider och är 
duktiga på att hålla åldersgränser 
minskas möjligheten att köpa för 
mycket vid fel tillfällen. Även krogar, 
restauranger och andra platser som 
serverar alkohol ska ha begränsade 
öppettider och vara duktiga på att 
kolla åldersgränser.

Nyktra mötesplatser

Även om Sveriges drogpolitik är 
förhållandevis restriktiv är vi i inte 
nöjda. Droger skadar människor 
och minskar möjligheten att leva ett 
bra liv tillsammans. Samhället måste 
därför göra sitt yttersta för att för-
hindra drogmissbruk och stötta de 
som vill sluta med droger. 

Alkoholnormen
Det finns en stark norm kring alko-
hol som innebär att alkohol ses som 
en naturlig del i livet. För många 
kan det vara svårt att motstå när 
drycker med alkohol är standard-
alternativet på festen eller när det 
känns som att alla andra dricker 
alkohol. Vi tycker inte alls att alko-
holnormen är självklar. Den behöver 
hela tiden kritiseras och utmanas. 
Det blir hela tiden bättre men vi vill 
att det ska finnas ännu fler alkohol-
fria drycker, miljöer, aktiviteter och 
förebilder. 

Alltför många delar av det offentliga 
rummet består av restaurang- och 
krogmiljöer med alkoholkonsumtion. 
Detta är miljöer där exempelvis 
nyktra personer och ungdomar kan 
bli exkluderade. Det är också 
miljöer där risken är mycket högre 
för att råka ut för övergrepp och 
annat våld. Därför kämpar vi för att 
det ska finnas fler offentliga miljöer, 
arrangemang och fritidsaktiviteter 
som är fria från alkohol och från att 
vara styrda av alkoholintressen. 

ALLA VÅRA

MÅL OCH TANKAR

FINNS I IOGT-NTO:S

DROGPOLITISKA 

PROGRAM

IOGT-NTO-rörelsens politik

Ÿ Hur tänker du att IOGT-NTO kan 
påverka lokal alkoholpolitik?

Fundera på

Ÿ Vilket tror ni skulle vara det bästa 
sättet att förebygga att någon 
börjar använda alkohol och 
andra droger? Förbered en kort 
presentation.

Ÿ Finns det fler drogpolitiska 
frågor som du tycker att IOGT-
NTO borde engagera sig i?

Ÿ Hur kan du som enskild medlem 
påverka politiken åt rätt håll?

Ÿ Hur kan vuxna tillsammans se till 
att unga inte dricker alkohol?

Uppgift
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Att vara nykterist borde inte vara särskilt kontroversiellt. Det borde vara 
självklart att någon inte vill dricka alkohol. Verkligheten är inte riktigt sådan 
i stora delar av samhället. Istället finns det traditioner, grupptryck och 
oskrivna lagar som gör att det kan vara svårt att tacka nej till alkohol. Detta 
avsnitt handlar om alkoholnormen och hur den är vår största fiende. 

Alkoholnormen
Vi utmanar normer och traditioner

Ÿ Vilka förväntningar finns på er i 
de olika situationerna?

Fundera på följande frågor:

Ÿ Vad händer om ni gör fel?
Ÿ Har alla i gruppen samma 

upplevelser av förväntningarna? 
Vad kan göra att det skiljer?

Ÿ Musikfestival

Ÿ Vid en trafikkontroll

Uppgift
Här finns några exempel på 
situationer i livet.   

Ÿ Hämta pizza
Ÿ Åka hiss

Ÿ Lämna bilen på service
Ÿ Anställningsintervju

Ÿ Bröllop

Ÿ Flygresa

Att utmana normer
En gemensam sak för de outtalade 
normerna är att de är svåra att 
förändra. Ofta tänker vi inte ens på 
att de finns. Vi följer dem nästan 
automatiskt. Det första som måste 
göras för att förändra är att göra 
normerna synliga och utmana dem. 

Den norm som vi främst arbetar 
med att utmana är alkoholnormen. 

Alkoholnormen

Normen kring att dricka alkohol är 
stark i det svenska samhället. Det 
finns många sammahang där det 
finns en förväntan att vuxna ska 
konsumera alkohol. Det anses att 
vara normalt att dricka och ofta blir 
den som tackar nej till alkohol 
ifrågasatt och får försvara sitt 
beslut.

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

KAMP 3

Outtalade och uttalade normer

Alla har vi en vilja att passa in i olika 
sammanhang. där vi befinner oss. 
Det kan vara i kompisgänget, på 
arbetsplatsen, i familjen eller i 
butikskön. Vi känner att vi har 
förväntningar på hur vi ska bete 
oss, vad vi ska göra och vad vi ska 
säga för att inte sticka ut. Är det 
många som lever efter samma 
förväntningarna kan det kallas för 
en norm. 

Normer

Normer kan ge oss struktur
De outtalade normerna påverkar 
oss minst lika mycket. Vissa normer 
gör nytta genom att ge vår samvaro 
struktur. Du lär dig att vara snäll 
mot andra, ställa dig sist i kön och 
tacka för maten. Men det finns 
också normer som är mindre 
positiva. Exempel på detta kan vara 
att dricka alkohol på midsommar, att 
röka på rasten, äta kött eller att 
cykla utan hjälm.  

Vissa normer är tydligt uttalade som 
lagar och regler. Bryter vi mot dessa 
kan vi ibland få olika straff. Kör vi 
för fort kan vi få böter. Det finns 
också normer som bara förs vidare 
av tradition och kultur. För dessa 
finns det inga verkliga uppskrivna 
straff. Däremot är det ändå jobbigt 
för oss att bryta mot dessa normer. 
Går vi före i en kö kan någon titta 
snett på oss, någon kan säga till 
och vi tycker att det blir pinsamt. 

€€€
genom att samla individer som 
väljer att vara nyktra.

Alkoholnormen utmanas
LÄS MER OM

NORMER I STUDIE-

MATERIALET NORMALIA 

SOM DU KAN HITTA

HOS NBV


