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En studie om underhållningsbehandling mot 
opiatberoende. 



 

Sammanfattning 
Det tunga missbruket har ökat kraftigt de senaste årtiondena och i takt med det har även 

andelen opiatmissbrukare vuxit. Denna grupp är svår att behandla och det finns ingen enhetlig 

uppfattning om vilken metod som är den mest effektiva.  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om underhållsbehandling med temgesic 

leder till förändring i opiatmissbrukares livssituation. Frågeställningarna berörde 

missbruksmönster, socialt liv, självbild, psykiskt/fysiskt mående samt framtidstro.  

Vi använde oss av en kvalitativ metod med tolkande ansats. Det empiriska materialet 

samlades in genom intervjuer med klienter och behandlingspersonal som var inskriva eller 

arbetade i en specifik verksamhet vars behandling inte följde några strikta ramar, utan var 

anpassad efter klienternas förutsättningar. Datamaterialet från intervjuerna tolkades sedan och 

delades in i kategorier. För att uppnå en djupare förståelse för det tolkade materialet tog vi 

hjälp av symbolisk interaktionism och stämplingsteorin. Studien visade att denna typ av 

underhållsbehandling leder till minskat missbruk, ett mer positivt nätverk, ljusare framtidstro 

och förändringar i psykiskt/fysiskt mående.  

Nyckelord: Opiatmissbruk, underhållsbehandling, temgesic, psykosocial behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Att hjälpa 

Om jag vill lyckas 
med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. 

Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för 

att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon. 

/ Søren Kirkegaard



 

 

Förord 
 

Vi vill tacka de personer som bidragit till denna uppsats. Ett särskilt stort tack riktas till 

klienterna och personalen på behandlingsverksamheten Skogsbacken som på ett 

öppenhjärtligt sätt har delat sina tankar, känslor och åsikter med oss. Sluta aldrig kämpa! 

Ett tack riktas också till vår handledare som har stöttat oss och hela tiden kommit med 

konstruktiv kritik.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för att de har stöttat oss under den 

här tiden.  
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Inledning  

I Sverige finns det en stor andel opiatmissbrukare med ett långvarigt missbruk och med 

många misslyckade behandlingsförsök bakom sig. Enligt Centralförbundet för alkohol – och 

narkotikaupplysning (CAN, 2007) har andelen opiatmissbrukare ökat från 2300 år 1979 till 

7300 år 1998, vilket var det år då den senaste kartläggningen utfördes. 

Behandlingsforskningen vi har granskat visar att denna grupp ofta är svår att behandla då den 

i många fall också lider av kroppsrelaterade sjukdomar de har utvecklat som en följd av sitt 

narkotikamissbruk (Svensson, 2005, s. 139 f). Det är också vanligt förekommande att denna 

grupp saknar framtidsplaner, lider av psykisk ohälsa och har dålig kontakt med sin familj och 

sitt sociala nätverk. Dessutom saknar flertalet av dem bostad, arbete, ett fungerande socialt liv 

och finansierar ofta sitt missbruk genom kriminalitet (Svensson, 2005, s. 111 f).  

Individer som har levt en stor del av sina liv som narkotikamissbrukare har sannolikt begått 

brott, saknar goda sociala anknytningar och har i många fall svårt att följa samhällets regler 

och normer. De blir ofta marginaliserade och är svåra att behandla.  

Det finns behandlingsprogram, med relativt goda resultat, som är utvecklade speciellt för 

opiatmissbrukare, så kallade underhållsbehandlingar (Socialstyrelsen, 1997). 

Med underhållsbehandling menas läkemedelassisterad behandling i kombination med 

psykosocial behandling. Psykosocial behandling innebär att klienten behandlas både 

psykologiskt och socialt (Berglund et al., 2000, s. 76 f).  De vanligast förekommande 

underhållsbehandlingarna idag är metadon- och subutexprogram. De har visat sig vara 

effektiva och leder till minskad mortalitet, minskat missbruk, minskad kriminalitet och ökade 

sociala funktioner. Underhållsbehandling har också visat sig vara en samhällsekonomiskt 

gynnsam behandling (Socialstyrelsen, 2004, s. 34).  

Metadon- och subutexprogrammen är starkt regelstyrda och ställer stora krav på dem som 

deltar i programmen. Det leder till att en del klienter faller bort då de inte kan leva upp till 

programmens krav och regler. En utvärdering gjord av socialstyrelsen visade att 39 procent av 

de 655 individer som deltog i metadonbehandling inte kunde genomföra behandlingen, vilket 

ledde till att de blev ofrivilligt utskrivna (Socialstyrelsen, 1997). Det är problematiskt 

eftersom forskningen visar att underhållsbehandling fungerar bra för opiatmissbrukare.   

Vi blev intresserade och frågan väcktes; finns det andra metoder som kan fungera bättre för 

dem som inte klarar av att delta i metadon- eller subutexprogram?  

Vi fann en behandlingsverksamhet, som vi i uppsatsen kallar Skogsbacken, som använder sig 

av en annorlunda behandlingsmodell. Behandlingen består av underhållsbehandling där 
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läkemedlet temgesic används i kombination med psykosocial behandling. Behandlingen är 

individuellt anpassad och utgår ifrån den enskilda individens förutsättningar. Vi har således 

bestämt oss för att undersöka vad en sådan behandling kan betyda och om den kan svara på 

frågan: finns det andra metoder som kan fungera bättre för den grupp som inte klarar av att 

delta i metadon- eller subutexprogram?  

För att läsaren ska få en uppfattning om problemets karaktär vill vi inledningsvis beskriva 

narkotikamissbrukets utveckling i Sverige med fokus på det tunga missbrukets spridning.   
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1. Bakgrund 

Utvecklingen av tungt missbruk 

Narkotikamissbruk har setts som ett allvarligt samhällsproblem sedan 1960-talet. De som 

missbrukar narkotika kan delas in i olika kategorier, till exempel tunga missbrukare. Med 

tunga missbrukare avses de individer som de senaste tolv månaderna har injicerat narkotika 

eller de individer som de senaste tolv månaderna har använt narkotika dagligen eller i stort 

sett dagligen.  

Kartläggningar av det tunga missbruket i Sverige har gjorts vid ett flertal tillfällen. Den första 

kartläggningen gjordes år 1979. Då var andelen tunga missbrukare 15 000. Den senaste 

kartläggningen gällande antalet tunga missbrukare utfördes år 2004 och då var antalet 26 000 

individer. Antalet individer som klassades som tunga missbrukare ökade årligen med 800 

mellan år 1979 till 1992 och mellan år 1992 till 1998 var ökningen 1900 individer. 

Andelen narkotikarelaterade dödsfall fördubblades under 1990-talet. Toppen nåddes vid 

millennieskiftet då antalet dödsfall uppgick till 400 per år. Därefter minskade frekvensen och 

år 2004 var antalet dödsfall 326 per år. En förklaring till minskningen kan vara utökad 

underhållsbehandling för opiatmissbrukare. Mellan år 1979 och 1998 ökade användningen av 

heroin. 30 procent hade använt heroin de senaste tolv månaderna år 1979, medan 47 procent 

hade använt heroin de tolv senaste månaderna 1998. Andelen tunga missbrukare som hade 

opiater som dominerande drog var 15 procent vid kartläggningen år 1979 och år 1998 hade 

andelen ökat till 28 procent (CAN, 2007, s. 119 ff).  

Inom gruppen opiater skiljer man mellan naturliga opiater och syntetiskt framställda preparat. 

Dessa har liknande påverkan på kroppen och hjärnan, men framställs på olika sätt. Naturliga 

opiater framställs av växten opiumvallmo. Inom denna grupp är morfin och heroin de 

vanligaste preparaten. Syntetiskt framställda preparat är till exempel metadon och subutex. 

Känslan av att inta opiater beskrivs som en euforisk upplevelse, det vill säga upprymdhet, 

känsla av allmänt välbefinnande, avspändhet och sorglöshet. Alla problem tycks försvinna 

och känslan av tristess, ångest och smärta upplevs vara obefintlig. Känslan av eufori minskar 

snabbt vid regelbunden användning av opiater.  Dosen måste hela tiden höjas för att uppleva 

liknande positiva effekter som första gången drogen intogs. I samma takt som dosen ökar, 

tilltar upplevelsen av smärta och ångest. Abstinensbesvären beskrivs som att den drabbade 

känner sig oerhört sjuk och får krämpor i hela kroppen. En av de valigaste drogerna inom 

gruppen opiater är heroin. Heroinet introducerades i Sverige 1974 och anses vara en av de 

mest beroendeframkallande drogerna. Under 1800-talet användes heroin för att behandla 
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morfinmissbruk. Heroinet visade sig dock skapa större missbruksproblem, detta på grund av 

att heroinet omsätts snabbare i kroppen (Nordegren & Tunving, 1997, s. 332 ff).  

Känslan vid intag av heroin beskrivs som så stark att den jämförs med en hästspark och därav 

har heroinet fått smeknamnet ”horse” (Graaf & Persson, 2001, s. 36). 

Som vi skrev ovan har det tunga missbruket ökat kraftigt sedan 1960-talet, vilket också fört 

med sig ett tämligen högt antal narkotikarelaterade dödfall. Efter millennieskiftet minskade 

dock antalet narkotikarelaterade dödsfall något och en anledning till det tros vara utökad 

underhållsbehandling. Detta faktum gjorde att vårt intresse väcktes och vi blev nyfikna på att 

undersöka behandlingsmetoden närmare. I nästa avsnitt beskrivs syftet med vår undersökning.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte: 

Undersökningens syfte är att ta reda på om psykosocial behandling i kombination med 

temgesic leder till några förändringar i klienternas livssituation utifrån klienternas och 

personalens perspektiv.  

Vi kommer att jämföra tidigare studier om metadon- och subutexbehandling med resultatet av 

den typ av underhållsbehandling som vi undersöker.  

 

Frågeställningar: 

Dessa frågeställningar gäller både klienternas och personalens perspektiv.  

• Har behandlingen lett till några förändringar avseende klientens missbrukssituation? 

• Har behandlingen i något avseende förändrat klientens sociala liv? 

• Mår klienten bättre fysiskt eller psykiskt på grund av behandlingen? 

• Har klientens uppfattning om sig själv förändrats? 

• Vad har klienten för uppfattning om sin framtid efter behandlingen? 
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Disposition  

Här följer en beskrivning av de återstående avsnitten.  

Avsnitt tre beskriver socialstyrelsens riktlinjer för underhållsbehandling. Avsnittet innehåller 

dessutom en genomgång av olika typer av underhållsbehandling där läkemedelsbehandling 

och psykosocial behandling beskrivs i tur och ordning. På grund av att vi inte fann relevant 

information gällande underhållsbehandling med temgesic utgår vi ifrån information vi fått av 

Skogsbackens läkare i avsnittet som behandlar temgesic.  

Avsnitt fyra beskriver de teoretiska ansatser vi använt oss av. 

Avsnitt fem beskriver resultat från tidigare studier om metadon- och subutexbehandling. 

Avsnitt sex beskriver undersökningens metodologiska överväganden.  

Avsnitt sju beskriver Skogsbackens verksamhet och de respondenter vi studerat.  

Avsnitt åtta presenterar undersökningens resultat. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

jämförelse mellan personalens och klienternas resultat.  

Avsnitt nio innehåller analys utifrån de teoretiska ansatser vi valt och en slutdiskussion där vi 

diskuterar studiens resultat och idéer för kommande forskning.  

Uppsatsen avslutas med referenslista och bilagor. 
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3. Underhållsbehandling 

Riktlinjer för underhållsbehandling  

Underhållsbehandling vid opiatmissbruk innebär behandling med metadon eller annat 

narkotikaklassat läkemedel. Läkemedlet används i kombination med psykosocial behandling. 

Vilka läkemedel som klassas som narkotika går att läsa i läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 1997:12).1 Med anledning av att denna typ av behandling ofta ifrågasätts har 

socialstyrelsen skapat en allmän kunskapsöversikt gällande underhållsbehandling. Målet med 

kunskapsöversikten är att skapa gemensamma riktlinjer för underhållsbehandling. Riktlinjerna 

ska bidra till att kommande behandlingsmetoder innehåller effektiva och gemensamma inslag 

som bygger på evidensbaserad kunskap. I kunskapsöversikten skiljer socialstyrelsen mellan 

olika behandlingsområden vid användning av narkotikaklassade läkemedel. Det område som 

vi har valt att undersöka är långsiktig underhållsbehandling, där syftet är att förhindra återfall, 

minska dödsfall och sjuklighet som orsakats av opiatmissbruk samt att hjälpa individen att 

uppnå bästa möjliga sociala funktioner (Socialstyrelsen, 2004, s. 34). 

År 2005 presenterade socialstyrelsen en författningssamling som innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om underhållsbehandling vid opiatmissbruk. Föreskrifterna är bindande regler 

medan de allmänna råden endast är rekommendationer om hur författningen ska användas 

(Socialstyrelsen 2004:8).  

 

Olika typer av underhållsbehandling  

Vi kommer här att beskriva de etablerade preparaten för underhållsbehandling; metadon och 

subutex. Efter detta följer en beskrivning av temgesic som är det preparat som vår studie 

fokuserar på. Vi kommer även att beskriva metadon och subutex på grund av att vi, utifrån 

undersökningens syfte, vill belysa de skillnader som finns mellan dessa preparat och 

temgesic. Därefter följer en kort genomgång av vad psykosocial behandling innebär. 

 

Metadonbehandling 

Metadon är ett syntetiskt framställt preparat som uppfanns i Tyskland 1936. Preparatet 

används i smärtlindrande och ångestdämpande syfte, men även vid underhållsbehandling av 

opiatmissbrukare. När metadon används vid underhållsbehandling intas det oralt, utblandat 

med saft eller juice.2 

                                                           
1 www.lakemedelsverket.se, 20080612, Läkemedelverket 
2 www.metadonpatientforeningen.org/. 20080410, metadonpatientföreningen 
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Behandlingsmetoden utvecklades i USA i början av 60-talet. År 1983 godkände 

socialstyrelsen metadonbehandling som reguljär sjukvård i Sverige. Idag finns fyra 

metadonkliniker i Sverige och dessa ligger i Uppsala, Stockholm, Lund och Malmö 

(Socialstyrelsen, 1997). Anledningen till att metadon används i behandling av 

opiatmissbrukare är att preparatet har ett betydligt längre normaltillstånd än andra opiater. 

Normaltillståndet hos metadon kan vara över ett dygn, medan normaltillståndet hos till 

exempel heroin endast varar några timmar. I syfte att undvika att rus eller abstinens infinner 

sig hos patienten är dosen individuellt anpassad. Denna dos är anpassad efter patientens 

toleransutveckling och är således livsfarlig för personer som inte har utvecklat samma 

tolerans.3 Enligt uppgifter från socialstyrelsen (2007) befann sig 858 patienter i 

metadonbehandling i Sverige vid 2004 års slut. För att få ingå i ett metadonprogram krävs en 

minimiålder på 20 år, ett dokumenterat opiatmissbruk sedan minst två år tillbaka, att annan 

behandling har provats och misslyckats, att behandlingen inleds frivilligt samt att avancerat 

blandmissbruk ej förekommer. Klienten kan skrivas ut ur programmet om denne missköter 

sig, till exempel genom att fortsätta missbruka, inta annan dos än den ordinerade, fuska med 

urinprov etc.4 

 

Subutexbehandling 

Subutex tillhör gruppen partiella agonister och den aktiva substansen i subutex är buprenorfin. 

Denna substans förekommer även i vissa värktabletter som till exempel temgesic. Partiella 

agonister aktiverar opiatreceptorerna i hjärnan, men de blockerar även den upplevelse av 

eufori som opiater ger upphov till. Fördelen med partiella agonister, det vill säga subutex, är 

att receptorstimuleringen sker på en mycket lägre nivå än hos fulla agonister, det vill säga till 

exempel metadon. Detta minskar risken för dödfall orsakade av andningsdepression. På grund 

av risken för andningsdepressioner vid intag av metadon rekommenderas subutexbehandling 

före metadonbehandling. Syftet med subutex är att minska drogsuget och blockera ruseffekter 

vid opiatintag. Genom medicinering med subutex ska klientens chanser att genomföra 

psykosocial behandling öka. Detta ska på lång sikt leda till förbättring av klientens livskvalité. 

När klienten lyckats förbättra psykiska och sociala delar ska medicinen långsamt trappas ut. 

(Socialstyrelsen, 2004).  

Grunderna för alla subutexprogram utformas utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

                                                           
3 www.metadonpatientforeningen.org/. 20080410, metadonpatientföreningen 
4 www.akademiska.se/, 20080410, metadonprogrammet i Uppsala 
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råd om hur underhållsbehandling av opiatmissbruk ska utföras. I Sverige idag finns det en rad 

olika subutexprogram. Inom varje kommun kan det förekomma en viss variation i respektive 

program. 

För att ingå i Uppsalas subutexprogram krävs att klienten är minst arton år, att denne är 

motiverad till att sluta missbruka och frivilligt har sökt in till programmet. För 

långtidsbehandling ska klienten ha ett dokumenterat opiatmissbruk sedan minst två år tillbaka. 

För avgiftning rör det sig om sex månader. Klienten får inte heller ha ett avancerat 

blandmissbruk. Långtidsbehandlingen pågår i minst ett år och där ska klienten delta i olika 

psykosociala program som till exempel återfallsprevention och nätverksmöten. Klienten 

skrivs ut ur subutexprogrammet om denne missköter sig. Kriterierna för utskrivning är 

desamma som för de klienter som behandlas i ett metadonprogram.5  

 

Temgesicbehandling 

Enligt Skogsbackens läkare, (Personlig kommunikation, 25 april, 2008) används temgesic 

vanligen i smärtstillande syfte. Preparatet har samma aktiva substans som subutex, det vill 

säga buprenorfin, men medan subutex endast får skrivas ut av läkare som är verksamma på 

beroendekliniker får temgesic även skrivas ut av allmänpraktiserande läkare.  

Vidare berättar läkaren att han upplever att det är få beroendeläkare som har erfarenhet av att 

behandla opiatmissbrukare med temgesic, vilket gör att preparatet idag inte används i så stor 

utsträckning. Kriteriet för att en individ ska få temgesic utskrivet är att denne har ett 

opiatmissbruk. Enligt läkaren bör man dock vara medveten om att det finns väldigt få rena 

opiatmissbrukare idag och att de flesta även missbrukar någon annan substans. Men samtidigt 

ska ett preparat med buprenorfin inte ges till någon som inte ämnar sluta missbruka.  

Skogsbackens läkare har kontinuerlig uppföljning med de klienter som han skriver ut 

temgesic till. Temgesic tas till i nödfall och skrivs ut till de klienter som har straffat ut sig ur 

metadon- eller subutexprogrammet eller som helt enkelt inte klarar av att delta i dessa. Det 

handlar om individer som faller utanför ramarna, men som ändå är betjänta av 

läkemedelsbehandling. Det kan till exempel röra sig om att individen på grund av olika 

omständigheter inte besitter förmågan att gå till en beroendeklinik för att hämta sin medicin 

på exakt samma tid varje dag. Klarar man inte det får man inte delta i 

behandlingsprogrammet. De individer som får temgesic utskrivet är individer som har ett 

mycket tungt och långvarigt opiatmissbruk. Enligt läkaren gör detta faktum att det är svårt för 
                                                           
5 www.akademiska.se/, 20080410, subutexprogrammet i Uppsala 
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denna grupp att inrätta sig i ett reglerat program när de tidigare levt ett liv helt utan struktur.  

Förhållningssättet för en individ som intar temgesic ska dock vara detsamma som för en 

individ som intar metadon eller subutex. Om individen missköter sin temgesicbehandling 

genom att till exempel fortsätta att missbruka vid sidan av, blir individen av med sin medicin. 

Skillnaden är att mer individuella kriterier kan upprättas vid behandling med temgesic i syfte 

att individen ska klara av att sköta behandlingen. Tanken är att temgesic ska hjälpa klienten 

att hålla sig flytande och minska suget för opiater och därigenom kunna ta tag i den sociala 

verkligheten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att temgesic har buprenorfin som aktiv substans, vilken 

är densamma som för subutex. Precis som metadon och subutex syftar preparatet till att ta 

bort suget efter opiater. Medan metadon och subutex endast får skrivas ut av läkare som 

arbetar på beroendekliniker, kan temgesic skrivas ut av allmänpraktiserande läkare.  

Läkemedelsassisterad behandling är dock bara en del av begreppet underhållsbehandling. Den 

andra halvan utgörs av psykosocial behandling och vad det innebär beskrivs nedan.  

 

Psykosocial behandling 

Psykosocial behandling består av behandlingsformer som både har psykologiska och socialt 

inriktade insatser i behandlingen. Detta innebär att en klient som deltar i psykosocial 

behandling kommer att behandlas individuellt för att utveckla och behandla psykiska delar 

hos klienten. Denna bit kan utgöras av individuella samtal med till exempel en 

behandlingsterapeut. Utöver den psykologiska behandlingen kommer klienten även att 

behandlas socialt, vilket kallas för social färdighetsträning. Social färdighetsträning kan bland 

annat innebära att klienten tillsammans med personal får träna på hur man beter sig i olika 

sociala situationer.  Inom psykosocial behandling finns en mängd olika varianter (Berglund et 

al., 2000, s. 76 f).   

Ett vanligt synsätt inom psykosocial behandling är det systemteoretiska synsättet. Det 

systemteoretiska synsättet är ett sätt att förstå världen genom helheter, relationer, 

sammanhang och mönster. Systemteorin styrs av ett cirkulärt tänkande, vilket är motsatsen till 

vårt mer vardagliga linjära tänkande som lägger fokus på orsak och verkan. Det cirkulära 

tankesättet innebär att fokus istället läggs på relationer, interaktioner och samband. Ett system 

utgörs av en familj, en kamratgrupp, ett arbete etc. Ett beteende kan ses som avvikande om 

klienten enbart betraktas som en fristående enhet. Om man istället studerar det som pågår i ett, 

för klienten, viktigt system kan beteendet få sin förklaring. Det systemteoretiska synsättet 

syftar till att erbjuda klienten alternativ och valmöjligheter som ska hjälpa klienten att finna 
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nya sätt på vilka problem kan lösas (Bernler & Johnsson, 2001, s. 56 f). Inom psykosocial 

behandling återfinns flera olika behandlingsmodeller. Vi har valt att beskriva CRA 

(Community reinforcement approach), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och miljöterapi 

eftersom det är dessa tre modeller som Skogsbackens behandlingsverksamhet använder sig 

av.  

 

CRA 

CRA står för Community Reinforcement Approach och har sin grund i inlärningspsykologin. 

Kännetecknande för CRA är en positiv klientsyn. Fokus läggs på det som fungerar bra istället 

för på misslyckanden. Förändring hos klienten ska uppnås genom förstärkning av klientens 

beteende och detta sker i små steg. När behandlingen påbörjas är en viktig uppgift för 

behandlaren att finna klientens förstärkare, det vill säga identifiera de faktorer som gör att 

klienten missbrukar och vad som förstärker ett drogfritt beteende. Färdighetsträning ingår 

även i CRA (Statens institutionsstyrelse, 2004). 

 

KBT 

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Fokus inom KBT ligger på här och nu och individens 

samspel med omgivningen. Beteende inom KBT innebär något annat än vad vi vanligen 

menar när vi talar om beteende. Här syftar man på kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och 

uppfattningar av händelser som påverkar individen och dennes omgivning.  KBT ska hjälpa 

klienten att se samband mellan deras tankar, känslor och beteenden.6  

 

Miljöterapi 

Inom miljöterapi läggs tonvikten på själva miljön. Miljöterapi karaktäriseras av demokrati och 

öppen kommunikation. Klienten förväntas delta i den egna behandlingen och personalen 

fungerar som lärare. Behandlingsinstitutionen ska bedrivas i kontakt med samhället och 

människor utanför institutionen. Det ska finnas en aktiv samverkan mot gemensamma mål 

gällande bland annat behandlingen. Personalen ska använda sin makt med förnuft. De ska visa 

auktoritet utan att vara auktoritära. Klienten ska hela tiden förstå och acceptera varför vissa 

krav och regler upprättas. Detta skapar en känsla av trygghet hos klientgruppen. Alla 

handlingar accepteras, men man frågar sig varför klienten handlade som denne gjorde 

(Hagqvist & Widinghoff, 2000, s. 23 f).  

                                                           
6 www.kbt-centrum.se/,  20080415, KBT-centrum i Uppsala 
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4. Teoretisk referensram  

Symbolisk interaktionism  

Nedan följer en beskrivning av symbolisk interaktionism och stämplingsteorin. Dessa ansatser 

är användbara för vår undersökning eftersom de hjälper oss att uppnå en djupare förståelse för 

vårt undersökningsområde. 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt, en utgångspunkt, vilken kan hjälpa oss att analysera 

den sociala verkligheten. Symbolisk interaktionism ser utvecklingen av samhället och 

människors identitet som en ständigt pågående process som utvecklas genom interaktioner 

mellan människor (Mead, 1976, s. 112). 

Inom symbolisk interaktionism finns fyra grundstenar som är viktiga för att förstå en 

människans beteende.  

Definition av situationen innebär att om en individ definierar en situation som verklig, blir 

också dess konsekvenser verkliga. Denna definition av situationen styr människans beteende 

och ändras hela tiden beroende på hur individen definierar en specifik situation. Om en 

individ med missbruksproblem besöker ett sjukhus och upplever att hon blir illa behandlad av 

personalen kommer hon definiera situationen som att hon blir negativt särbehandlad på grund 

av sina missbruksproblem.  

Social interaktion är något som vi alltid ägnar oss åt. Det sker genom tal, men också genom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi kan även interagera med oss själva genom tankar.  

Aktivitet och handling är centralt i symbolisk interaktionism. Individen är ständigt aktiv och 

föränderlig. Detta innebär att en människa inte är missbrukare, individen beter sig bara som 

en missbrukare i den specifika situationen.  

Symboler är också ett viktigt begrepp. En av de viktigaste symbolerna är ord och dessa blir till 

symboler först när de betyder samma sak för individen som för dennes omgivning (Trost & 

Levin, 1999, s. 12 ff). Symboler skapas genom interaktion och är alltså kopplade till 

gemensamma värden. En missbrukare är till exempel en symbol som är kopplad till fördomar 

och negativa värden hos en stor del av samhället. Språket är väldigt viktigt vid en interaktion 

mellan människor. Talar man inte samma språk eller om språket inte kopplas till samma 

symboliska värden kan missförstånd uppstå (Charon, 2004, s. 42 ff). 

”Jaget” är inte statiskt, utan något som hela tiden förändras genom interaktionsprocesser. 

Detta innebär att en missbrukaridentitet inte är statisk, utan något som kan förändras genom 

interaktion, till exempel med hjälp av ett behandlingsprogram. Med tanke på detta är 

symbolisk interaktionism en fördelaktig ansats för vår undersökning.  
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Ytterligare viktiga begrepp som förekommer inom symbolisk interaktionism är:  

Primärgrupp vilket beskrivs som en grupp som hjälper oss att utveckla vårt ”jag” och bidrar 

till socialisering. Grupperna karaktäriseras av samarbete och ansikte mot ansikte-kontakt. En 

grupp av detta slag är primär såtillvida att den genererar känsla av social tillhörighet. En 

primärgrupp kan vara ett fotbollslag, en kamratgrupp, en klientgrupp på ett behandlingshem 

etc. (Trost & Levin, 1999, s. 40). 

Signifikanta andre utgörs av personer som individen bryr sig om och som är viktiga för 

uppbyggandet av individens ”jag”. I unga år fungerar i de flesta fall föräldrarna som 

signifikanta andra. Men signifikanta andra förekommer och är viktiga även i vuxen ålder 

(Trost & Levin, 1999, s. 60).  

Generaliserande andre ger individen ett eget ”jag” och utgörs av samhället eller en social 

grupp. Individen lär sig hur hon ska bete sig genom att uppfatta åsikter, normer och 

förväntningar hos den generaliserande andre (Trost & Levin, 1999, s. 63). 

Rollövertagande kan jämföras med empati. Det handlar om att individen föreställer sig hur 

andra individer definierar sin situation, hur de tänker och känner och att individen sedan 

identifierar sig med detta (Trost & Levin, 1999, s. 62). 

 

George Herbert Mead räknas som ett av de två stora namnen inom symbolisk interaktionism. 

Mead skriver att en individs ”jag” utvecklas genom interaktion med andra människor och 

genom sociala erfarenheter. Jaget finns alltså inte vid födseln utan skapas genom en 

interaktionsprocess som pågår hela livet.  

Mead anser att språket är basen för människans medvetande. Medvetandet utvecklas genom 

signifikanta symboler och utan ett medvetande kan vi inte räknas som människor. Mead 

uppfattar socialt handlande som något som förändras över tid. Människan ska inte uppfattas 

som passiv, utan som skapare av sin egen omvärld. Individen har inte bara ett ”jag”, utan 

också ett ”me” och ett ”I”. ”Me” är den sociala aspekten av jaget och uppstår genom att 

individen lär sig att se på sig själv med omgivningens ögon. ”I” är den aktiva kraften som 

utför handlingen och är oförutsägbar, till skillnad från ”Me” (Mead, 1976, s. 109 ff., Boglind, 

Lundén & Näsman, 1972, s. 32 f). 

 

Charles Horton Cooley räknas som det andra stora namnet inom SI. Grundläggande i hans 

tankesätt är att individ och samhälle inte kan studeras åtskilda och att det finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande dem emellan. Ett viktigt begrepp hos Cooley är spegeljag, vilket kan 

beskrivas som individens självbild. Denna självbild förutsätter föreställningar om andra och 
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om de föreställningar som de har om individen (Boglind, Lundén & Näsman, 1972, s. 28 f).  

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv är en utveckling av det symbolisk interaktionistiska 

perspektivet. Interaktionen mellan människor kan liknas vid en teaterföreställning. Aktören är 

den som framför en roll och den som tar emot aktörens rollframställning blir publik. Vid ett 

framträdande använder och förknippas aktören omedvetet med en viss fasad som hjälper 

publiken att definiera situationen och aktörens roll. En del av fasaden består av en personlig 

fasad som utgörs av till exempel klädstil, utseende, hållning, talmönster och kroppsspråk samt 

en inramning som består av rekvisitan vid framträdandet. Inramningen är platsbunden och är 

den plats där framträdandet äger rum; det vill säga scenen (Goffman, 2004, s. 25 ff).  

Enligt Goffman bildar aktörer som samarbetar vid framställningen av en och samma rutin ett 

team. Inom ett team skapas ett ömsesidigt beroende mellan alla aktörer i teamet. På grund av 

att en aktör i teamet kan förstöra framställningen av teamet genom olämpligt beteende måste 

alla team-medlemmar lita på varandra samt se till att framställningen görs korrekt (Goffman, 

2004, s. 73 ff). 

 

Eriksson (2007, s. 57 f) har upprättat en teori som berör mänskligt handlande. Han anser att 

aktören inte är stabil utan växlar mellan olika positioner. Dessa positioner förändrar 

interaktionen som ständigt pågår mellan människor. Olika situationer kräver olika ageranden 

och på grund av det måste också interaktionerna förändras hela tiden. Våra handlingar är 

intentionella, vilket betyder att de har ett syfte som vi vill uppnå. Vi handlar antingen utifrån 

intentioner som kommer från oss själva, det vill säga från vårt ”jag” eller så handlar vi utifrån 

vår sociala omgivning. Detta kallar Eriksson för handlingspositioner och han benämner 

intentioner som kommer från vårt ”jag” som subjektposition och intentioner som kommer från 

vår sociala omgivning som objektposition. När vi handlar från subjektpostition styrs vi av 

våra ”jag” och av uppfattningen som vi har om oss själva, medan det är klargjorda och 

kategoriserade uppfattningar som styr när vi handlar utifrån objektposition. Vidare skriver 

Eriksson att när vi handlar ur subjektposition är det endast vi själva som kan ställas till svars 

för våra handlingar på grund av att det är våra egna värden som styr hur vi handlar. Att handla 

utifrån en objektposition innebär istället att vi handlar som medlemmar av någon form av 

kategori. Här är det inte vårt ”jag” som styr handlandet utan en form av förutbestämt 

regelverk. Eriksson menar att vi hela tiden växlar mellan dessa olika positioner när vi 

interagerar. För att dra en parallell till vårt undersökningsområde kan vi se att klienterna 

handlar enligt objektposition om de faller tillbaka i vissa förutbestämda regler om hur en 
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missbrukare ska bete sig. Genom behandlingen får klienterna hjälp att låta sina egna viljor 

styra deras handlande. Det vill säga att de genom behandlingen får hjälp att handla enligt 

subjektposition. 
 
Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin som modern teori uppkom i USA på 1960-talet. Grunderna återfinns hos 

Charles Horton Cooley, som anser att avvikande beteende är en social företeelse och att 

avvikare endast existerar i relation mellan en individ och en grupp. Allmänna uppfattningar 

om stämpling är att en individs beteende formas under hela hennes liv och att det inte 

uppkommer över en natt. Inom detta perspektiv talar man också om karriär, där avvikaren 

arbetar sig igenom olika stadier som bygger på varandra; till exempel att en individs 

alkoholbruk leder till haschmissbruk som i sin tur leder till amfetaminmissbruk. Om en 

handling ses som avvikande beror till stor del på omgivningens reaktioner. Detta kan hjälpa 

till att förklara varför det kan vara så svårt för en person som missbrukat länge att försöka 

bygga upp en ny identitet. Om omgivningen inte accepterar dessa förändringsförsök kommer 

individen fortfarande att ses som avvikare. Vilka beteenden som är acceptabla bestäms av de 

grupper som besitter mest makt. Avgörande för att befästa en avvikaridentitet är att offentligt 

stämplas som avvikare. Begreppen ”självbild” och ”negativ självbild” är centrala för att förstå 

hur en avvikande identitet skapas hos en individ. Hur vår självbild skapas är beroende av hur 

individen ser på sig själv i relation till hur människan bör vara. Vår självbild skapas alltså 

genom interaktion med omgivningen. En negativ självbild uppkommer på grund av att 

individen, genom interaktion med omgivningen, erfar att hennes bild av hur hon är inte 

stämmer överens med omgivningens bild av hur hon bör vara. Detta kan leda till skapandet av 

en avvikande identitet (Goldberg, 2000, s. 109 f). 

Enligt vår uppfattning samverkar och kompletterar dessa ansatser varandra på ett bra sätt och 

de är användbara när det kommer till att förklara varför en människa utvecklar en avvikande 

identitet. Detta gör att vi får en djupare förståelse för våra undersökningsenheter och det 

bidrar även till att skapa en holistisk bild av vårt undersökningsområde.  
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5. Tidigare forskningsbaserade erfarenheter 

Med anledning av att vi inte funnit någon forskning som behandlar underhållsbehandling med 

temgesic kommer detta avsnitt att redovisa resultat av underhållsbehandling med metadon och 

subutex. Trots att de redovisade undersökningarna behandlar andra preparat anser vi ändå att 

de är relevanta för vår studie på grund av att likheterna mellan dessa preparat och temgesic är 

tämligen stora då samtliga preparat syftar till att ta bort suget efter opiater. Subutex och 

temgesic har även samma aktiva substans, det vill säga buprenorfin. 

 

Tidigare studier om metadonbehandling 

I socialstyrelsens utvärdering av metadonbehandling i Sverige (1997) studerades 655 patienter 

som var inskrivna i metadonbehandling mellan år 1993 till 1994. Gällande 

narkotikaanvändningen uppgav 54 procent av patienterna i Uppsala att de slutat använda 

narkotika, medan hela 95 procent i Malmös behandlingsprogram uppgav att de slutat. För 

Lund och Stockholm var siffran 70 procent. När det kom till alkohol angav 50 procent av 

undersökningpopulationen att de druckit mindre alkohol de tre senaste månaderna, medan tio 

procent hade druckit mer. En stor andel hade ekonomiska problem innan de skrevs in i 

programmet, en frekvens som sjönk efter inträde i metadonbehandling. Utvärderingen visade 

att 38 procent av patienterna upplevde en förbättring inom fem av dessa sex livsområden: 

boende, arbete/studier, sociala relationer, hälsa, familjerelationer och alkohol- och 

narkotikamissbruk. Registerdata och intervjumaterial visade också på minskad kriminalitet. 

Gällande dödligheten framkom att opiatmissbrukare som inte var inskrivna i 

metadonbehandling hade åtta gånger högre dödlighet än de opiatmissbrukare som var 

inskrivna i metadonbehandling. Dödligheten bland de patienter som valde att avbryta 

behandlingen var högre än bland dem som valde att kvarstanna i behandling. Utvärderingen 

visade även att metadonbehandling inte är lämpad för alla. 39 procent av de 655 som deltog i 

utvärderingen var av olika anledningar inte kapabla att genomföra behandlingen och blev 

således ofrivilligt utskrivna. Det innebär att 255 individer föll bort.  

 

I en studie utförd av Grönbladh (2004) studerades 34 personer mellan 20 till 24 år, samtliga 

med en historia av ett fyra till åtta års långt intravenöst heroinmissbruk. Dessa delades in i två 

grupper. Den ena gruppen behandlades med hjälp av metadonbehandling och den andra 

fungerade som kontrollgrupp. Efter sex år visade det sig att 81 procent av deltagarna i 

gruppen som behandlats med metadon blivit fria från sitt missbruk, medan motsvarande siffra 
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hos kontrollgruppen var sex procent.  

 

Gunne, Grönbladh och Öhrlund (2002) konstaterade att det svenska metadonprogrammet som 

användes mellan 1967 till 1990 hade en mycket hög retention, det vill säga en hög andel 

patienter som kvarstannade i behandling. Under dessa 23 år hade mellan 71 till 81 procent av 

patienterna fått ett vanligt arbete, ett beredskapsarbete eller påbörjat studier inom tre till fem 

år efter påbörjad metadonbehandling. Ett år innan de påbörjade sin behandling hade 13 

procent ett arbete och en procent ägnade sig åt studier.  

 

Michels, Stöver och Gerlach (2007) skriver att metadonbehandling har visat sig vara en 

gynnsam behandlingsmetod när det kommer till att uppnå hög retention. Metadonbehandling 

förbättrar patienternas hälsa överlag och bidrar till patientens återintegrering i samhället. 

Andelen drogrelaterade dödsfall uppges också minska.  

 

Tidigare studier om subutexbehandling 

I en studie utförd av Löbu (2005) gjordes en uppföljning av subutexprogrammet på narkotika- 

och alkoholmottagningen (NOA) i Norrköping. Studien undersökte bland annat hur klienterna 

försörjt sig före subutexbehandlingen. Resultatet visade att före subutexbehandlingen 

försörjde sig 65 procent av deltagarna helt eller delvis genom olaglig verksamhet, 42 procent 

försörjde sig genom socialbidrag och endast 23 procent försörjde sig genom arbete. Under 

pågående subutexbehandling ändrades resultatet markant gällande deltagarnas försörjning. 

Försörjning genom arbete nära på fördubblades; 55 procent uppgav att deras försörjning 

uppkom genom arbete. Dessutom hade försörjning genom olaglig verksamhet helt försvunnit.  

Studien behandlade även boendesituation. Resultatet visade att deltagarna i större utsträckning 

hade egna bostadskontrakt efter att ha genomgått behandling. Före deras medverkan i 

subutexprogrammet var åtta procent bostadslösa och under pågående program var ingen 

bostadslös. 76 procent av deltagarna uppgav att subutexprogrammet resulterat i en stor 

förbättring gällande familjerelationer. Endast åtta procent ansåg att relationen inte förändrats. 

Som avslutning fick deltagarna rangordna de viktigaste förändringarna som 

subutexprogrammet medfört. Rangordningen visade att drogfrihet kom först. Därefter kom 

bättre kontakt med närstående, möjlighet till att kunna arbeta och fysiskt/psykiskt 

välbefinnande. 

Denna studie visar att underhållsbehandling är effektivt vid behandling av opiatmissbrukare. 

Flera deltagare i denna studie har genomgått andra behandlingar som inte resulterat i någon 
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förändring av deras missbruk. Subutex skapar förutsättningar för förändring av opiatmissbruk, 

men läkemedelsbehandling bör kombineras med psykosocial behandling för att nå optimalt 

resultat.  

 

Krook et al. (2001) utförde en studie i Norge där de undersökte vilken effekt subutex har vid 

behandling av opiatmissbruk. Undersökningspopulationen utgjordes av människor som 

väntade på att bli antagna till ett metadonprogram, men som istället erbjudits en möjlighet att 

få subutex mot sitt opiatmissbruk. Totalt medverkade 106 personer i studien. Slumpen 

användes för att välja ut 55 personer som fick subutex och 51 personer som fick 

sockertabletter. Endast kontrollgruppen visste vilka som fått subutex och vilka som fått 

sockertabletter. Syftet var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som fått 

subutex och de som fått sockertabletter. Studien pågick under 12 veckor. Under denna period 

fick deltagarna ingen psykosocial behandling utan endast läkemedelsbehandling.   

Resultatet från denna studie visade att antalet dagar som undersökningspersonerna 

kvarstannade i programmet var signifikant högre hos den grupp som fick subutex. När studien 

avslutades efter 12 veckor var 16 klienter som medicinerats med subutex fortfarande kvar i 

programmet jämfört med endast en person från gruppen som fått sockertabletter.  

Den grupp som fått subutex redovisade mindre användning av heroin och andra droger samt 

mindre användning av alkohol under den period som studien pågick. Denna grupp upplevde 

även en starkare känsla av välbefinnande och bättre mental hälsa.   

 

Eriksson och Ede (2004) gjorde en utvärdering av Kurage-programmet i Karlstad. 

Programmet bestod av subutexbehandling i kombination med psykosociala insatser. 

Utvärderingen visade på högt kvarstannande i behandling, samt ökat KASAM-värde rent 

generellt. KASAM innebär känslan av sammanhang i tillvaron samt förmåga att lösa problem 

och klara påfrestningar. Enligt deltagarna var det individuella stödet och den sociala 

gemenskapen (vilka utgjorde den psykosociala delen) mycket betydelsefullt. Gruppen och 

personalen utgjorde en trygghet. Gruppgemenskapen betonades av flera deltagare. I 

utvärderingen framkom även att samtal i grupp eller enskilt bidrog till ökat självförtroende 

och förmåga att acceptera sig själv.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att underhållsbehandling med metadon och subutex 

bland annat leder till minskat missbruk, förbättrad hälsa, minskad andel narkotikarelaterade 

dödsfall samt hjälper klienten att återintegreras i samhället. Behandlingsmetoderna har också 
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hög retention, vilket innebär en hög andel klienter som kvarstannar i behandling. Dock kan 

det också konstateras att denna typ av underhållsbehandling inte passar för alla, vilket innebär 

att det finns en klientgrupp som faller utanför ramarna. Det är på grund av detta som vi har 

valt att undersöka en alternativ behandlingsmetod som riktar sig till de individer som inte är 

kvalificerade att delta i subutex- eller metadonprogram.  
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6. Metod 

Kvalitativ ansats 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med tolkande ansats. Den kvalitativa metoden är 

användbar om syftet med undersökningen är att fånga undersökningspersonernas upplevelser 

och erfarenheter (Kvale, 2007, s. 70). Karaktäristiskt för kvalitativ metod är att fokus ligger 

på att förklara och förstå undersökningspersonernas upplevelser och uppfattningar. Kvalitativ 

metod genererar en holistisk bild av undersökningsområdet och bygger på 

undersökningspersonernas egna beskrivningar av en viss händelse. En forskare som använder 

sig av kvalitativ metod studerar fenomenet inifrån. Han eller hon sätter sig in i 

undersökningspersonens situation och försöker se världen utifrån dennes perspektiv. 

Kvalitativ metod anser att det finns saker som inte kan förstås om forskaren inte antar 

undersökningspersonens perspektiv. Kvalitativ metod är flexibel, vilket gör det möjligt för 

forskaren att ändra undersökningens upplägg under processens gång. Denna möjlighet bidrar 

till en mer grundläggande förståelse för frågeställningarna. (Holme & Solvang, 1999, s. 92 f).     

Utifrån vårt syfte ansåg vi att det var fördelaktigt att använda kvalitativ ansats för att besvara 

våra frågeställningar. Att vi ansåg att kvalitativ ansats var användbar berodde bland annat på 

att vi ville uppnå en förståelse för undersökningspersonernas egna uppfattningar om det 

studerade ämnet . 

 

Hermeneutisk ansats 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och kan översättas som tolkningslära. Syftet med 

en hermeneutisk ansats är att uppnå förståelse för textens mening. Att uppnå förståelse för en 

text är en process där delarnas mening bestäms av helhetens mening. Delarnas mening kan 

förändra helhetens mening och helhetens mening kan förändra delarnas mening och så vidare. 

Detta växelspel mellan del och helhet är centralt och det är också det som kallas för den 

hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen. Tolkningsarbetet ska avslutas när 

forskaren funnit en mättnad i sina tolkningar utan logiska motsägelser (Kvale, 2007, s. 49 f).  

En hermeneutisk ansats är ett fördelaktigt redskap för att tolka intervjutexter. När forskaren 

ska tolka en intervjutext ska denne försöka förstå vad texten säger om ett visst tema. 

Tolkningen ska alltså endast studera innehållet i uttalandena och försöka uppnå en förståelse 

för vad de intervjuade förmedlar (Kvale, 2007, s. 49 f).   

I tolkningsarbetet måste vi använda oss av vår förförståelse, det vill säga den kunskap som vi 

redan har. Förförståelsen kan aldrig läggas åt sidan, vilket betyder att den förståelse vi uppnår 
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för en individs livsvärld är en kombination av vår egen förståelse och individens förståelse. Vi 

kan alltså aldrig uppnå full förståelse för någon annan individ (Hartman, 1998, s. 190 f).  

 

I denna uppsats har vi utgått ifrån vår förförståelse för att sedan ge oss ut på fältet och 

inhämta mer kunskap om underhållsbehandling. Den nya kunskap som vi inhämtat analyseras 

med hjälp av teorier vilket har ökat vår förförståelse om ämnet. Arbetsprocessen har präglats 

av att vi hela tiden utgått från vår förförståelse kring underhållsbehandling som hela tiden 

utvecklats med hjälp av växelverkan mellan del och helhet, empiri och teori. Denna nya 

kunskap som vi fått om underhållsbehandling analyserar vi med hjälp av symbolisk 

interaktionism och stämplingsteorin, vilket skapar en djupare förståelse för vårt 

undersökningsområde. 

 

Anledningen till att undersökningspersonernas upplevelser är viktig i vår studie är att vi är av 

uppfattningen att det inte finns någon objektiv verklighet utan att verkligheten är subjektiv 

och ter sig olika beroende på vem som erfar den. På grund av detta är vi intresserade av att 

fånga undersökningspersonernas egna upplevelser av den verklighet som existerar för dem.  

 

Vår förförståelse 

Begreppet förförståelse myntades av den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer. Förförståelse 

innebär att allting förstås med hjälp av tidigare erfarenheter. Vad vi har med oss i bagaget 

avgör alltså vad vi förstår och vad som är obegripligt. Att frigöra sig från sin förförståelse är 

inte möjligt (Gilje & Grimen 1992, s. 183). Kvalitativ forskning präglas av vår förförståelse, 

det vill säga våra uppfattningar om en företeelse som skapas genom till exempel utbildning 

eller tidigare erfarenheter. Detta innebär att forskarens förförståelse oundvikligen kommer att 

påverka undersökningen (Holme & Solvang, 1999, s. 78 f). Resultatet i en kvalitativ 

undersökning växer fram med hjälp av den hermeneutiska spiralen, det vill säga genom en 

växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskaren och undersökningsenheterna (Kvale, 

2007, s. 50). 

 

Våra tre år på missbrukarvårdprogrammet har gett oss teoretisk, såväl som praktisk kunskap 

gällande missbruksproblematik. Denna kunskap har inhämtats bland annat genom 

föreläsningar och en femton veckor lång praktikperiod. Vi har genom tim- och 

sommarvikariat båda erfarenhet av att arbeta med människor med missbruks- och 

psykosociala problem. Under de tre år som vi studerat har vår kunskap hela tiden byggts på 
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och lett till nya tankar och insikter om ämnet. När vi började arbetet med denna uppsats var 

vår kunskap om underhållsbehandling inte särskilt stor. Denna kunskap har utvecklats under 

processens gång, vilket har gjort att vi idag anser oss ha goda kunskaper i ämnet. Vår 

inställning till underhållsbehandling när vi påbörjade uppsatsen var positiv. Denna positiva 

bild uppkom genom att vi båda mött personer vilka genomgått underhållsbehandling med ett 

positivt resultat, samt genom läst litteratur gällande ämnet. Även om vi hade en positiv bild av 

vårt undersökningsområde antog vi en kritisk forskarroll när vi påbörjade arbetsprocessen. 

Detta på grund av att vi ville göra en så objektiv granskning som möjligt. Vi har fortfarande 

en positiv bild av underhållsbehandling. Vi har dock fått insikt i att det är en tämligen 

komplex fråga. Under arbetets gång har vi hela tiden varit kritiska och strävat efter att vara så 

objektiva som möjligt i syfte att inte låta vår positiva förförståelse påverka arbetet. Vi är dock 

medvetna om att förförståelsen aldrig går att lägga åt sidan helt och hållet och att den i någon 

mån påverkar slutresultatet.  

Vi anser att det har varit fördelaktigt att skriva uppsatsen tillsammans, då vi under arbetets 

gång har kunnat göra varandra uppmärksamma på om vår förförståelse tagit över i för stor 

utsträckning. 

 

Tillvägagångssätt 

Utifrån undersökningens syfte började vi söka efter en passande behandlingsverksamhet som 

vi kunde studera. Vi fann ganska snart Skogsbackens behandlingsverksamhet och redan i ett 

tidigt skede tog vi kontakt med deras föreståndare. Vi förklarade syftet med vår undersökning 

och informerade även om hur vi ämnade gå tillväga. Föreståndaren var positiv till vår studie 

och gav klartecken till att tillfråga klienter om deltagande. Föreståndaren var engagerad och 

bidrog med tankar och idéer gällande uppsatsen vilka kom att bli mycket värdefulla. Han var 

från början väldigt noggrann med att påpeka att han inte på något vis ville styra vår 

undersökning och att han välkomnade en kritisk granskning av behandlingsmetoden, då det 

skulle kunna leda till förbättring och utveckling av Skogsbacken.   

 

Avgränsning 

På grund av att denna uppsatskurs endast omfattar tio veckor har vi begränsat studien till en 

specifik verksamhet och dess modell av underhållsbehandling. Med anledning av tidsramen 

har vi även begränsat oss såtillvida att vi undersökte hur klienternas livssituation såg ut några 

år innan de skrevs in i denna behandling samt hur deras livssituation ser ut idag.   
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Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer 

beskrivs som samtal med struktur och syfte. Intervjuaren når kunskap genom väl ställda 

frågor och genom att vara en god lyssnare (Kvale, 2007, s. 13). Intervjuerna präglas av 

personlig kontakt mellan intervjuare och undersökningsperson och de hjälper till att ge nya 

insikter i undersökningspersonens livsvärld. (Kvale, 2007 s. 117 f).   

 

Vi genomförde totalt nio intervjuer; fyra klientintervjuer, fyra personalintervjuer och en 

intervju med Skogsbackens läkare. Vi genomförde intervjun med behandlingsverksamhetens 

läkare på grund av att vi ville inhämta information om temgesic, eftersom denna inte gick att 

få tag på genom litteratur. Anledningen till att vi även genomförde intervjuer med personal 

var att vi ville se om klienternas uppfattning om hur behandlingen förändrat dem stämde 

överens med personalens uppfattning om klienternas förändring. Detta gjordes också på grund 

av att vi ville få en helhetsbild av klienternas förändringar.  

 

De kriterier vi satte upp för deltagande i vår studie var att undersökningspersonerna skulle ha 

missbrukat opiater och att de behandlades med temgesic. Undersökningspersonerna skulle 

även ha varit inskrivna på Skogsbacken i minst ett år. Undersökningspersonerna skulle också 

själva känna ett intresse för att vara med i studien och känna att de hade något att förmedla. 

Av de sex klienter som var inskrivna på Skogsbacken och som behandlades med temgesic på 

grund av sitt opiatmissbruk föll två stycken bort. En klient föll bort på grund av att han 

nyligen skrivits in i behandlingsverksamheten och vi ansåg därför att han ännu inte hunnit 

tillgodogöra sig den psykosociala behandlingen. Den andra klienten föll bort på grund av 

ointresse av att delta i studien. Vi anser inte att dessa bortfall påverkat studien då de fyra 

intervjuer som vi genomförde genererade den information vi behövde.  

 

När intervjuer ska genomföras är det brukligt att ha en intervjuguide som stöd. Det är upp till 

intervjuaren själv att avgöra hur strikt han eller hon vill följa sin guide (Kvale, 2007, s. 121). 

Vår intervjuguide fungerade som en grund för intervjuerna och användes för att hjälpa oss att 

upprätthålla en röd tråd under intervjuerna, men också för att försäkra oss om att vi fick fram 

den information vi ville ha. I syfte att undvika att undersökningspersonen föll in i en monolog 

som inte var relevant för studien, försökte vi styra in denne på de teman som var väsentliga. 

Dock var vi noga med att inte leda in undersökningspersonen mot vissa svar.  

Intervjuerna pågick mellan 46 till 74 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades 



 

24 
 

sedan i sin helhet. Syftet med transkribering är att strukturera datamaterialet så att det kan 

analyseras (Kvale, 2007, s. 155). Undersökningspersonerna informerades i förväg om att 

intervjuerna skulle spelas in och anledningen till detta. Ingen av dem hade något att invända. 

 

Det kan vara svårt att veta huruvida undersökningspersonen är helt sanningsenlig (Kvale, 

2007, s. 218). Vi försökte minimera den risken genom att informera undersökningspersonen 

om att denne var helt anonym. Syftet med det var att undersökningspersonen skulle känna sig 

bekväm med situationen och på så vis inte känna något behov av att undanhålla saker eller 

fara med osanning. Risken finns också att vi som forskare påverkar intervjusituationen. Dock 

går det aldrig att helt eliminera forskarens påverkan på sitt studieobjekt när en kvalitativ 

studie görs. Genom att hela tiden vara medvetna om och reflektera kring vår roll som 

forskare, anser vi att vi minimerade vår påverkan i den mån det gick. (Carlsson, 1991, s. 32).  

 

Tolkning av data 

Datamaterialet tolkades och delades in teman vilka framkom ur vårt datamaterial. Vår 

tolkning styrktes med citat från respondenterna. I vårt datamaterial fann vi ett citat från en 

klient som vi fäste oss lite extra vid. Det kom därför att användas som titel på vår uppsats. I 

syfte att belysa eventuella skillnader och likheter mellan klienternas och personalens utsagor 

gjordes en sammanfattande jämförelse mellan dessa grupper. Vi använde symbolisk 

interaktionism och stämplingsteorin som hjälp för att uppnå en djupare förståelse för 

undersökningspersonernas utsagor. För att få en holistisk bild av vårt datamaterial och för att 

uppnå en förståelse för förhållandet mellan del och helhet gick vi hela tiden fram och tillbaka 

mellan teori och empiri.   
 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas om den information man samlat in kan anses vara giltig, det vill säga 

”valid”. Undersöker vi verkligen det vi ämnar undersöka? Något som kan vara problematiskt 

med en kvalitativ studie är att forskaren kommer väldigt nära sitt studieobjekt. Denna närhet 

kan göra att undersökningsenheterna beter sig så som de tror att forskaren förväntar sig att de 

ska bete sig. Det är viktigt att forskaren är medveten om att detta problem kan uppstå. 

Forskaren måste även komma fram till hur hon ska uppträda för att få så giltig information 

som möjligt. Ska hon vara aktiv eller inta en mer passiv hållning?  
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För att uppnå så hög validitet som möjligt bör forskaren även ha en kritisk syn på sin 

undersökning och hela tiden ifrågasätta sitt datamaterial, det vill säga ”validera”. (Kvale, 

2007, s. 218., Holme & Solvang, 1997, s 94 f). För att uppnå så hög validitet som möjligt har 

vi genom hela undersökningen antagit en kritisk roll. Vi har även reflekterat kring vår 

förförståelse. Det gjorde oss medvetna om våra förutfattade meningar så att vi i största 

möjliga utsträckning undvek att de påverkade studiens resultat. Före varje intervju påtalade vi 

för undersökningspersonen att vi inte förväntade oss att de skulle svara på ett visst sätt, utan 

att de skulle säga precis vad som föll dem in. Detta syftade till att undersökningspersonerna 

skulle känna sig bekväma med intervjusituationen, men också till att få så sanningsenlig 

information som möjlig. Vår roll som intervjuare växlade mellan aktiv och passiv, beroende 

på hur undersökningspersonen betedde sig.   

 

En studies reliabilitet avgörs av hur mätningarna utförts och hur noggrann forskaren varit vid 

bearbetningen av det insamlade materialet. Slarv vid datainsamling och databearbetning leder 

till låg reliabilitet. Detta kan bland annat uppkomma på grund av ouppmärksamhet och 

missförstånd vid intervjusituationen. (Essiason, 2001, s. 67 f). Något som också kan hota 

reliabiliteten är om det omedvetet förekommer ledande frågor på grund av att de kan påverka 

undersökningspersonernas svar. Ledande frågor behöver dock inte alltid vara negativa. Om de 

ställs medvetet och för att få fram information som intervjuaren misstänker att 

undersökningspersonen undanhåller kan ledande frågor vara användbara och i sådana lägen 

hotar de inte heller undersökningens reliabilitet (Kvale, 2007 s. 145, 213).  

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt testades intervjumallen för att se om frågorna 

hjälpte oss att inhämta den information vi sökte. Detta gjordes genom att vi först genomförde 

en intervju och sedan transkriberade den. Vi kunde då konstatera att intervjumallen var 

konstruerad på ett tillfredställande sätt och genomförde sedan resterande intervjuer. För att 

undvika att styra undersökningspersonen med ledande frågor konstruerade vi intervjufrågarna 

så att de var öppna och gav undersökningspersonen utrymme att själv reflektera över svaren. 

För att försäkra oss om att vi inte missade något av det som undersökningspersonen 

förmedlade spelade vi in intervjuerna; detta på grund av att vi ansåg att värdefull information 

skulle gå förlorad om vi endast antecknade. Därefter transkriberades intervjuerna i sin helhet 

och lästes igenom upprepade gånger. Vi lät undersökningspersonen ta ställning till 

trovärdigheten i de tolkningar som gjorts. Syftet med det var att kontrollera så att våra 

tolkningar överensstämde med undersökningspersonernas uppfattning om verkligheten.   
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Etiska överväganden 

Uppsatsens etiska överväganden grundas i de forskningsetiska principerna.7  

Innan intervjuerna genomfördes informerades Skogsbackens föreståndare om hur vi avsåg att 

gå tillväga. Därefter hade vi ett informationsmöte med undersökningspersonerna där de 

informerades om att det var en vetenskaplig studie de skulle delta i. Vi försäkrade dem om att 

de skulle vara helt anonyma. Anonymiteten säkrades genom att vi använde fingerat namn på 

behandlingsverksamheten. Gällande klienterna avstod vi ifrån att använda namn 

överhuvudtaget.  

Vidare förklarade vi att deras medverkan var helt frivillig. Vi poängterade också att det var 

deras rättighet att när som helst avbryta sin medverkan. Vi informerade även 

undersökningspersonerna om hur vi avsåg att använda informationen som intervjuerna 

genererade. Vid intervjusituationen bad vi dem att endast berätta så mycket som de kände sig 

bekväma att berätta och poängterade att de skulle säga ifrån om de inte ville svara på någon 

fråga. Ljudinspelningarna från intervjuerna, samt det transkriberade materialet, har hanterats 

med försiktighet så att ingen obehörig har kunnat ta del av dem. Materialet har inte och 

kommer inte heller att användas för något annat ändamål än vår uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 www.vr.se/, 20080421, vetenskapliga rådet 
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7. Empiri 

Beskrivning av Skogsbacken 

Skogsbackens behandlingsverksamhet riktar sig till individer med missbruksproblematik. 

Behandlingen består av underhållsbehandling, som utgörs av temgesic kombinerat med 

psykosocial behandling. Skogsbackens psykosociala behandling grundar sig på ett 

systemteoretiskt synsätt, men har även inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT), miljöterapi 

och community reinforcement approach (CRA).   

Skogsbacken utgörs av en tvåvåningsvilla som är belägen mitt i ett bostadsområde. Läget är 

centralt, men samtidigt naturnära. Personalgruppen består av åtta personer, varav fem är 

anställda på heltid och tre är anställda på halvtid. Den ena delen av personalgruppen är 

utbildade socionomer eller behandlingsassistenter och de har det huvudsakliga ansvaret för 

behandlingen. Den andra delen av personalgruppen ansvarar för de praktiska inslagen på 

Skogsbacken och har utbildning därefter.  

 

Skogsbacken har 30 platser och klienterna vistas i behandlingsverksamheten dagtid måndag 

till fredag. Skogsbacken erbjuder praktiskt arbete i olika arbetsgrupper, samt individuella 

samtal med behandlingspersonal. Skogsbackens huvudsakliga uppdragsgivare är 

socialtjänsten, vilket innebär att respektive socialsekreterare väljer att placera sina klienter i 

behandlingsverksamheten. Behandlingen är individuell och anpassas efter klienternas 

förutsättningar, då Skogsbackens filosofi är att en och samma behandling inte kan passa alla 

klienter. De anser inte att det är realistiskt att tro att en klient som har ett långvarigt missbruk 

bakom sig ska kunna sluta missbruka tvärt och ser därför återfall som en del av 

rehabiliteringsprocessen. Till skillnad från metadon- och subutexprogrammet skrivs inte 

klienten ut från Skogsbacken vid återfall, under förutsättning att personalen ser att klienter är 

villig och motiverad att fortsätta behandlingen. Personal och klienter arbetar tillsammans för 

att göra klienterna medvetna om vad som orsakade återfallet och hur klienterna ska kunna 

hantera sådana situationer i framtiden.  

 

Den psykosociala behandling Skogsbacken bedriver har, som vi nämnde ovan, sin grund i 

systemteori samt inslag av KBT, CRA och miljöterapi. För att bättre få en bild av hur deras 

behandling ser ut följer en kort redogörelse av vad de olika inriktningarna syftar till. 

Inom behandlingsverksamheten märks den systemteoretiska grundsynen på så vis att 

behandlarna anser att klienternas beteende inte kan förklaras som en isolerad företeelse, utan 
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att det istället får sin förklaring när man tittar på klienternas hela situation och på den 

omgivning de befinner sig i. Behandlarna är heller inte främmande för att involvera 

närstående som är viktiga för klienterna, på grund av att de anser att klienternas hemsituation 

etc. påverkar hur de fungerar på Skogsbacken. Om en klient har problem i relationen till sin 

partner ökar risken för att klienten ska ta ett återfall. Behandlare och klienter arbetar också 

tillsammans för att lära klienterna nya sätt som de kan hantera till exempel drogsug på. 

Behandlarna anser att det är viktigt att klienterna hela tiden får nya alternativa 

handlingsmönster, vilka ska hjälpa dem att hålla sig drogfria. 

 

Genom att använda CRA-inslag i behandlingen försöker behandlarna förstärka klienternas 

positiva beteenden genom att hela tiden ge mycket beröm, uppskattning och peppa klienterna. 

I de individuella samtalen som klienterna har med sina respektive kontaktpersoner läggs en 

hel del tid och kraft på att resonera med klienterna kring vilka faktorer som gör att klienterna 

kan hålla sig drogfria. I syfte att förebygga återfall identifieras också vilka situationer som 

utgör störst risk för återfall och vad klienterna kan göra när de hamnar i en sådan situation.  

 

De KBT-liknande inslagen på Skogsbacken utgörs bland annat av olika övningar som syftar 

till att klienterna ska få insikt i vad som kan utlösa ett återfall etc. Detta görs till exempel 

genom att klienterna får skriva ned vad de tänker, vad de känner och hur de beter sig i en 

situation när de känner drogsug. Detta i syfte att hjälpa klienterna att kunna ta kontroll över 

situationen. Ytterligare inslag av KBT är att klienterna, efter överenskommelse med personal, 

kan få en belöning om de håller sig drogfria under en överenskommen period. Syftet med det 

är att förstärka klienternas positiva, drogfria beteende.   

 

Skogsbacken kan anses vara miljöterapeutisk såtillvida att det råder en väldigt familjär 

stämning där klienterna är medvetna om att det är personalen som har det yttersta ansvaret, 

men där personalen sällan demonstrerar sin makt. Klienter och personal bildar tillsammans 

olika arbetsgrupper. I dessa grupper arbetar de sida vid sida vilket bidrar till att motverka en 

känsla av ”vi” och ”dem”. Dessa arbetsgrupper riktar sig ut mot samhället genom att erbjuda 

sina tjänster till både privatpersoner och föreningar. Arbetsgrupperna är en central del på 

Skogsbacken och fungerar som en konstgjord arbetsplats för klienterna. 

 Utöver behandlingen erbjuds också en hel del aktiviteter på kvällstid och helger, till exempel 

fiskeresor, besök på olika sportevenemang.    
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Beskrivning av respondenterna 

Vi har genomfört intervjuer med fyra klienter som varit inskrivna på Skogsbacken under 

minst ett års tid. Vi har även utfört fyra intervjuer med tre anställda på Skogsbacken. 

Anledningen till att intervjuerna är fyra till antalet medan personalen endast är tre till antalet 

är att en personal är kontaktperson till två av klienterna vi intervjuat. Denne intervjuades 

således vid två tillfällen. Nedan följer en kort beskrivning av våra respondenter. 

 

Klienter:  

Klient ett är 37 år gammal. Han har började missbruka när han var 15 år gammal. 

Respondenten hade hela tiden känt en inre oro, något som försvann när han började röka 

hasch. Denna inre oro i kombination med att respondentens umgängeskrets missbrukade är 

orsak till att respondenten började med droger. Respondenten missbrukade amfetamin 

dagligen i ungefär 15 år innan han började missbruka opiater för tio år sedan. Han hade en 

period på ett och ett halvt år i slutet av 90-talet då han var relativt drogfri. Detta berodde på att 

respondenten hade en relation med en tjej som inte missbrukade. Respondenten har jobbat 

under hela sitt vuxna liv. Missbruket finansierades även genom kriminalitet. Respondenten 

har periodvis suttit i fängelse. Respondentens kontakt med familjen var dålig under tiden han 

var aktiv. Respondenten motiverades att påbörja behandling på Skogbacken på grund av att 

han inte orkade med en fängelsevistelse till, men också på grund av att han kände att han 

skulle dö i förtid om han inte slutade missbruka.  

 

Klient två är 38 år gammal. Han började missbruka när han var 16 år gammal på grund av att 

de han umgicks med höll på med droger. Respondenten intog droger varje dag, främst 

amfetamin men också heroin, bensodiazepiner och alkohol.  Respondenten finansierade sitt 

missbruk genom att begå brott och han har på grund av det suttit i fängelse vid upprepade 

tillfällen. Respondenten har två barn och hans längsta drogfria period var under två år då hans 

första barn föddes. Respondentens kontakt med familjen var dålig under tiden han 

missbrukade. Respondenten motiverades till att påbörja behandlingen på Skogsbacken 

eftersom han vill återknyta kontakten med sina barn.  

 

Klient tre är 37 år gammal.  Har började missbruka när han var 17 år gammal. Respondenten 

hamnade i missbruket på grund av att droger var vanligt förekommande i hans 

bekantskapskrets. Respondenten intog droger så gott som dagligen. Hans huvuddrog var 

heroin, men han har även erfarenheter av kokain, bensodiazepiner, amfetamin och hasch. 
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Missbruket finansierades genom olika typer av brott. Respondenten begick under sin aktiva 

tid grova brott som resulterade i längre fängelsevistelser. Respondenten har under hela tiden 

haft kontakt med sin familj och han är även gift. Frun var den största anledningen till att han 

motiverades att påbörja behandling på Skogsbacken.  

 

Klient fyra är 32 år gammal. Han har missbrukat sedan han var 12 år gammal. I början 

missbrukade han endast alkohol. Respondenten började missbruka narkotika när han försökte 

sluta med alkoholen. Han började missbruka läkemedel och det övergick sedan i ett 

amfetaminmissbruk. Respondenten har missbrukat opiater sedan ungefär tio år tillbaka. 

Missbruket finansierades genom kriminalitet. Respondenten har dock aldrig suttit i fängelse. 

Respondenten hade sporadisk kontakt med sin familj under de år som han missbrukade. 

Respondenten motiverades att påbörja behandling på Skogsbacken på grund av att han mådde 

oerhört dåligt av att ta droger. Han orkade inte leva ett sådant liv längre.  

 
Gemensamt för klienterna är att de alla har provat andra behandlingar tidigare, men 

misslyckats med dessa. Samtliga beskriver sin tidigare tillvaro som ett ständigt jagande efter 

pengar för att kunna finansiera sitt missbruk. Drogerna fick klienterna att fungera och må bra. 

Missbruket beskrivs som en verklighetsflykt som gjorde att de slapp konfronteras med sin 

situation. 

 
Personalen:  

Personal ett är 43 år. Han är utbildad behandlingsassistent och har arbetat med missbruk i 24 

år. Respondenten har varit anställd på Skogsbacken i 11 år. 

 
Personal två är 42 år. Han är Skogsbackens föreståndare och är utbildad socionom och 
nätverksterapeut. Respondenten har arbetat med missbruk i 24 år, varav 12 år på 
Skogsbacken.  
 
Personal tre är 49 år. Hon är biträdande föreståndare och är utbildad socionom. Hon har även 
utbildning i kognitiv psykoterapi. Respondenten har arbetat med missbruk i 15 år, varav 10 år 
på Skogsbacken.  
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8. Resultat 

Studiens resultat redovisas i olika teman. Vi kom fram till dessa teman genom att läsa det 

insamlade materialet upprepade gånger. Genom detta märkte vi att vissa ämnen berördes av 

samtliga eller näst intill samtliga respondenter. Vi valde således att använda dessa som våra 

teman. 

 

Klienternas perspektiv 
 

Missbruket har reducerats och kriminaliteten har upphört 

Innan klienterna skrevs in på Skogsbacken befann sig samtliga i ett mycket tungt missbruk 

och det enda som var viktigt för dem var att få tag i droger. Klient tre beskriver sitt missbruk 

innan inskrivningen på Skogsbacken på följande sätt: ”Jag såg ju till att jag gjorde nåt brott så att jag 

kunde, ja så att jag kunde ha mitt missbruk i en veckas tid så slapp jag ju att stjäla varje dag”. 

Det framkom att behandlingen har lett till att klienternas missbruk kraftigt har reducerats och 

hos klient fyra har missbruket helt upphört. Klient fyra beskriver sitt missbruk idag genom att 

säga: ” Jag har väl inget missbruk i den bemärkelsen, men man har medicin. Man har ju sköt sig sen man 

började här så.... Har varit helt ren sen jag började faktiskt”. Övriga klienter har återfallit ungefär tre 

till fyra gånger sedan de påbörjade behandlingen. Återfallen har varit korta och samtliga 

klienter har tagit sig tillbaka till behandlingen efteråt. Yttre faktorer såsom bostadssituation 

och problem inom familjen är orsak till återfall, men även tillfälligt umgänge med tidigare 

vänner inom missbruksvärlden är en riskfaktor. Klient två beskriver sina återfall på följande 

sätt: ” Det är när suget har kommit då har man varit där. Sen att man har träffat gamla kompisar och att dom 

har haft grejer på sig”. 

 

Vi fann att klienterna upplevde det betydelsefullt att Skogsbacken inte automatiskt skriver ut 

en klient som återfallit i missbruk. Klienterna tycker att personalen förstår att det är svårt att 

helt plötsligt sluta missbruka efter så många år och det är något som de värdesätter. Klienterna 

uppfattar detta som unikt eftersom de har erfarenheter av tidigare behandlingar som inte har 

haft samma inställning när det kommer till återfall. Personalens förhållningssätt bidrar till att 

klienterna får ett stort förtroende för personalen vilket gör att de tillsammans kan bearbeta 

återfallen på ett bra sätt, något som beskrivs så här av klient ett: ”Men jag menar att dom har… 

förståelse och insikt att fan det går inte att bryta ett tjugoårigt missbruk bara sådär. Det är jag liksom… jävligt 

tacksam över att dom förstår”. 
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Före inskrivning på Skogsbacken använde klienterna droger som en sorts självmedicinering 

som gjorde att de höll sig flytande och kunde fungera någorlunda normalt. Klienterna 

upplever att medicineringen med temgesic är en stor anledning till att de inte återfaller i gamla 

missbruksmönster. Klient ett beskriver medicinens betydelse: ”Det är det som håller mig 

fungerande… Det är som att ni behöver mat... ungefär”. Samtliga klienter är rädda för att drabbas av 

de svåra abstinenssymtom som uppkommer när man ska försöka sluta med opiater och 

medicinen hjälper till att hålla dessa borta.  

 

Alla klienter utom en har suttit i fängelse under stora perioder av sina liv. De behövde pengar 

för att finansiera sitt kostsamma missbruk och samtliga begick därför olika typer av brott, till 

exempel rån, inbrott och handlade med narkotika. Klient två berättar att han begick följande 

brott för att få pengar till droger: ”Bilinbrott, snodde i affärer, inbrott”. Klient ett berättar att han 

begick diverse brott för att få pengar. Det rörde sig bland annat om: ”Stöld, stjäla… allt kriminellt. 

Åka till Stockholm för att köpa lite droger billigt och sen sälja de lite dyrare”. 

 

Klienterna kom till slut till en punkt där de kände att ett fortsatt liv med missbruk och 

kriminalitet antingen skulle leda till en för tidig död eller långvariga fängelsevistelser, något 

som klienterna var eniga om att de inte orkade med. Klient fyra beskriver anledningen till att 

sluta missbruka på följande sätt: ”Jag orkade helt enkelt inte längre faktiskt. Jag var så jävla nergången 

faktiskt. Jag ville sluta för ett par år sedan, jag mådde så jävla dåligt. Man orkar liksom inte hålla på längre, 

man höll på och braka ihop helt”. Vidare berättar klient två: ”Jag var trött på att sitta inne och… Ja… Så 

får man ju ågren… Jag har knarkat bort finaste familjen… och det ger ingenting mer till mig”. 

 

I klienternas fall var kriminaliteten inte primär utan sammankopplad med missbruket. I och 

med att de får medicin som en del i behandlingen behöver de inte längre begå brott. Att sluta 

begå brott upplevde klienterna dock som en av de svåraste bitarna och klient ett beskriver det 

såhär: ”Och det var det här med att upphöra med kriminaliteten innan jag insåg att fan jag har ju medicinen 

och behöver liksom inte göra det här”. 

 

Det är inte bara medicinen som bidrar till klienternas drogfrihet. Skogsbacken har också en 

stor del i detta. När klienterna levde som aktiva missbrukare saknade de helt struktur på sina 

dagar och hade ingenting annat än drogerna att hänga upp tillvaron på. Skogsbacken utgör en 

fast punkt i klienternas liv och ger dem den struktur de saknat. Att hålla sig sysselsatt är 

viktigt för att klienterna ska klara av att hålla sig drogfria. Om de inte skulle ha Skogsbacken 
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att gå till skulle de ha alldeles för mycket tid till att sitta hemma och tänka och fundera, vilket 

kan utgöra en riskfaktor för att återfalla i gamla vanor. Klient fyra beskriver Skogsbackens 

betydelse: ”Betyder väl… lika mycket som medicinen. Skulle man gå hemma och dra är det nog stor risk att 

man skulle falla in i gamla mönster egentligen. Det är lätt att tänka att jag ska inte göra någonting imorgon så 

jag kan lika gärna ta någonting”. Klienterna anser att det är betydelsefullt att ha Skogsbacken att 

gå till om dagarna. Det fungerar som en morot för att klienterna ska hålla sig drogfria på 

grund av att de vet att de inte får vistas på Skogsbacken när de tagit droger. Gemenskapen 

mellan klienterna i behandlingsverksamheten främjar också drogfrihet på grund av att 

klienterna känner att de inte vill svika de andra inskrivna genom att ta droger. 

 

En personlig utveckling har ägt rum 

Under tiden som aktiva missbrukare hade klienterna en mycket negativ bild av sig själva. 

De såg ner på sig själva och tyckte inte att de var värda någonting. Klient ett beskriver hur han 

såg på sig själv när han missbrukade: ”En lögnande, bedragande narkoman. Ungefär som att jävlar vad 

folk litar på en liksom, så såg jag på mig själv ungefär”. Klient fyra säger: ”Vet inte om man har någon 

identitet ärligt talat. Man känner sig som en slusk rent ut sagt. Man ser ner på sig själv, man tycker att varenda 

jävel stirrar på en”. 

 

Genom att klienterna hela tiden blev behandlade negativt av sin omgivning skapade de till slut 

en missbrukaridentitet och såg på sig själva som bedragande och utan moral. Denna negativa 

bild bekräftades och förstärkes hela tiden av omgivningen genom att de blev uttittade och 

negativt särbehandlade när de rörde sig i sociala sammanhang. Skogsbacken har bidragit till 

att klienterna idag börjat se på sig själva med andra ögon. Inom behandlingsverksamheten har 

alla samma värde och ingen ser ned på klienterna på grund av deras tidigare missbruk. 

Personalen hjälper klienterna att bygga upp en mer positiv självbild genom att hela tiden 

uppmuntra dem och lägga fokus på deras positiva sidor. Klient tre förklarar att personalen har 

hjälpt honom med följande: ”De har hjälpt mig med mitt tålamod, de har hjälpt mig med att sakta ner 

liksom innan du planerar och inte sätta ribban för högt. Jag har fått såna komplimanger av dom som jag har 

haft svårt att ta till mig tidigare”.   
Klienterna märker också att omgivningen sakta börjar bemöta dem på ett annorlunda sätt idag 

jämfört med när de var aktiva missbrukare. Det bidrar till att klienterna kan bygga upp en ny 

drogfri identitet. Tidigare hade klienterna mycket kontakt med till exempel polisen på grund 

av brott och missbruk. Klient två berättar att relationen till polisen ser annorlunda ut 

nuförtiden: ”Ibland kan en snutbil stanna och ba: det var längesen vi såg dig här nere på stationen. Man 

känner lite såhär stolthet. Jag brukar fråga: saknar ni mig eller? Och dom: ba nej, nej”. 
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Även om klienternas självbild har förändrats mycket till det positiva är det inte alltid så lätt att 

bygga upp en ny identitet. Trots att klienterna försöker ta avstånd från sina gamla liv ser de 

sig fortfarande som missbrukare på grund av att de intar narkotikaklassad medicin, vilket 

utgör ett hinder när de ska bygga upp en drogfri identitet.  

 

Det faktum att de fortfarande blir negativt särbehandlade av myndigheter främjar inte heller 

klienternas utveckling, utan förstärker istället deras gamla missbruksidentitet. Många gånger 

känner klienterna att de får leva på gamla meriter när de är i kontakt med till exempel 

sjukvården. Det är något som är väldigt frustrerande för klienterna, men också något som 

hämmar deras positiva utveckling. Klient ett berättar om hur han blev behandlad när han 

uppsökte sjukhus för att få vård: 

 
”Jag hade gjort illa mig i handen för kanske ett halvår sen.  Och så tittar hon (sjuksköterskan) på 

handen och säger att du får gå och sätta dig liksom. Och då kommer hennes kollega och säger: Du får 

gå ut. Jag bara men vad fan, jag ska ju träffa läkaren. Då säger hon: Du de har stängt av 

röntgenapparaten. Kom tillbaka i morgon bitti. Jag bara vad säger du för någonting? Du ser ju hur 

handen ser ut! Och då frågade jag henne: Både du och jag vet varför du vill att jag ska gå ut här ifrån. 

Kan du inte säga det istället så går jag ut här ifrån!?” 
 

När klienterna missbrukade använde de droger för att bedöva sig och för att slippa 

konfronteras med sina känslor. De höll oftast saker inom sig och hade svårt att både prata om 

och hantera sina känslor. När de mådde dåligt eller hade problem tog de droger för att fly 

istället för att ta itu med situationen. Med hjälp av behandlingen har klienterna blivit mycket 

öppnare och fått lättare att prata om sina känslor. De har också kommit till insikt om att det 

inte är någon bra lösning att ta till drogerna när en jobbig situation uppstår. Tidigare hade 

klienterna svårt att vistas bland folk, vilket gjorde att de isolerade sig och endast umgicks med 

likasinnade. Behandlingen har också förbättrat klienternas sociala förmågor, de har idag 

lättare att umgås med folk och ta initiativ. Klient två beskriver sin utveckling genom att säga:  

 
”I början kunde jag knappt gå in i en bank eller en affär om det var mycket folk. Då fick jag ju sånhär 

panikångest och grejer, så att jag har blivit mycket öppnare. Sen har man blivit mer öppen med 

myndigheter så att man törs ringa och sådär, fråga efter nånting. Förut sket man i det”. 
 

Deras tidigare tillvaro bestod av ett ständigt jagande efter pengar och droger och de sökte 

ständigt efter nya kickar. Behandlingen har bidragit till att klienterna har blivit mer sansade 
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och harmoniska som människor. Idag behöver det inte hända saker hela tiden. Nuförtiden kan 

klienterna uppskatta småsaker som tidigare hade tråkat ut dem. Klient ett beskriver att han nu 

fyller sina dagar med andra saker än han gjorde under tiden han missbrukade: ”Idag fyller jag 

dagarna med små, enkla grejer. Det händer inte så mycket men det behövs inte. Det räcker med en pizza liksom, 

höjdpunkten en filmrulle”. 
 

Klienternas mående har förändrats 

När klienterna missbrukade hade drogerna en bedövande effekt, vilket gjorde att de inte 

behövde konfronteras med sitt mående och sina känslor. Klient ett beskriver effekten av 

opiater som följande:  

 
”Vad ska man säga... man började ju bli lite… likgiltig liksom, sket i allt och alla och så vidare och så 

vidare. Man hade bara en tanke i huvudet. Du vet liksom när man resonerade så här: skit samma om jag 

dör, det spelar ju ingen roll. Då mår man ju egentligen jävligt dåligt. Men de är ju just det med morfin 

och heroin de tar borta allt sånt där”. 

 

När de slutade missbruka kom alla dessa känslor upp till ytan igen och det var påfrestande för 

klienterna. Därför är det viktigt att de får bearbeta dessa känslor för att på sikt kunna må 

bättre. Behandlingen hjälper klienterna att ta tag i de här bitarna och klienternas mående har 

också förbättrats i positiv riktning sedan de skrevs in på Skogsbacken. Att klienterna har 

behandlingsverksamheten att gå till inverkar positivt på deras mående såtillvida att de inte får 

samma tid att sitta hemma och tänka och fundera på allt som är jobbigt. Helgerna är jobbiga 

för klienterna då de oftast bara sitter hemma. Klient två beskriver betydelsen av att vara på 

Skogsbacken: ”Jag vill ha något att göra på helgerna. Det är dem som är värst ju. Jag längtar bara till 

måndagar så man får komma hit”. 
 

Idag har klienterna mer regelbundna sömn- och matvanor och sköter överlag sin hälsa mycket 

bättre. Skogsbacken bidrar till denna positiva förändring på grund av att den hjälper klienterna 

att skapa struktur i vardagen. Klienterna bryr sig idag om sitt mående på ett helt annat sätt och 

försöker ta hand om sig. Under tiden som de missbrukade struntade de i hur de mådde. Klient 

fyra berättar att det enda som var viktigt var att få i sig droger: ”Det enda man gjorde som var 

hälsosamt var väl att borsta tänderna, sen var det inte så mycket med hälsoskötande om man säger så.  Det var 

inte mycket mat och näring och så sunt leverne direkt. Att få i sig var väl det enda man hade i huvudet” och en 

viktig förändring som denna klient upplever är: ”nu äter jag dagligen i alla fall”. 
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Både positiva och negativa förändringar i klienternas sociala liv 

Klienternas tidigare umgänge fanns till största delen i missbruksvärlden. Idag har de brutit 

med sina gamla liv, vilket genererat både positiva och negativa konsekvenser. Positiva 

såtillvida att de håller sig borta från destruktiva bekantskaper som lätt kan bidra till återfall i 

missbruket. Negativa såtillvida att klienterna helt plötsligt förlorar större delen av sina sociala 

kontakter vilket gör att de blir väldigt ensamma. Klient två berör detta genom att säga: ”Jag 

har inga drogfria vänner alls”. Klienterna vill gärna knyta nya kontakter med folk som är drogfria 

men de upplever att det är väldigt svårt, vilket förmodligen beror på att de fortfarande 

stämplas som missbrukare i många situationer. Klient ett tror att han skulle bli idiotförklarad 

om han försökte ta kontakt med människor i sociala sammanhang: ”Skulle jag gå fram till en vilt 

främmande människa nu och börja prata, jag blir ju klassad som en dåre. Jag menar vad skulle du säga om en 

vilt främmande människa kom fram till dig och började prata?”. 

 

Relationen till föräldrar och syskon var hos de flesta av klienterna väldigt dålig under tiden de 

missbrukade. Denna relation har börjat förbättras i och med att klienterna sakta men säkert 

visat att de försöker lämna sina gamla liv bakom sig. Det är inte helt lätt för klienternas 

familjer att tro på att de verkligen är drogfria eftersom de har fått många tidigare löften från 

klienterna om att de ska sluta missbruka. Klienternas familjer börjar dock förstå att de faktiskt 

vill förändra sig. Det gör att en mer tillitsfull relation kan börja byggas upp mellan klienterna 

och deras familjer. Klient ett bekräftar att hans mamma litar mer på honom idag än vad hon 

gjorde när han missbrukade:  
 

”När jag höll på och drogade så vart vi än befann oss så var hon en meter bakom mig. Vi kunde gå ut 

från samma rum samtidigt och så kunde hon fråga mig: Låste du dörren? Då kände hon på 

dörrhandtaget för att se om jag verkligen gjort det. Nu är det så att jag brukar vara hemma hos henne lite 

grann då och då och då sticker hon hemifrån och lämnar mig där och det hade hon aldrig gjort, aldrig 

någonsin för tre år sen. Inte en chans att hon hade gjort det”. 
 

Klienterna har fått en tro på framtiden 

När klienterna var aktiva levde de endast för drogerna och såg ingen framtid överhuvudtaget. 

De planerade inte längre fram än en dag i taget eftersom de aldrig var säkra på om de skulle 

vakna upp nästa morgon eller inte. Samtliga klienter var övertygade om att de skulle dö i 

förtid om de fortsatte missbruka. När klient fyra var aktiv i sitt missbruk såg han såhär på 

framtiden: ”Man har haft tankar att man dör någon gång runt 36 års ålder. Det har man varit ganska så säker 

på. Har man tänkt på framtiden har man tänkt att man dör innan man är 40”.  
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Efter att klienterna skrevs in på Skogsbacken började de se ljusare på framtiden. Från att 

tidigare endast levt för stunden har de idag drömmar och mål och en bild av hur de vill att 

framtiden skall gestalta sig. På följande sätt beskriver klient två sina framtidsdrömmar:    
 

”Jag skulle vilja ha en liten kåk i skogen och ha lite smådjur. Ett par grisar och ett par hönor kanske, det 

skulle jag kunna tänka mig. Jag skulle vilja bo ute på landet, det skulle jag vilja göra. Det är så jävla 

trevligt att komma ut dit, känna den där doften… ved och… det är schysst”. 

 

Personalens perspektiv 
 

Klienternas missbruk har reducerats kraftigt 

Personalen anser att förändringen i klienternas missbruksmönster är stor och de anser att 

samtliga klienter har lämnat det tunga missbruket bakom sig. Personalen är medveten om att 

återfall ibland förekommer hos vissa klienter, men de är av uppfattningen att återfallen inte 

kommer lika ofta idag som i början och att de inte heller varar lika länge. Det är något som 

personalen uppfattar som en mycket positiv förändring och personal tre berör detta genom att 

säga följande om klient två: 

 

”Så under perioden han har varit här har han ju inte haft långa återfall utan återfallen har varit korta, 

men dom har funnits. En förändring skulle jag kunna säga är att de har blivit kortare och färre efter att 

han har fått temgesic, det är helt klart”. 

 

Enligt personalen kan återfallen ses som en verklighetsflykt. De inträffar när det är struligt 

runt klienterna. Det kan till exempel handla om problem med familjen eller med boendet. 

Personal ett illustrerar detta då han talar om klient ett:  
 

”Och då kan jag tycka mig höra och se att det handlar mycket om att han inte kommer undan från 

missbrukarpolarna, som han gjorde tidigare. För han får bo på olika ställen, han bor på bland annat på 

ett härbärge tror jag, Sen har han bott hos nån polare och nån brorsa och så vidare och det är ju inte så 

bra miljöer så. Det sa han själv senast han strulade till det”. 
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Personalen anser att återfall är något som är en del av rehabiliteringsprocessen och att det är 

betydelsefullt för klienterna att de inte blir utskrivna från Skogsbacken vid återfall. Personal 

två förklarar deras synsätt på följande sätt:  
 

”Jag brukar till och med säga, kanske lite provokativt, att vi måste räkna med att det kan bli ett återfall. 

För den saken skull berättigar vi inte ett återfall, men vi måste ju räkna med att det kan hända och då 

måste vi veta hur vi agerar då och där måste man ha ett individuellt tänk”. 

 

Personalen är av uppfattningen att medicineringen betyder mycket för klienternas drogfrihet, 

men tror att Skogsbacken betyder minst lika mycket. De anser att samspelet mellan klienter 

och personal är väl fungerade och att stämningen på Skogsbacken är familjär, vilket hjälper 

klienterna i deras kamp att bli fria från drogerna. Personalen bekräftar klienternas åsikt om att 

behandlingsverksamheten utgör en fast punkt i klienternas tillvaro och hjälper till att skapa 

ordning och struktur. Personalen tror att denna ordning och struktur skapar en grundläggande 

trygghet hos klienterna som betyder en hel del för deras utveckling. Personal tre resonerar 

kring detta med klient två i åtanke:  

 
”Jag tror att det viktigaste i den här verksamhetens betydelse är just tryggheten för hans del. Det tror inte 

jag att det går att förändra en människa och ställa en massa krav om man inte bygger upp en tillitsfull 

relation. Jag tror att det har varit av avgörande betydelse för honom att han har fått begå misstag liksom. 

Han får komma hit ändå och har förtroende för att vi kan vara förbannade.. alltså... fungera på nåt sätt 

som en familj för honom tror jag”. 

 

Att separera behandlingskonceptet och enbart erbjuda medicinering eller endast psykosocial 

behandling tror inte personalen skulle vara gynnsamt på lång sikt. Utan medicineringen är 

risken för återfall i missbruk stor och utan den psykosociala biten riskerar klienterna att bli 

isolerade eller att börja umgås med missbrukande vänner igen. Utan psykosocialt stöd har 

klienterna även svårt att upprätthålla struktur i tillvaron. Personalen tror att klienternas 

ambition troligen skulle vara att fortsätta gå till Skogsbacken även utan medicinering, men 

oddsen för att det skulle fungera tror de inte är goda. Klienterna skulle förmodligen 

självmedicinera för att kunna fungera normalt. Personal ett säger såhär om klient fyra:  
 

”Jag tror inte att han skulle skita i Skogsbacken bara för att han inte skulle ha medicinen, utan jag tror 

han skulle ha en ambition och skulle vilja gå hit. Men han skulle nog inte fixa att hålla sig drogfri, det 

skulle skita sig ganska snabbt. Men om han fick smådutta lite på sidan av skulle han säkert ramla in här, 

det tror jag”. 
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Klienterna har genomgått en personlig utveckling 

Personalen anser att klienterna har utvecklats väldigt mycket under tiden de varit inskrivna på 

Skogsbacken. En stor förändring mot hur det såg ut när klienterna först skrevs in i 

behandlingsverksamheten är att de i dag försöker hantera sitt drogsug istället för att ta droger 

så fort de känner suget komma. Personalen tror att detta beror på att klienterna är tryggare 

idag och att de kan prata om det på ett helt annat sätt nu mot vad de kunde tidigare. Personal 

två anser att klient tre förändrats i positiv riktning när det kommer till detta. Han säger: Nu idag 

kommer han och vill prata och det är helt nytt”.  Vidare säger personal tre såhär om klient två:   
 

”Han hanterar ju det på ett helt annat sätt, naturligtvis. Mycket beroende på att han är tryggare, att han 

kan prata om det här, vilket han inte kunde göra tidigare. Och där tror jag att tillsammans med 

medicineringen så har det varit avgörande betydelse att det finns en god relation till honom”.  
 

De anser även att klienterna överlag har blivit mycket bättre på att öppna sig, något som de 

hade oerhört svårt för tidigare. Även om det har tagit tid har klienterna börjat släppa 

personalen inpå livet och de fungerar också bättre socialt idag. Förmågan att våga visa sig 

sårbara och sätta ord på känslor är också något som förbättrats hos klienterna jämfört med hur 

det såg ut vid inskrivning.  

När klienterna skrevs in ansåg personalen att samtliga hade stora problem med att både 

uttrycka och prata om sina känslor. Klienterna var fortfarande kvar i den gamla världen. Det 

var mycket prat om droger och kriminalitet och de hade svårt att uttrycka hur de kände. 

Personal tre berättar hur det var för klient två när han först kom till Skogsbacken: 

 
”Om man tänker sig att när han kom hit då var han inte van att prata känslor överhuvudtaget. Han 

uttryckte sig en gång i början att.. han svor och det var nånting och så sa han såhär till mig: Jag vet ju 

inte hur jag ska uttrycka mig, jag vet inte hur man ska prata, jag har inga ord för det. Då blev det 

svordomar istället”. 
 

Personalen har märkt en stor förändring överlag hos klienterna när det kommer till detta. Idag 

förstår klienterna att det är okej att prata om känslor och numer kan de till och med gråta inför 

personalen. Det skulle aldrig ha skett tidigare. Personal två berättar att klient tre utvecklats när 

det kommer till att visa känslor: Han har gråtit inför mig vid flera tillfällen och det här är ju en hård kille, 

alltså real hard guy och han gråter ju normalt inte och han tycker att det är jättejobbigt att gråta, men säger 

efteråt att det är skönt”. 
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När klienterna skrevs in i verksamheten var personalen av uppfattningen att de hade en 

väldigt negativ syn på sig själva och att de inte ansåg att de var värda någonting. Detta är 

något som personalen hela tiden jobbar på att förbättra och de tycker sig också se att 

klienterna har en mer positiv syn på sig själva idag. Personal tre säger följande om klient två: 
”Och där har han gjort, tycker jag, ett jättejobb med sig själv jämfört med när han kom hit till att uppfatta sig 

själv som att jag är värd någonting.” 
 

Klienternas mående har förändrats. 

Personalen tycker sig se att klienterna upplever betydligt fler krämpor idag än vad de gjorde 

när de fortfarande missbrukade. De har dock svårt att avgöra om dessa krämpor har fysiska 

eller psykiska orsaker. Personalen tror att anledningen till att så många krämpor helt plötsligt 

gett sig till känna kan bero på att klienterna tidigare dövade sitt mående med hjälp av droger. 

Personal ett säger följande om hälsosituationen hos klient ett: ”Det fysiska, förmodligen det psykiska 

med, men det fysiska i alla fall att han inte kände efter så mycket då. Så nu har han fått en möjlighet att faktiskt 

känna efter att fan hur mår jag egentligen”.  

 

Personalen uppfattar det som att klienternas psykiska mående har förbättrats sedan de skrevs 

in på Skogsbacken. En kombination av den trygghet som behandlingsverksamheten utgör och 

klienternas tilltro till medicinens verkan bidrar till denna förbättring. Personalen anser också 

att det faktum att de drogfria perioderna blivit längre inverkar positivt, men även att klienterna 

idag vågar prata med personalen om saker som de tidigare hållit inom sig. Personal ett säger 

följande om klient fyra: ”Jag tror att han känner sig lite mera trygg, säker på Skogsbacken och med oss 

som jobbar här och faktiskt vågar flagga för att det faktiskt finns problem. Det sa han nog inte tidigare utan då 

bet han nog ihop och höll käften tror jag”. 
 

Klienterna har fått ett större positivt socialt nätverk 

Personalen anser att klienternas sociala liv har förändrats såtillvida att deras kontakt med 

familjen är bättre idag än vad den var när de skrevs in. Personalen tycker sig dock se att 

relationen fortfarande kan förbättras i stor utsträckning och personal ett beskriver detta genom 

att säga såhär om klient ett:  

 
”Nån förändring har skett va och han hade nog hoppats på att det skulle visat sig mycket tidigare, men 

det har det väl inte gjort. Men det handlar väl om att han måste jobba upp ett förtroendekapital. Det 

gäller förtroende givetvis. Jag menar han har ju blåst dem”. 
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På grund av att klienterna många gånger har komplicerade familjerelationer anser personalen 

att de ibland får fungera som ställföreträdande föräldrar till klienterna. De har märkt att 

behovet av att skapa en förtroendefull relation till någon är stort hos klienterna. Enligt 

personalen är Skogsbacken en positiv del i klienternas sociala liv eftersom den bidrar till att 

klienterna får känna gemenskap i en arbetsgrupp och delta social samvaro. Att få det sociala 

livet att fungera utanför Skogsbacken tror personalen är svårare. Risken att en känsla av 

ensamhet infinner sig när klienterna försöker säga upp kontakten med sina missbrukande 

vänner är stor. Klienterna är inte vana att befinna sig i sociala sammanhang som inte 

involverar droger och personalen tror att klienterna känner sig osäkra och rädda i sociala 

sammanhang som är nya för dem: Personal tre säger:  
 

”Så jag tror att det är väldigt mycket rädsla, hur beter man sig, hur gör man i sammanhang med andra 

människor, dom är inte vana alltså. Det finns sammanhang som oftast det är drogmissbrukande vänner, 

där vet man hur man gör, det är inget svårt. Men när man ska ta del av andra aktiviteter och umgås i 

sociala sammanhang som man inte är van vid då känner man sig väldigt osäker”. 

 

Det kan konstateras att det finns både likheter och skillnader mellan personalens och 

klienternas uppfattning om hur behandlingen påverkat klienterna. I syfte att ge en klar och 

tydlig bild av likheterna och skillnaderna mellan klienternas och personalens perspektiv 

kommer vi på nästa sida att redovisa en sammanfattande jämförelse mellan dessa två 

perspektiv.  
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Sammanfattande jämförelse 

 

Missbruksmönster 

 
Klienternas uppfattning: 

- Missbruket har upphört helt eller 

reducerats. 

- Återfallen är korta och orsakas av 

yttre faktorer, till exempel problem 

med familj eller bostadssituation. 

Umgänge med missbrukande vänner 

är också en orsak till återfall. 

- Det är betydelsefullt att de inte skrivs 

ut vid återfall. 

- Temgesic är väldigt betydande för att 

de inte skall återfalla i missbruk. 

- Skogsbacken hjälper klienterna att 

hålla sig drogfria. Den fungerar som 

en fast punkt och bidrar till att skapa 

struktur. 

 

Personalens uppfattning: 

- Missbruket har upphört helt eller 

reducerats. 

- Återfallen kommer mer sällan idag 

och pågår inte lika länge. Återfallen 

kommer när det är struligt runt 

klienterna, till exempel problem med 

familj eller med bostad. Tristess är 

ytterligare en anledning till återfall. 

- Det är betydelsefullt att de inte skrivs 

ut vid återfall. 

- Klienterna skulle falla tillbaka i 

gamla missbruksmönster om de inte 

fick temgesic.  

- Skogsbacken är viktig för klienternas 

drogfrihet. Den ger trygghet och 

fungerar som en fast punkt. 

Betydande är också den familjära 

stämningen och det goda samspelet 

mellan personal och klienter.  
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Självbild/Personlig utveckling 

 
Klienternas uppfattning: 

- De har fått en bättre självbild, känner 

att de är värda någonting. 

- Omgivningen ser på dem med andra 

ögon. 

- De kan idag hantera och prata om 

sina känslor. 

- De hanterar inte längre problem eller 

dåligt mående genom att ta droger. 

- De har blivit mer öppna och sociala, 

de har även fått lättare att umgås med 

människor och ta initiativ. 

- De har blivit mer sansade och 

harmoniska. 

Personalens uppfattning: 

- De kan idag hantera drogsug och 

dåligt mående på andra sätt än genom 

att ta droger. 

- De har blivit mer öppna och har 

lättare att prata om sina känslor. 

- De fungerar bättre socialt och vågar 

numer be om hjälp eller råd.  

 

 

Fysisk/Psykiskt mående 

 

Klienternas uppfattning: 

- De bryr sig om sitt mående idag. 

- Det psykiska måendet är förbättrat. 

Skogsbacken bidrar till detta eftersom 

den gör så att de inte behöver sitta 

hemma och grubbla. 

- De sköter hälsan bättre idag. Sömn- 

och matvanorna blivit bättre och mer 

regelbundna. 

- Många krämpor har uppkommit som 

de tror orsakats av mångårigt 

missbruk. 

Personalens uppfattning: 

- Den trygghet som Skogsbacken utgör 

bidrar till att det psykiska måendet 

förbättrats. Att de vågar prata om 

saker de hållit inom sig bidrar också 

till detta.  

- De har mer krämpor idag, något som 

de tror beror på tidigare missbruk. 
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Socialt liv 

 

Klienternas uppfattning: 

- De har brutit med sina missbrukande 

vänner, vilket har gjort att de har 

förlorat en stor del av sin 

umgängeskrets. 

- Relationen till familjen är något 

bättre idag, de uppfattar det som att 

familjen litar mer på dem än tidigare. 

- De har blivit relativt ensamma sedan 

de sa upp kontakten med sina 

missbrukande vänner.  

 

Personalens uppfattning: 

- Det är svårt för klienterna att få den 

sociala tillvaron att fungera utanför 

Skogsbacken. 

- Skogsbacken gynnar klienternas 

sociala liv såtillvida att den ger 

klienterna en känsla av gemenskap 

samt socialt utbyte. 

- Kontakten med familjen har 

förbättrats något, men det kommer att 

ta tid att bygga upp en förtroendefull 

relation. 

- Personalen  fungerar som en 

ställföreträdande familj.  

 
Framtidstro 

 
Klienternas uppfattning: 

- De ser ljusare på framtiden idag. 

Under tiden de missbrukade trodde de 

att de inte hade någon framtid och att 

de skulle dö i förtid. 

Personalens uppfattning: 
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9. Analys och avslutande diskussion 

Innan behandlingen startade såg klienterna sig själva som missbrukare utan något större 

människovärde. I enlighet med Goldbergs (2000) tankar om självbild bekräftades klienternas 

syn på sig själva genom omgivningens reaktioner. På grund av att omgivningen såg dem som 

missbrukare antog de den bilden och skapade en missbrukaridentitet. Detta resulterade i det 

som Goldberg kallar för negativ självbild och den utvecklas genom att klienterna inte betedde 

sig såsom samhället anser att människor bör bete sig. I klienternas fall rörde det sig om 

missbruk och kriminalitet. Denna negativa självbild skapades genom år av stämpling från 

omgivningen.  

 

Tidigare handlade klienterna till största delen utifrån det som Eriksson (2007) kallar för 

objektposition. Det innebär att de handlade utifrån vissa förutbestämda regler om hur en 

missbrukare ska bete sig. Ju längre klienterna vistats på Skogsbacken, desto lättare har de fått 

att handla ur subjektposition, det vill säga att de genom behandlingen har fått hjälp att agera 

som de egentligen vill. Tidigare hade klienterna hela tiden en önskan om att sluta missbruka, 

men de var inte tillräckligt starka för att göra detta. Det slutade alltid med att de rättade sig 

efter hur omgivningen förväntade sig att de skulle bete sig, det vill säga att de handlade enligt 

en objektposition. Klienterna växlar dock hela tiden mellan subjekt- och objektpostion, men 

idag ser objektpositionen annorlunda ut mot vad den gjorde när de missbrukade. När 

klienterna idag agerar enligt objektposition rör det sig om att de handlar utifrån Skogsbackens 

regler och normer, vilket är något positivt.  

 

I en tidigare studie utförd av Eriksson och Ede (2004) framkommer att klienterna upplever det 

individuella stödet från behandlingspersonalen och den sociala gemenskapen i gruppen som 

avgörande för det goda behandlingsresultatet som de uppvisade. Även klienterna på 

Skogsbacken upplever dessa faktorer som viktiga och avgörande i förändringen av deras 

livssituation. Behandlingen har genererat en utveckling av klienternas självbild och identitet. I 

enlighet med det symbolisk interaktionistiska perspektivet kan vi se att utvecklingen beror på 

social interaktion mellan klienter och personal. Goffman skriver att omgivningen, publiken, 

har stort inflytande när det kommer till socialt skapande av en persons utveckling. Då det 

framkommer att personalen har en stor del i klienternas personliga utveckling kan den ses 

som den publik vars inflytande hjälper klienterna att upprätta en ny identitet och en mer 

positiv självbild (Goffman, 2004). Klienterna tillskriver personalen stor betydelse för sin 
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förändring och det har framkommit att det är personalen som bland annat har fått klienterna 

att öppna sig och våga prata om sina känslor. Det har lett till att de vuxit som människor. 

Personalen fungerar således som klienternas signifikanta andre som de kan knyta an till och 

som hjälper dem att utvecklas och skapa en ny drogfri identitet (Trost & Levin 1999). 

Klienterna stärks också av att se att vissa delar av samhället idag ser på dem med andra ögon. 

Det kan alltså konstateras att även generaliserande andre är viktig för klienternas utveckling. I 

klienternas fall kan generaliserande andre till exempel utgöras av samhället i stort. Klienterna 

tar hjälp av samhället för att lära sig hur det är brukligt att uppföra sig i den drogfria världen. 

Även personalen hjälper klienterna i deras socialisationsprocess genom att klienterna tar till 

sig personalens normer och värderingar, vilket leder till att klienterna lär sig rätt och fel. 

Personalen fungerar alltså inte bara som klienternas signifikante andre, utan också som deras 

generaliserande andre (Trost & Levin, 1999).  

 

Rollövertagande är ett begrepp som är centralt hos Mead. Begreppet syftar till att kunna sätta 

sig in i andras situation och identifiera sig med hur de tänker och känner (Trost & Levin 

1999). Genom att identifiera sig med personalens positiva syn på dem får också klienterna en 

ljusare syn på sig själva och känner att de har möjlighet att lämna missbruksvärlden. Att 

klienterna har personer i sin närhet som tror på dem är viktigt för utvecklandet av en mer 

positiv självbild. Denna utveckling har också bidragit till att klienterna börjat tro på en 

framtid, något som de inte gjorde tidigare. Även om mycket har förändrats till det positiva 

upplever klienterna fortfarande att deras tidigare identitet som missbrukare ofta upprätthålls 

då de är i kontakt med myndigheter, såtillvida att de anser att de särbehandlas negativt på 

grund av sin bakgrund. Myndigheternas agerande gentemot klienterna kan förstås genom 

Goffmans begrepp cynisk aktör. Myndigheterna tror inte på att klienternas framträdanden är 

uppriktiga och ärliga. Myndigheterna ser klienterna som cyniska aktörer och tror således att 

klienternas framträdanden endast är tillfälliga och syftar till att göra andra nöjda. Det vill säga 

att den drogfria identiteten endast är en roll som klienterna spelar (Goffman, 2004). Denna 

misstro gör att klienterna tvingas klä sig i sin tidigare missbrukaridentitet, vilket hämmar 

deras strävan att försöka utveckla en identitet som drogfri.   

 

Skogsbacken bestående av klienter och personal bildar en grupp som präglas av gemenskap 

mellan medlemmarna. Personalens familjära förhållningssätt har resulterat i att klienterna 

accepterar och delar Skogsbackens normer och värderingar. Gruppens betydelse gör att 

klienterna strävar efter att hålla sig drogfria, då de inte vill avvika från eller svika gruppen och 
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dess medlemmar genom att inta droger. Personalen är av uppfattningen att gemenskapen 

mellan klienterna på Skogsbacken är av stor betydelse för klienterna. Klienterna har alla 

liknande bakgrund i form av långvarigt missbruk, dålig relationer med familj som påverkar 

deras psykiska mående negativt. Detta gör att de brottas med liknande problem, tankar och 

funderingar vilket gör att deras relation till varandra stundtals är mycket nära och 

känslomässig. De förstår varandra och kan stötta varandra när det känns tungt. Klientgruppen 

kan således liknas vid en primärgrupp (Trost & Levin, 1999). Studien av Krook et al. (2001) 

visade att läkemedelsassisterad behandling med subutex har positiv inverkan gällande 

kvarstannande i behandling. Även studien som Gunne, Grönbladh och Öhrlund (2002) utfört 

visade att läkemedelsassisterad behandling med metadon leder till att klienterna i hög 

utsträckning kvarstannar i behandling. Att klienten kvarstannar i behandling under lång tid är 

viktigt då ett missbruk är något som bör behandlas långsiktigt. Även i vår studie framkommer 

det att kvarstannandet i behandling är högt. Medicinen har således stor betydelse för 

behandlingsresultatet. Dock är både klienterna och personalen övertygade om att endast 

medicinering inte skulle vara något bra alternativ.   

 

I studie utförd av Löbu (2005) visade det sig att 65 procent av klienterna som påbörjat 

subutexbehandling försörjde sig genom kriminella handlingar innan påbörjad behandling. 

Resultatet från vår studie visar att samtliga försörjt sig genom kriminella handlingar innan 

inskrivning på Skogsbacken.  Den framkom att ingen av klienterna i Löbus studie försörjde 

sig genom kriminella handlingar under pågående behandling, vilket även vårt resultat visar. 

Det framkom alltså att behandlingen på Skogsbacken har resulterat i att klienterna idag inte 

längre ägnar sig åt kriminella handlingar, vilket kan ses som ett resultat av utvecklandet av 

moral. Människor förstår sin omgivning genom interaktion med andra (Trost & Levin 1999).  

När klienterna kom till Skogsbacken kastades de in i en helt ny värld där andra värderingar 

rådde; bland annat är det inte accepterat med kriminella handlingar. Behandlingen har således 

gjort att klienterna anammat dessa nya värderingar. Det har resulterat i att de upphört med 

kriminaliteten. Nya normer och värderingar var till en början något yttre, något som klienterna 

till en början behövde påminnas om. Dessa har dock börjat internaliserats hos klienterna, 

vilket innebär att de blivit självklara. Att klienterna inte längre ägnar sig åt kriminella 

aktiviteter kan också förklaras genom att behandlingen har främjat klienternas utveckling av 

ett samvete. Samvetet är nämligen en social konstruktion. Detta innebär att klienterna inte kan 

stjäla eller begå andra brott utan att tänka på vilka som skadas av deras handlingar, något som 

de inte tog hänsyn till tidigare (Trost & Levin 1999).   
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En aspekt av att sluta med droger är att ensamheten blir väldigt påtaglig. I och med att 

klienterna lämnar sina gamla missbruksliv bakom sig försvinner även större delen av det 

sociala umgänge som de haft under många år. Den tidigare umgängeskretsen bestod av 

personer med missbruksproblem som inte delar de nya normer och värderingar som klienterna 

försöker ta till sig. Ett steg mot att integreras i samhället är att umgås med människor som inte 

befinner sig i missbruksvärlden. Klienterna uttrycker en önskan om att få drogfria vänner, 

något som inte är alldeles enkelt. Denna svårighet att knyta nya kontakter kan antas bero på 

den stämpel som samhället i stort fortfarande sätter på klienterna. Trots att klienterna idag 

sköter sig och inte intar droger blir de fortfarande stämplade som missbrukare när de rör sig 

ute i samhället. Ett mångårigt missbruk har också satt sina spår i klienternas personliga fasad 

(Goffman, 2004). De är märkta genom sitt sätt att prata, sitt utseende, sitt rörelsemönster etc. 

På grund av dessa utmärkande karaktäristika som är kopplade till deras tidigare 

missbrukaridentitet har de svårt att knyta nya kontakter. 

 

Behandlingen har indirekt gjort att klienternas relation till familjen har förbättrats. Detta kan 

förklaras genom att deras familjer idag har andra förväntningar på dem än vad de hade när de 

missbrukade. När klienterna missbrukade förväntade sig familjerna att klinterna också skulle 

bete sig som missbrukare; det vill säga inta droger, utföra kriminella handlingar, ljuga etc. 

Klienterna levde också upp till denna bild. Familjerna märker idag att klienterna försöker 

lämna det livet bakom sig och på grund av det har också deras förväntningar på klienterna 

förändrats, såtillvida att de ser dem som mer pålitliga individer som försöker lämna 

missbruksvärlden. Klienternas positiva förändring upprätthålls således bland annat med hjälp 

av att de försöker leva upp till familjens nya bild av dem. Detta stämmer väl överens med 

Goldbergs teori om självbild, vilken säger att människans syn på sig själv fastställs genom 

omgivningens reaktioner (Goldberg, 2000).  

 

Något som också har bidragit till klienternas positiva utveckling är att de, genom 

behandlingen, har blivit bättre på att kommunicera och uttrycka sig. Tidigare hade de svårt att 

sätta ord på sina känslor. Istället för att beskriva vad de kände så att personalen förstod deras 

sinnesstämning, använde de sig i stor utsträckning av svordomar. Det gjorde att personalen 

inte alltid förstod vad de ville förmedla. I takt med att klienterna lärt sig att tala samma språk 

som personalen och sätta ord på sina känslor har det blivit betydligt lättare för dem att 

kommunicera med omvärlden. Detta kan förklaras med hjälp av Meads antagande om att 

symboler måste vara signifikanta för att kunna användas för kommunikation (Mead, 1976).  
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Även om svordomarna är ett uttryck för diverse känslor i klienternas värld är det svårt för 

omgivningen att förstå vad de vill förmedla, i detta fall för personalen. I och med att 

klienterna idag använder orden på samma sätt som personalen använder dem kan de göra sig 

förstådda, uttrycka sina känslor och även få någon form av respons på dessa. Detta bidrar till 

att främja klienternas psykiska mående, då det framkommit att klienterna mår bättre när de 

inte längre håller alla känslor inom sig.  

Det kan konstateras att klienterna i dagsläget pendlar mellan två olika identiteter. 

Behandlingen har bidragit till att de börjat bygga upp en ny drogfri identitet, en identitet som 

Skogsbacken förstärker. När de befinner sig ute i samhället stämplas de många gånger 

fortfarande som missbrukare.  

 

Avslutande diskussion   
De tidigare studier som vi granskat visar att underhållsbehandling med metadon och subutex 

leder till bland annat minskat missbruk och minskat antal narkotikarelaterade dödsfall, 

förbättrad hälsa samt hjälp att återintegreras i samhället. Dessa typer av underhållsbehandling 

leder till ett flertal positiva förändringar hos de individer som deltar i behandlingen. Vår 

uppsats är en tämligen liten studie och är således inte jämförbar med de tidigare studier vi 

tittat på. Vi kan ändå se att resultatet av vår studie pekar åt samma håll som de tidigare 

studierna. Förutom att behandlingen har hjälpt klienterna att ta sig ur ett tungt missbruk har vi 

även funnit att klienterna upplever förbättringar inom flera olika områden, till exempel 

hälsotillstånd, familjesituation, självbild, kriminalitet och socialt liv.  
 

Vi fann att den typ av underhållsbehandling som var föremål för granskning i de tidigare 

studierna inte passade för alla. Även om retentionen, det vill säga kvarstannande i behandling, 

var hög förekom ofrivilliga utskrivningar. Vi tror att en anledning till dessa utskrivningar kan 

vara det faktum att metadon- och subutexprogram är relativt hårt reglerade, vilket gör att det 

finns individer som inte kan leva upp till de krav som ställs. Enligt vår uppfattning är det inte 

alltid realistiskt att tro att en individ som missbrukat större delen av sitt liv helt plötsligt ska 

kunna anpassa sig efter ett strikt program. De individer som misslyckas med detta skrivs ut ur 

programmen. En individ som skrivs ut ur något av dessa program ser det förmodligen som ett 

nederlag och det befäster också dennes negativa missbruksidentitet. Sannolikheten är stor att 

individen i fråga inte ser utskrivningen som en möjlighet att ta tag i sitt liv och sluta 

missbruka. Troligen kommer individen att återfalla i gamla missbruksmönster, vilket innebär 

att denne är tillbaka på ruta ett.  
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Vi är av uppfattningen att det är viktigt att fånga upp den klientgrupp som faller utanför 

ramarna. För dessa klienter kan underhållsbehandling med temgesic vara ett bra alternativ till 

metadon- och subutexprogram.  

 

Styrkan med den behandlingsmetod vi undersökt anser vi bland annat vara att klienterna inte 

blir utskrivna vid eventuella återfall. Det viktiga är att personal och klienter arbetar 

tillsammans för att ta reda på vad som orsakade återfallet samt förebygga att det händer igen. 

Med detta säger vi inte att återfall är något som personalen ska ta lätt på, men det är viktigt att 

vara realistisk och se hur verkligheten ser ut. En person som missbrukat större delen av sitt liv 

kommer förmodligen inte att klara av att sluta missbruka över en natt. Att bli drogfri bör ses 

som en lång process där återfall ibland kan förekomma. Vi tror att ett återfall gör att individen 

känner sig misslyckad och att det förstärker dennes negativa syn på sig själv. Därför är det 

viktigt att personalen hjälper klienten att komma på fötter igen så att återfallet inte blir en väg 

tillbaka till ett aktivt missbruk.  

 

Vi anser att Skogsbackens familjära stämning är en starkt bidragande orsak till att 

behandlingen är så pass framgångsrik. Många klienter som kommer till Skogsbacken har flera 

misslyckade behandlingar bakom sig och har många gånger en relativt negativ bild av 

behandlingspersonal och myndighetspersoner. På grund av det är det extra viktigt att det finns 

en god relation mellan klienter och personal, då det skapar en ”vi”-känsla och hjälper till att 

stärka klienternas självkänsla. Samtliga klienter bekräftade denna uppfattning i intervjuerna. 

Vi anser att den psykosociala behandlingen och behandlingen med temgesic är ömsesidigt 

beroende av varandra. Utan medicinen tror vi inte att klienterna skulle klara av att hålla sig 

drogfria särskilt länge och utan den psykosociala behandlingen är risken stor att klienterna 

skulle söka sig till missbrukande vänner. Det skulle göra det svårt för dem att hålla sig 

drogfria. Vi upplever också att den psykosociala behandlingen fyller en stor funktion 

såtillvida att den främjar klienternas personliga utveckling. Den hjälper bland annat klienterna 

att hantera svårigheter på andra sätt än att ta droger.  

 

Skogsbacken är en viktig och positiv del i klienternas liv och hjälper dem att bygga upp en ny 

drogfri identitet samt lär dem att fungera socialt. Vi har dock sett att även om klienterna 

fungerar mycket väl i behandlingsverksamheten kan det bli problematiskt när de ska ta steget 

ut i verkligheten. Skogsbacken blir lite av en ”skyddad verkstad” och för många är det svårt 

att få tillvaron att fungera när de ska försöka etablera sig i samhället. Vi tror att det finns en 
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risk att klienterna kan känna att deras utveckling hämmas om de stannar för länge på 

Skogsbacken. Vår uppfattning är att det behövs någon form av mellanting, då väldigt få 

klienter klarar av att ta steget ut i samhället på en gång. Klienterna skulle behöva slussas ut 

från Skogsbacken bit för bit, till exempel genom att ha en praktikplats som de vistas på några 

dagar i veckan under en tid för att senare kunna lämna behandlingsverksamheten helt. Vi tror 

också att det är viktigt att personal från Skogsbacken finns med under denna 

utslussningsperiod, då de utgör en trygghet för klienterna.  

  

Vår upplevelse är att underhållsbehandling är ett kontroversiellt ämne bland folk i allmänhet, 

men också bland människor som arbetar med missbruk. Många är positiva men det finns även 

en stor del som anser att underhållsbehandling bara är ett sätt att förse missbrukare med knark 

på laglig väg. Denna uppfattning kan också bidra till att klienterna får svårt att frigöra sig från 

missbrukaridentiteten. Vi tror att detta till stor del kommer av bristande kunskap och 

fördomar hos allmänheten gällande missbruk i stort och i synnerhet gällande användning av 

narkotikaklassade preparat för behandling av narkotikaberoende.  

 

I socialstyrelsens kunskapsöversikt gällande underhållsbehandling av heroinmissbrukare står 

att läsa att underhållsbehandling är en samhällsekonomiskt fördelaktig behandlingsmetod. I 

kunskapsöversikten redovisas en amerikansk studie som visar att kostnaden per vunnet livsår 

beräknas vara 60 000 kronor. Denna beräkning tar inte hänsyn till de samhällsekonomiska 

vinster som uppkommer på grund av minskad kriminalitet och vårdkonsumtion 

(Socialstyrelsen, 2004). Detta kan ses som ett argument till varför underhållsbehandling bör 

övervägas som behandlingsalternativ för opiatmissbrukare. Dock är det viktigt att man inte 

enbart stirrar sig blind på de positiva samhällsekonomiska aspekterna som 

underhållsbehandling medför. Vi tror att det kan finnas en risk att de ekonomiska faktorerna 

får styra när det kommer till val av behandling. Vi är därför av uppfattningen att det är viktigt 

att underhållsbehandling används på grund av att det anses vara den mest gynnsamma 

behandlingsmetoden och inte enbart på grund av ekonomiska skäl.  

 

Vi anser också att det är viktigt att vara medveten om att underhållsbehandling inte gör så att 

klienternas beroende försvinner. Det tar endast bort suget efter opiater. Behandlingen bör 

således ses som ett första steg i en lång process. Vi anser att långsiktighet är mycket viktigt 

när det kommer till att behandla narkotikamissbruk. För att kunna arbeta långsiktigt krävs att 

klienten stannar kvar i behandlingen under en lång tid. Både vår studie och de tidigare 
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studierna vi tittat på, visade att klienter som befinner sig i underhållsbehandling har hög 

retention. Detta är något som är mycket positivt.  

 

Vidare tankar 

Vi anser att vi i och med genomförandet av denna studie har fått svar på de frågeställningar 

som vi ställt upp. För kommande studier vore det intressant att undersöka hur stor betydelse 

medicinen har och hur stor betydelse den psykosociala behandlingen har. Det vore även 

intressant att göra en långtidsuppföljning av denna studie i syfte att se behandlingens 

långsiktiga effekter. För att få ett bredare perspektiv skulle det också vara intressant att 

intervjua klienternas familjer och socialsekreterare. För kommande studier skulle även en 

historisk tillbakablick av klienternas uppväxt vara intressant, då uppväxten har stor betydelse 

för en människas identitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för klienterna. 

 
Del 1. Före inskrivning.  

 

Missbruksmönster 

‐ Kan du beskriva hur ditt opiatmissbruk såg ut innan du skrevs in i behandlingen? 

‐ Hur ofta? 

‐ Vilken omfattning? 

‐ Sidomissbruk? 

‐ Längsta drogfria period? 

‐ Hur finansierade du ditt missbruk? 

‐ Vilka positiva respektive negativa effekter fick du av att ta droger? 

‐ Vad fick dig att börja med droger? 

‐ Vad fyllde drogerna för funktion när du utvecklat ett beroende? 

‐ Varför slutade du med droger och vad fick dig att påbörja behandling? 

‐ Vad eller vilka problem upplevde du med att sluta med droger? 

 

Självbild/identitet 

‐ Hur såg du på dig själv innan du började i verksamheten? 

‐ Identitet? 

 

Socialt liv 

‐ Kan du beskriva hur en dag såg ut innan du började i verksamheten? 

‐ Vilka umgicks du med? 

‐ Vad hade du för relation till din familj? 

‐ Sysselsättning? 

‐ Intressen? 

 

Fysisk/psykisk hälsa 

‐ Hur såg du på din hälsa innan du började i verksamheten? 

‐ Hur tog du hand om din hälsa? 
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‐ Hur ofta besökte du läkare/tandläkare? Hur bemöttes du av dessa? 

‐ Hur såg dina matvanor ut? 

‐ Träning? 

‐ Hur sov du? Dygnsrytm. 

‐ Berätta om hur du mådde psykiskt innan du skrevs in i verksamheten. (Depression, 

suicidtankar?) 

‐ Vad gjorde du när du mådde psykiskt dåligt?  

‐ Vårdad i sluten psykiatrisk vård? Omfattning? 

 

Boendesituation 

‐ Hur såg din boendesituation ut innan du skrevs in i verksamheten? 

 

Framtidstro/Ambitioner 

‐ Hur såg du på framtiden innan du skrevs in i verksamheten? 

‐ Drömmar? 

‐ Mål? 

Del 2. Efter inskrivning.  

 

Missbruksmönster 

‐ Kan du beskriva hur ditt missbruksmönster ser ut idag? 

‐ Längsta drogfria period sedan du skrevs in i behandlingen? 

‐ Hur upplever du behandlingen? 

‐ Vad betyder temgesic/dagverksamheten för dig? 

‐ På vilket sätt hjälper Temgesic dig idag? 

‐ På vilket sätt hjälper dagverksamheten dig att vara drogfri? 

 

Självbild/identitet 

‐ Identitet? 

‐ Hur ser du på dig själv idag? 

 

Socialt liv 

‐ Kan du beskriva hur en dag ser ut för dig idag? 

‐ Vilka umgås du med? 
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‐ Hur ser relationen till din familj ut? 

‐ Intressen? 

 

Fysisk/psykisk hälsa 

‐ Hur ser du på din hälsa idag? 

‐ Vad gör du för att ta hand om din hälsa? 

‐ Hur skulle du beskriva att din hälsa ser ut idag? 

‐ Vad har du för matvanor? 

‐ Hur sover du idag?  

‐ Träning? 

‐ Berätta om hur du mår psykiskt i dagsläget. 

‐ Vad gör du när du mår dåligt idag? 

‐ Slutenvård? Omfattning.  

 

Boendesituation 

‐ Hur ser din boendesituation ut idag? 

 

Framtidstro/Ambitioner 

‐ Hur ser du på framtiden idag? 

‐ Drömmar? 

‐ Mål? 

‐ Vad hoppas du att behandlingen skall leda till? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för personalen 

 

Missbruk 

‐ Vilken förändring ser du i klientens missbruksmönster om du jämför precis vid 

inskrivning och idag? 

‐ Har andelen positiva urinprov förändrats över tid? 

‐ Hur upplever du att klienten hanterade drogsug i början/nu?  

‐ Upplever du att klientens återfall såg annorlunda ut i början mot hur de ser ut idag? 

Längd? 

‐ Upplever du att klientens återfall har andra orsaker idag än i början? 

‐ Återfallsfrekvens? Mönster? 

‐ Vilken betydelse upplever du att medicinen har för klienten? 

‐ Vilken betydelse upplever du att verksamheten har för klienten? 

‐ Upplever du att klienten går i verksamheten enbart för att få sin medicin? 

‐ Hur tror du att klienten skulle fungera utan medicinen? 

‐ Närvaro? 

‐ Vad tror du att ni som personal har för betydelse för klientens drogfrihet/utveckling? 

 

Självbild/Identitet 

‐ Hur upplevde du klienten när denne skrevs in? 

‐ Hur upplever du klienten idag? 

‐ Hur upplever du att omgivningen såg på klienten i början?/Nu? 

 

Socialt liv 

‐ Upplever du att behandlingen förändrat klientens sociala liv?  

‐ Nya, drogfria vänner? Bättre kontakt med familj?  

‐ Hur aktiv och engagerad i verksamheten var klienten i början/nu? 

 

Fysisk/psykisk hälsa 

‐ Har klientens fysiska hälsa förbättrats? Om ja, på vilket sätt? Kan förbättringen 

härledas till behandlingen?  

‐ Upplever du någon skillnad hos klientens kognitiva förmågor? 
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‐ Hur upplevde du klientens psykiska hälsa när han började/nu? 

‐ Hur hanterade klienten motgångar/dåligt mående i början/nu? 

 

       Övrigt 

‐ Anser du att klienten utvecklats inom något annat område? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för Skogsbackens läkare. 

 
‐ När började temgesic användas vid underhållsbehandling? 

‐ Var började man med detta och hur kom man på att det var effektivt för detta 

användningsområde? 

‐ Finns det någon forskning kring detta? Evidensbaserad behandling? 

‐ Anses det vara en allmänt vedertagen behandlingsmetod? 

‐ Vad är det för skillnad mellan behandling med subutex, metadon och temgesic? 

‐ Varför har du valt att skriva ut temgesic till dessa klienter? 

‐ Varför inte subutex eller metadon? 

‐ Vad är negativt/positivt? 

‐ Hur för håller ni er till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd? 

‐ Vilka krav ställs för att behandlas med temgesic? 

‐ Hur ser du på de regler och krav som förekommer i subutex- och 

metadonbehandlingar? 

‐ Varför används inte denna behandlingsmetod i större utsträckning? 

‐ Hur ser behandlingsplanen ut? Syfte/mål med behandlingen.  

‐ Hur fungerar samarbetet mellan socialtjänsten, Skogsbacken och dig? 

‐ Hur länge är det tänkt att behandlingen ska pågå? Nedtrappning? 

‐ Detta är en kontroversiell metod. Hur argumenterar du för användningen av metoden?  

‐ Anser du att temgesic hjälper klienterna att klara av den psykosociala behandlingen? 

‐ Vilken förändring har du upplevt hos klienterna? 

 


