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Inledning och metod
Undersökning är gjord på uppdrag av socialförvaltningen i Eksjö
kommun. Syftet med undersökningen är att skapa ett realistiskt
underlag för förebyggande och behandlande insatser inom
missbrukarvården. Sättet att göra undersökningen på, den s.k.
fallsökningsmetoden, är prövad av Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsoinstitutet i de s.k. UNO-
undersökningarna 1979 och 1992 samt i undersökningar gjorda i
Stockholm 1995, Linköping 1996, Uppsala 1997 och Jönköping 1998 &
2002.  Metoden och frågeformuläret är prövat med gott resultat i Nässjö
1999 (Näslund, 2002).

Etisk granskning av undersökningsmetoden har tidigare (Näslund, 2002)
skett av Bo Pettersson, Linköpings universitet och medlem av
Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forsknings Rådet  (HSFR) etiska
kommitté. Vid diskussioner med Bo Pettersson framkom att det finns två
etiskt känsliga grupper i undersökningen; missbrukarna (studieobjekten)
och informanterna (informationsgivarna). Undersökningen har därför
genomförts anonymt, utan att veta vilka informanterna är, och
studieobjektens anonymitet har garanterats på sedvanligt vetenskapligt
sätt. Ett tredje etiskt dilemma ligger i hur små delar som rapporteras i
denna rapport utan att det går att känna igen individer eller mindre
grupper. Desto mindre enheter som redovisas desto större blir också
felkällorna. Om man håller sig till större grupper och kategorier undviks
denna typ av problem.

Enkäten tillsammans med följebrev (se bilaga) har distribuerats till
offentliga myndigheter som har med missbrukare i Eksjö kommun att
göra. I samband med distributionen har inbjudits till informationsmöten.
Ifyllda enkäter har skickats till Johan Näslund som fört över åldersgrupp
och kön till enkätens andra sida som sedan använts vid databearbetning.
Första sidan har därefter förstörts. Andra sidan på enkäterna har efter
införande i statistikprogram förstörts.

Vad som menas med missbruk i denna undersökningen har definierats
enligt följande: Med missbruk avses bruk av alkohol och/eller droger som klart
påverkar den dagliga situationen. Detta innebär att  gruppen missbrukare
som redovisas i denna undersökning är definierade som klara fall av
missbruk. Det innebär också att om de som rapporterat inte varit helt
säkra på att det förekommer/förekommit ett klart missbruk, eller om
man saknat personuppgifter, inte har rapporterat dessa personer. De
siffror som redovisas nedan är därför att betrakta som att det minsta
antalet missbrukare i Eksjö kommun.
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Resultat
Generellt finns alltid vid sådana här undersökningar en osäkerhet när
det gäller siffrornas  exakthet, vilket gör att alla siffrorna måste betraktas
som ungefärliga.

314 ifyllda formulär har skickats in. Av dessa har 108 formulär tagits bort
p.g.a. att det antingen har funnits dubbla enkäter på samma person eller
att vissa inte har fyllit i kodnummer vilket har gjort att det inte har gått
att avgöra om det föreligger dubbletter eller ej. 206 formulär (enkäter) har
därför godkänts för bearbetning.

Generellt kan sägas att man i undersökningen har fått fram att det under
hösten 1999 i Nässjö fanns ungefär; 160 alkoholmissbrukare; 4 6
narkotikamissbrukare fördelade på 22 som huvudsakligen använde
centralstimulerande droger och 10 cannabismissbrukare; och 1 2
läkemedelsmissbrukare (se tabell 1). Dessa siffror visar på dominerande
droganvändning.

Om man ser till blandmissbruk, d.v.s. missbruk av 2 eller flera droger,
fanns det 57 (28%) blandmissbrukande personer (se tabell 5 i bilagan). Av
dessa siffror kan vi förstå att det inte enbart fanns blandmissbrukande
narkomaner utan att det också fanns en grupp alkoholmissbrukare som
var blandmissbrukare. 21 (10%) personer injicerade narkotika under hösten
2002.

I undersökningen har också efterfrågats om man kunde svara på om
missbrukarna använde "hembränt sprit" eller "smuggelsprit. Då dessa
siffror visat sig vara mycket svåra att rapportera så redovisas inga siffror
från dessa frågor. I kommande undersökningar kommer denna fråga att
strykas.

Om man ser till vilka droger man använde hösten 2002 i Eksjö (se tabell 3
i bilagan) så har, utav 206 personer,  8 personer under det senaste halvåret
inte använt några droger. 175 personer använde alkohol; 37 amfetamin; 32
cannabis; 35 beroendeframkallande läkemedel; och 1 dopingpreparat.
Ingen eller enstaka personer använde kokain, heroin, metadon,
dopingpreparat, hallucinogener eller T-sprit. Här måste återigen påpekas
att vid små siffror kan man inte säga något exakt om hur många som
brukar dessa droger. Man kan dock säga att det inte är några vanliga
droger bland missbrukare i Eksjö hösten 2002. De vanligaste drogerna är
alkohol, amfetamin, cannabis och beroendeframkallande läkemedel.
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På första sidan i enkäten fanns en fråga om missbrukaren hade egna
barn under 18 år. 36 personer hade egna barn under 18 år. Eftersom denna
fråga ansågs kunna bli integritetskränkande har vi inte frågat om något
mer i samband med denna fråga eller kopplat den till andra frågor.

Tabell 1: Dominerande preparatanvändning, antal och procent av det totala
antalet missbrukare. Kartläggning Eksjö hösten 2002.

Preparat Antal Procent
Alkohol 160 77,3
Opiater 1 0,5

Centralstimulantia 22 10,8
Läkemedel 12 5,8

Hallucinogener - -
Lösningsmedel - -

Cannabis 10 4,8
Annat 1 0,5

Summa 206 100

När det gäller kön och ålder har vi inte funnit några skillnader. Män med
en ungefärlig medelålder på 46.5 år skiljer sig inte åt från kvinnornas
medelålder på 47.5 år. Fördelningen är i form av en s.k.
normalfördelning med många missbrukare i 40- 50-årsåldern.

Tabell 2: Missbrukarnas kön, medelålder, antal och procent av totala antalet
missbrukare. Kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Ålder
Kvinnor (m= 47,5 år)
Antal       Procent

Män (m= 46,5 år)
Antal       Procent

Män + kvinnor
Antal       Procent

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-

1              0,5
2              1
11            5,3
16            7,8
17            8,2
6              2,8
1              0,5
-               -

1              0,5
21            10,2
17            8,3
41            19,9
50            24,3
18            8,7
2               1
2               1

2              1
23            11,2
28            13,6
57            27,7
67            32,5
24            11,5
3               1,5
2               1

Summa 54          26,1 152          73,9 206           100
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För att avgöra om åldersfördelningen skiljer sig åt mellan
injektionsmissbrukare och alkoholmissbrukare gjordes beräkningar på
dessa grupper (se tabell 6 & 7 i bilagan). Injektionsmissbrukarnas
ungefärliga medelålder var 38.5 år för både män och kvinnor.
Alkoholmissbrukarena medelåldern var för kvinnor 49 år och för män 50
år. Som vi kan se av figur 1 nedan så är det alkoholmissbrukarena som
tillhör de äldsta grupperna.  Det framgår tydligt när det gäller de
intravenösa missbrukarna att de är få och inte normalfördelade.

Ålder & antal missbrukare. Eksjö-02.
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Figur 1: Åldersfördelning av alkoholmissbrukare, intravenösa
missbrukare och missbrukare. Eksjö, hösten-02.

I undersökningen har också funnits frågor om bostadssituation och
försörjning enligt modell från Stockholmsundersökningen 1995. Dessa
siffror har ett större bortfall. Det fanns i Eksjö hösten 2002 ett fåtal, 7
missbrukare som var bostadslösa  och ett stort antal, 153 missbrukare med
egen lägenhet.   När det gäller försörjningen hade 25 missbrukare
socialbidrag och 58 missbrukare hade lönearbete. Om vi ser dessa siffror som
lägsta siffror p.g.a. bortfallet kan vi säga att det finns ett antal
missbrukare i denna undersökning som tidigare inte funnits med i
socialtjänstens beräkningar.
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Jämförelse med några studier

I syfte att se hur missbrukarbilden i Eksjö hösten 2002 kan jämföra
situationen i andra städer eller riket har vi tittat på riket med CAN 1998,
undersökningar gjorda i Stockholm 1995, Linköping 1996, Uppsala län
1997 och Jönköping 1998 och Nässjö 1999.  Det har visat sig svårt att göra
några jämförelser p.g.a. att de flesta undersökningar har koncentrerat sig
på narkotikasituationen, inte missbruk i allmänhet som denna
undersökning. Som vi kan se i tabell 3 verkar denna undersökning
utifrån åldersfördelningen endast kunna jämföras med
Stockholmsundersökningen 1995 och Nässjö 1999.

Tabell 3: Kön i procent av samtliga missbrukare och medelåldrar i några
narkotikastudier och Eksjö  hösten 2002.

Studie Män Kvin-
nor

medelålder medelålder
alkohol

medelålder
injektion

Eksjö 2002 73,9 % 26,1 % 47 år 49,5 år 38,5 år

Nässjö 1999
Jönköping 1998
Uppsala län 1997
Linköping 1996
Stockholm 1995

72 %
72 %
80 %
79 %
75 %

28 %
28 %
18 %
21 %
25 %

43,5 år
32 år
33 år
32 år
41 år

46,5 år

46,5 år

38,5 år

35 år

CAN-UNO 1979
CAN-UNO 1992

27 år
32 år

Kvinnornas andel av missbrukare verkar i allmänhet ligga mellan 25 och
30 procent. Injektionsmissbrukarnas medelålder är i jämförelse med
alkoholmissbrukarnas ungefär 10 år yngre.
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Bilagor
Tabell 4: Missbrukares droganvändning, antal och procent av det totala
antalet, kartläggning Eksjö hösten 2002

Preparat Antal Procent

Inga droger sista 6 månaderna 8 4 %

Alkohol 175 85 %

Amfetamin 37 18 %

Kokain 1 0,5 %

Heroin 2 1 %

Metadon 1 0,5 %

Cannabis 32 15,5 %

Hallucinogener 3 1,5 %

T-sprit - -

Beroende framkallande läkemedel 35 17 %

Lösningsmedel - -

Dopingpreparat 1 0,5 %
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Tabell 5: Intravenösa missbrukare kön, medelålder, antal och procent av
totala antalet missbrukare, av 206. Kartläggning Eksjö hösten 2002.

Ålder Kvinnor (m=39,5 år)
Antal       Procent

Män (m= 37,5 år)
Antal       Procent

Män + kvinnor
Antal       Procent

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

-
1              0,5
4              2
3              1,5
1              0,5
-               -
-               -

-
4              2
1              0,5
5              2,5
2              1
-               -
-               -

-               -
5              2,5
5              2,5
8              4
3              1,5
-               -
-               -

Summa 9              4,5 12            6 21            10,5

Tabell 6: Alkoholmissbrukares kön, medelålder, antal och procent av
totala antalet missbrukare, av 206. Kartläggning Eksjö hösten 2002

Ålder Kvinnor (m=48,8 år)
Antal       Procent

Män (m= 49,9 år)
Antal       Procent

Män + kvinnor
Antal       Procent

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

             80-

1              0,5
1              0,5
7              3,5
11            5,5
16            8
4              2
1              0,5
-              -

1              0,5
7              3,5
12            6
32            15,5
46            22,5
17            8
2              1
2              1

2              1
8              4
19            9
43            21
62            30
21            10
3              1,5
2              1

Summa 41            20,5 % 119          58 160          77,5
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Johan Näslund
LUPPEN
Box 1026
551 11 Jönköping
Epost: johna@ibv.liu.se
Mobil- & telesvarare: 0705-378240

Kartläggning av vuxnas missbruk i Eksjö Kommun.
september 2002

En blankett (två sidor) per person.

Med missbruk menas bruk av alkohol och/eller droger som klart påverkar den dagliga
situationen.

1. Kodnummer: (Initialer i för respektive efternamn, födelseår,
födelsedag.

Exempel: Anna-Lisa Persson, född 1946-04-15 har kodnummer AP 4615).

____  ____  ____

2. Hemkommun (om Eksjö är vistelseort):_____________________

3. Kön:

1. __  Man 2. __  Kvinna

4. Har personen några egna barn under 18 år ?

1.  __  Ja 0.  __  Nej 2.  __  Vet ej

Tack för din medverkan

Hela frågeformuläret skickas i igenklistrat kuvert till Johan Näslund,
adress se ovan.
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5. Droganvändning senaste halvåret (Markera för samtliga använda droger). ....................

1. __  Ingen droganvändning senaste halvåret.
2. __  Sprit, vin, öl 08.  __  Hallucinogener (t.ex LSD, esctacy)
3. __  Amfetamin 09.  __  T-sprit
4. __  Kokain 10.  __  Beroende framkallande läkemedel
5. __  Heroin 11.  __  Lösningsmedel
6. __  Metadon 12.  __  Dopingpreparat
7. __  Cannabis 13.  __  Annan drog, vilken ? ___________________

14.  __  Vet ej

6. Dominerande preparat (fyll i även om klienten varit drogfri senaste halvåret)
Droganvändning/dominerande preparat (Endast ett alternativ).

1.  __  Alkohol 6.  __  Lösningsmedel
2.  __  Opiater inkl. metadon 7.  __  Cannabis
3. __  Centralstimulantia   9.  __  Annat, vad ?_________________________
4. __  Läkemedel                      10. __  Vet ej
5. __  Hallucinogener

7.    Förekommer intravenöst missbruk ?

1.  __  Ja 0. __ Nej 2.  __  Vet ej

       Känner Du till om personen dricker;
8.    "Hembränt"  1.   __ Ja  0.  __ Nej 2.  __  Vet ej
9.    "Smuggelsprit"  1.   __ Ja  0.  __ Nej 2.  __  Vet ej

10.   Bostadssituation.

1. __  Egen lägenhet          4.  __  Sjukhem/behandlingshem
2. __  Andrahandsboende, inneboende    5.  __  Bostadslös
3. __  Föräldrahem, annan släkt          6.  __  Annat, ange vad ?________________

         7.  __  Vet ej

11.   Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället ( Endast ett alternativ får anges
ex. om klienten har lön+ sjukpenning till lika delar, markeras för lön, som
ursprunglig försörjning. Detsamma gäller lön+ kompletterande socialbidrag etc.
Försörjning genom kriminalitet, prostitution markeras i de fall ingen annan
försörjningskälla finns).

1. __  Lön av arbete      6.  __  Ålderspension
2. __  Studiemedel, Amsbidrag      7.  __  Socialbidrag
3. __  A-kassa, KAS      8.  __  Kriminalitet/prostitution
4. __  Sjukpenning, föräldrapenning     9.  __  Kriminalvård
5. __  Sjukbidrag, förtidspension     10.  __  Annan, ange vilken_________________

11. __  Vet ej


