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Tecken på risk- eller missbruk 
 
Det finns tecken som kan tyda på att en person befinner sig i ett risk- eller missbruk av alkohol 
eller använder droger. Om flera av nedanstående tecken uppträder bör man reagera. Dessa 
tecken kan även ha andra orsaker som sjukdom eller andra typer av problem. Oavsett vad det 
beror på, så är det bra att bry sig om personen genom att fråga hur hen mår. Frågan i sig kan få 
berörd person att börja reflektera över sina vanor och kanske initiera en förändring. 

 
Arbetet och studierna 

• Förändrad arbetsprestation, mindre jämn, mer ryckig arbetsinsats 
• Minskad delaktighet i projektarbeten 
• Sjunkande intresse för jobbet eller studierna 
• Ökat antal misstag och felbedömningar 
• Koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet och ökad trötthet 

 
Beteende 

• Instabilt humör, splittrad i sitt uppträdande 
• Sjunkande självkänsla, nervös, håglös och nedstämd. 
• Retlig, sårbar och avig 
• Tendens att isolera sig 
• Mer misstänksam. 
• Sinnesförändring efter lunch 
• Ofta drabbad av olycksfall utanför arbetet 
• Undviker och är mer misstänksam mot chefer och arbets- eller studiekamrater 
• Bakfull eller luktar alkohol under arbetstid 

 
Arbetsmoral och pliktkänsla 

• Upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger och semestrar 
• Semesterdagar, tjänstledighet och arbete i hemmet som tas utan förvarning 
• Sena ankomster 
• Tar långa luncher 
• Prioriterar fester framför skolarbete 
• Oförklarliga försvinnanden 
• Vagt definierade åkommor 

 
Personliga förändringar 

• Sämre sociala relationer 
• Likgiltighet 
• Småljug och ”dribbel” 
• Mindre prydlig i uppträdande och klädsel 
• Ekonomiska problem 
• Använder ofta medel mot dålig andedräkt 
• Glömska 
• Darrhänt 
• Talar högljutt 
• Positiv attityd till droger 
• Uppblåst eller svullet ansikte 
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• Aggressiv 
• Fysiska förändringar 
• Hallucinationer 

 
Övriga signaler 

• Dricker mycket i samband med fester, alkoholen i sig är viktigare än festen 
• Gör bort sig på fester 
• Bjuder gärna på alkohol för att få dricka själv 
• Känslig för påpekanden om drickandet 
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