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Sammanfattning 

Rapporten redovisar en utvärdering av behandlingsprogrammet Kurage, som vänder 
sig till heroinmissbrukare i adaptionsfasen av sitt missbruk. Utvärderingen omfattar 
åren 2002 – 2008, perioden 2002 – 2005 har tidigare redovisats1, men ingår också i 
denna rapport. 

Kurage är ett bio-psyko-socialt behandlingsprogram där substitutionsbehandling 
med läkemedlet Subutex under kontrollerade former kombineras med socialt och 
personligt stöd, enskilt och i grupp. Genom medicineringen skapas möjligheter för 
deltagarna att etablera en stabil tillvaro, med arbete/utbildning, ordnade 
bostadsförhållanden och ett socialt nätverk som stödjer en missbruksfri tillvaro. 
Programmet bedrivs av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads 
kommun, i samarbete med Landstinget i Värmland, sedan drygt tio år. 

Substitutionsbehandling för missbrukare av opioider har getts under drygt 40 år, 
huvudsakligen med Metadon. På senare år har nya preparat tillkommit och 
verksamheten har spridits nationellt och internationellt. Forskning inom området 
visar på goda resultat, men också att behandlingen innehåller risker och kan ge 
negativa sidoeffekter. Vikten av att kombinera läkemedelsbehandling med 
psykosociala delar poängteras, samtidigt som inslag av det sistnämnda slaget ofta 
saknas. 

’Utvärderingen bygger på återkommande datainsamling under 
utvärderingsperioden, dels genom kvalitativa intervjuer, dels genom kvantifierande 
intervjuer som mäter Kasam (= Känsla av sammanhang), med delkomponenterna 
begriplighet, hanterbarhet, samt meningsfullhet. Samma grupp, med drygt tio 
deltagare, har följts under hela utvärderingsperioden. Det kvalitativa datamaterialet 
har analyserats som en tematiserande innehållsanalys, kvantitativa (Kasam-)data 
redovisas som beskrivande statistik.’ 

Den kvalitativa analysen tydliggör tidsperspektivet i behandlingen. Efter en 
inledande kaotisk period vidtar ett långsiktigt arbete med att skapa en ’normal’ 
social tillvaro. De flesta kommer efter några år in i en stabil livssituation, ofta 
karakteriserad som ett ’svensson-liv’. Att trappa ned, och i förlängningen helt 

                                           
1 IKU-rapport 2004:4 FoU Välfärd Värmland. 
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avsluta, medicineringen visar sig problematiskt och är något som inger deltagarna 
oro. Personalen i Kurage-programmet har haft en mycket stor betydelse för 
deltagarna, och har kompletterat varandra väl. De har ibland till och med fungerat 
som ’ställföreträdande föräldrar’. Att lämna missbrukarlivet och skapa en alternativ 
tillvaro är en mödosam process, som innebär att försöka ta igen förlorade år, och att 
möta och hantera insikten om egna förluster och svårigheter som man åsamkat sin 
familj och sina vänner. Även efter en lång missbruksfri period finns risken för 
återfall, för att förhindra detta får man skaffa sig ’bromsklossar’ – att hålla 
missbrukarlivets avigsidor i minnet kan vara en sådan.  

Redovisningen av Kasam-intervjuerna visar, på gruppnivå, på en tämligen entydig 
trend: Det genomsnittliga Kasam-värdet ökar successivt under de första åren, för att 
därefter ligga kvar på en tämligen hög och stabil nivå. Spridningen inom gruppen 
ökar. För de flesta har tiden i programmet medfört en tydlig ökning av Känsla av 
sammanhang. Det finns dock en mindre grupp för vilken detta inte gäller, där 
Kasam-värden ligger kvar eller visar en sjunkande tendens. 

Kurage-programmet värderas otvetydigt som en framgångsrik behandlingsform, 
baserat på uppgifter om deltagarnas utveckling och livssituation. Den bio-psyko-
sociala behandlingsmodell som programmet bygger på bör bevaras och förändringar 
genomföras med varsamhet. Betydelsen av långsiktighet poängteras, liksom vikten 
av att uppmärksamma den deltagargrupp som inte utvecklas lika positivt som 
flertalet. 

Ett citat från en av deltagarna får sammanfatta den bild deltagarna ger:  

Det går bra för mig nu. Det är som livet ska vara. Det har sina berg- och dalbanor. Jag tycker att 
hela min situation är rätt stabil. Både socialt och allmänt. Det känns skönt – lugn och ro . 
Likaså känslomässigt. Det känns som att jag har gått igenom det jag har behövt gå igenom. Det 
har inte kommit något mer ur ryggsäcken efteråt. Det känns som att jag har släppt den biten 
och kan gå vidare. Det har blivit ett lugn. Det känns skönt. Det har mycket med självkänslan att 
göra. Jag mår bra nu. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 
kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I FoU 
Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten med 
utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas 
välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och kan 
bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett grundläggande 
vetenskapligt förhållningssätt.   

 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun bedriver tillsammans med 
Landstinget i Värmland sedan mer än tio år behandlingsprogrammet Kurage, för personer 
som vill bryta sitt heroinmissbruk. FoU Välfärd Värmland (f d IKU) har uppdraget att 
utvärdera programmet, med utgångspunkt från deltagarnas erfarenheter. Underlaget bygger 
på återkommande intervjuer – såväl kvalitativa som kvantitativa – med en grupp deltagare. 
En första rapport publicerades 2004, där gruppen följdes under en tvåårsperiod. I 
föreliggande rapport redovisas en utvärdering baserad på samma grupp, för åren 2005 – 
2008, men också för hela den period utvärderingen omfattar, det vill säga åren 2002 – 
2008. Att för en så lång period kunna redovisa fortlöpande insamlade uppgifter är inte helt 
vanligt inom missbruksforskningen, samtidigt som just sådana longitudinella studier ofta 
efterfrågas. 

Utvärderingen, som gjorts av Bengt G Eriksson och Lena Ede vid FoU Välfärd Värmland, 
visar att deltagarna i Kurage-programmet i stor utsträckning kunnat bygga upp en 
fungerande social tillvaro, men också att vägen dit inte varit fri från hinder. Att frigöra sig 
från beroende av heroin är en långsiktig process, som kan kräva att traditionella perspektiv 
på missbruksbehandling måste omprövas. 

Med denna rapport avslutas en mångårig kontakt med deltagargruppen i Kurage-
programmet, liksom med programmets personal. Författarna vill tacka deltagare och 
personal för att ni så välvilligt har ställt er till förfogande för intervjuer och samtal. Det har 
för oss varit lärorika och givande kontakter. Tack också till Marika Jonsson vid FoU 
Välfärd Värmland, som utformat rapporten. 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet maj 2011  

Birgit Häger                                       Bengt G Eriksson 

Föreståndare                                      Professor i socialt arbete  
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1. En utvärdering i två delar 

Forskning om behandling för missbruk inriktas till stor del på att dokumentera och 
verifiera resultatet av olika behandlingsformer. Tanken är givetvis att finna den eller 
de behandlingar som ger det bästa resultatet, i varje fall för en given och definierad 
grupp personer. 

I denna rapport redovisas en utvärdering av behandlingsprogrammet Kurage, vid 
Avdelningen för alkohol, narkotika och socialpsykiatri, vid Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen i Karlstad. Kurage-programmet vänder sig till personer som 
missbrukat heroin, men som inte kommit så långt in i missbruket att de helt 
identifierat sig som missbrukare. Utvärderingen bygger på en longitudinell 
datainsamling, som i sin helhet sträcker sig över perioden 2002–2008. Den första 
perioden, åren 2002–2004, har tidigare redovisats i en IKU-rapport (Eriksson & Ede 
2004). Föreliggande rapport bygger på data som härrör från åren 2005–2008, men vi 
redovisar också en sammanfattande bild för hela perioden. Eftersom utvärderingen 
redovisas i två rapporter, överlappar dessa delvis varandra. Delar av den första 
rapporten inarbetas och sammanfattas också i denna. Det gäller främst i det avsnitt 
som beskriver Kurage-programmet, samt redogörelsen för begreppet Känsla av 
sammanhang (Kasam) och dess delkomponenter, som utgör en av 
utgångspunkterna för utvärderingen. Också i andra avsnitt i rapporten återkommer 
delar från den första, för sammanhangets och kontinuitetens skull. Vi 
rekommenderar dock den som vill ha en mera helhetlig bild av programmet, 
deltagarnas utveckling och utvärderingens ställningstaganden att ta del av båda 
rapporterna2. 

Rapporten fortsätter närmast med en återblick på Kurage-programmet och vad det 
innehållit för den grupp som utvärderingen grundar sig på. Därefter speglas 
kortfattat forskningen kring läkemedelsassisterad behandling för personer som 
missbrukat opioider. I ett följande avsnitt presenteras begreppet Känsla av 
sammanhang (Kasam) och dess komponenter. Det är ett begrepp som har en central 
roll i utvärderingen, eftersom ena delen av den fortlöpande datainsamlingen utgår 
från det och dess förändringar över tid, för deltagarna i Kurage-programmet. 
Rapporten fortsätter med en beskrivning av den utvärderingsmetod som använts, 

                                           
2 Rapport 2004:4 finns att ladda ned från nätet,  http://www.kau.se/fou-valfard-varmland. Den kan också 
beställas från FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet. 

7



 
 

8 
 

varefter två kapitel redovisar resultatet, dels utifrån kvalitativa intervjuer, dels från 
Kasam-intervjuer. Ett kort diskussionsavsnitt följs av en sammanfattande värdering 
och förslag till fortsatt inriktning av Kurage-programmet. 
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2. Kurage-programmet – läkemedelsassisterad psykosocial 
behandling för heroinmissbrukare 

Under 1990-talet konstaterade  socialtjänsten, polisen  och hälso- och sjukvården i 
Värmland en påtaglig ökning av antalet heroinmissbrukande ungdomar i 
Karlstadregionen. Befintliga behandlingsformer ansågs inte längre tillräckliga, och i 
mars 2000 startade projektet ’Rehabilitering unga narkotikamissbrukare’, sedermera 
Kurage-programmet, sin verksamhet. Projektets målsättning formulerades som att 
”deltagarna ska uppnå drogfrihet och leva ett självständigt liv i drogfrihet med 
psykosocial rehabilitering avseende boende, sysselsättning, arbete, psykisk hälsa 
samt ett socialt kontaktnät” (från Projektansökan). Den bio-psyko-sociala modell 
som behandlingen byggdes upp omkring innebar att deltagarna skulle få ett 
kontinuerligt, personligt stöd, enskilt och i grupp. Speciellt under de första åren av 
programmets verksamhet erbjöds deltagarna kontinuerligt aktiviteter av olika slag, i 
form av gruppverksamheter, för att bygga upp sin självkänsla och skapa en stark 
tillhörighet till gruppen. Gruppen utvecklades därigenom till att bli en del av 
behandlingen, deltagarna blev varandras ’speglar’ och kunde stödja varandra. Ett 
utbildningsprogram fokuserades kring återfall och återfallsprevention. Samtidigt 
gjordes det för var och en fortsatt planering för utbildning, arbete och andra sociala 
förhållanden som var relevanta för den enskilde. Ett kriterium för att få komma 
med i programmet var att bostad och arbete/sysselsättnng skulle vara ordnat, men i 
realiteten fick detta arbete ofta fortsätta även efter att man kommit med. En 
hörnpelare i behandlingen var att projektets personal skulle finnas tillgänglig för 
deltagarna dagligen, i projektets lokaler, för att möjliggöra spontana och informella 
kontakter, man talade om ’kitchen-table therapy’.  

En viktig del i behandlingsmodellen var den kontinuerliga medicineringen med 
läkemedlet Subutex (med den aktiva ingrediensen buprenorfin). Läkemedlet innebär 
att ’suget’ efter heroin elimineras, vilket skapar en ’frizon’ och ger möjligheter att 
bygga upp den sociala tillvaron och den psykiska hälsan. Subutex delades ut 
dagligen och under strikt kontrollerade former. Längre fram i behandlingsförloppet 
gjordes individuella planer för var och en av deltagarna, vilket bland annat kunde 
innebära att man fick Subutex för flera dagar och själv tog över ansvaret för 
medicineringen under den tiden. Medicinutdelningen kombinerades med 
regelbundna urinprov för att verifiera drogfrihet. 
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Personalen i projektet bestod under de första åren av en manlig socionom, som 
också var projektledare, en kvinnlig sjuksköterska, samt en psykiater, en man som på 
deltid arbetade i programmet. Socionomen och sjuksköterskan fyllde också 
uppgiften att vara personliga samtalskontakter med de enskilda deltagarna. 
Personalgruppen har delvis förändrats under åren, men dessa båda personer arbetar 
vid utvärderingstidens slut fortfarande i programmet. Personkontinuiteten kan 
därmed betraktas som god. 

Utvecklingen av programmet kan övergripande beskrivas i kronologiska faser. Den 
första tiden präglades av uppbyggnad och pionjäranda. Många aktiviteter skapades 
och projektets lokaler utgjorde ett dagligt ’öppet hus’ för deltagarna. Då den första 
datainsamlingen för utvärderingen gjordes – i februari 2002 – var 13 deltagare (5 
kvinnor, 8 män) inskrivna i programmet. 

Åren 2002-3 utgjorde en omvälvande period i programmet. De olika konkreta 
inslagen i verksamheten hade då kommit igång och fungerade väl. Den stora 
förändringen bestod i att personalen insåg att deltagarna hade mycket större, och 
delvis inte förutsedda, behov. En skillnad i relation till mera traditionella 
behandlingsprogram är att den omedelbara fokuseringen kring drogen (heroin) 
försvinner i ett slag, genom medicineringen med Subutex. Ett inslag som ofta tar en 
stor del av behandlingen i anspråk – att bearbeta och övervinna själva missbruket – 
blir därmed mycket mindre framträdande. Istället visade sig andra behov, med en 
styrka som delvis överraskade personalen. Vi citerar ur rapporten från 2004: ””Kvar 
blir, enligt projektledaren, ”ett pyttelitet program: medicin, urinprov, 
kontaktsamtal, återfallsprogrammet, medan klienterna har ett stort hål inombords 
som bara slukar oss – och det är det dom har gjort.” Deltagarna vill ha och behöver 
allt; -någon som lyssnar, som ser och bryr sig om, någon som kan ta hand om alla 
deras frågor. Det som man från behandlingspersonalen ser är en stor tomhet, blir 
oerhört synligt i just detta projekt därför att den traditionella koncentrationen kring 
missbrukspreparatet och dess konkreta följdverkningar försvinner helt tvärt. ”Vi 
måste,” menar projektledaren, ”möta detta på ett helt annat sätt.” Något som man 
inte insåg när projektet startade”. ’Suget och den problematiken tar tabletten hand 
om. Jag känner inget sug men en väldigt stor tomhet vad gör jag av mitt liv?’ 
Resultatet blir: ’ta hand om mig’. De finns därför i rummet eller på telefon, ’jag 
finns, tänk på mig, ta reda på det och det’, de är inte vana att lösa problem.” Det 
handlar då inte i första hand om sedvanliga ’lösliga’ problem utan om en personlig 
tomhet och ”hur möter vi den? Vi räcker inte till, blir uppslukade av dem på det 
ena eller andra sättet”” (2004: 36-37). 
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Personalen i programmet fick således delvis fylla andra funktioner än man räknat 
med. Funktioner som kan liknas vid en förälder - barn relation. Deltagarna behövde 
personligt, emotionellt – kanske också existentiellt – stöd, förutom det praktiska. 
Personalen gick balansgång, genom att ge stöd och vägledning men samtidigt inte 
bli alltför styrande. Denna behovsbild hos deltagarna innebar samtidigt att 
arbetsuppgifterna vidgades och resurserna inom projektet framstod som helt 
otillräckliga. Man sökte lösa detta genom att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan, 
men kände samtidigt en brist på förståelse från arbetsgivarens sida. Under denna 
period utvecklades deltagarnas situation väl, och i vissa fall överraskande snabbt – 
något som också visades genom kontinuerligt ökande Kasam-värden i de 
återkommande intervjuerna i utvärderingen. Personalen fick däremot en alltmer 
pressad arbetssituation, genom att stödkontakterna med deltagarna blev mycket mer 
omfattande än man räknat med. Eftersom projektet inte kunde tillföras ytterligare 
resurser blev följden att vissa arbetsuppgifter kom efter, till exempel dokumentation 
och vissa ledningsuppgifter. 

Under den följande perioden utvecklades programmet alltmer mot en permanent 
verksamhet. Inga ytterligare resurser tillfördes, men personalen kände en större 
uppskattning för sitt arbete, från organisationen, och fick också stöd i form av 
sociala insatser riktade mot deltagarna. Man drog ned på en del inslag i projektet, 
som fritidsaktiviteter och ’drop-in-tid’. Den grupp som utvärderingen följer hade då 
också befunnit sig i programmet så länge, att deras sociala situation i många fall 
utvecklats positivt, till exempel när det gällde bostad, arbete/studier eller personligt 
nätverk. Något som till viss del minskade behovet av konkreta aktiviteter inom 
programmets ram. 

Under de följande åren – fram till dess datainsamlingen för utvärderingen 
avslutades – har inga stora förändringar skett inom programmet. Kontakterna med 
den grupp som utvärderingen omfattar3 har tunnats ut, efterhand som deltagarna 
blivit mera socialt stabila.  

                                           
3 Kurage-programmet omfattar ett flertal grupper, där personer som skrivits in vid någorlunda samma 
tidpunkt utgör en grupp – av ungefär samma omfattning som vår utvärderingsgrupp. 
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3. Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende – vad säger 
forskningen? 

Kurage-programmet i Karlstad är ett exempel bland många i landet, på behandling 
för personer som är beroende av heroin, med stöd av läkemedel. Från att ha varit en 
’exklusiv’ och närmast unik behandlingsform ges numera läkemedelsassisterad 
behandling över hela landet, i olika former. Det innebär inte att behandlingsformen 
är oomtvistad, eller oproblematisk. Tvärtom har så kallat underhållsbehandling eller 
substitutionsbehandling redan från början varit omdebatterad och kritiserad. 

I detta avsnitt söker vi spegla något av forskningsläget omkring läkemedelsassisterad 
behandling för opioidbereoende (beroende av heroin eller syntetiska ämnen vars 
verkan liknar heroin). Det sker med utgångspunkt främst i en artikel av Johnson 
(2010), som utgör en forskningsöversikt med tonvikt på risker och sidoeffekter med 
denna form av behandling, samt från källor som åberopas i denna artikel. 
Inledningsvis speglas den korta historiken inom läkemedelsassisterad behandling för 
heroinmissbrukare, varefter forskningens generella slutsatser redovisas. De olika 
läkemedel som används berörs kortfattat, och de problem och risker som Johnson 
tar upp i sin artikel beskrivs därefter mera utförligt. Avslutningsvis relateras den 
redovisade forskningen till Kurage-programmet och diskuteras skillnader och 
likheter mellan olika behandlingsprogram. 

3.1. En kort historik 

För drygt 40 år sedan påbörjades så kallad underhållsbehandling med läkemedlet 
metadon i New York, på initiativ av läkaren Vincent Doyle och psykiatern och 
psykoanalytikern Marie Nyswander. Till Sverige och Ulleråkers sjukhus i Uppsala 
kom behandlingsformen redan ett par år senare, som en försöksverksamhet, genom 
psykiatern Gunnar Inge. Utan att få någon rikstäckande spridning etablerades 
metadonprogram på flera platser i Sverige under de följande årtiondena, även om 
metoden var föremål för en kritisk och tidvis intensiv debatt. En stor förändring 
inträffade runt mitten av 1990-talet, då läkemedlet Subutex (med den verksamma 
substansen buprenorfin) introducerades. Behandlingsutbudet ökade snabbt och 
underhållsbehandling med Subutex erbjuds numera i stort sett över hela landet. För 
några år sedan introducerades Subuxone, med samma tillämpningsområde som 
Subutex. Hanteringen av läkemedlen reglerades ytterligare 2004 med innebörden att 
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förskrivning numera endast får ske av läkare med specialistkompetens i psykiatri. 
Efter en trevande och omdebatterad start har således läkemedelsassisterad 
behandling för opioidberoende under senare år snabbt expanderat, samtidigt som 
nya läkemedel kompletterar det ursprungliga, metadon. 

3.2. Vad har forskningen kommit fram till? 

Forskning om alkohol- och narkotikamissbruk och behandlingseffekter har varit 
omfattande i Sverige från 1960-talet och framåt. Frågan om ’vilken 
behandlingsmetod som passar bäst för vilken person i vilken situation’ är 
grundläggande för att kunna anpassa behandlingen till den enskilde. När det gäller 
missbruk av opioider har man funnit att missbrukets längd är en viktig faktor. För 
den som har ett par års missbrukshistoria, eller mer, bakom sig, har traditionell 
behandling – det vill säga utan stöd av läkemedel – inte visat några positiva resultat. 
Däremot har olika former av läkemedelsassisterade program visat sig klart 
framgångsrika. Det visar sig att sjuklighet och dödlighet minskar kraftigt hos dem 
som deltar i sådana program. Sociala konsekvenser, i form av drogbruk (missbruk) 
utanför behandlingen minskar, liksom kriminalitet, prostitution och spridning av 
HIV. Inom de olika varianterna av läkemedelsassisterad behandling visar det sig att 
program med hög intensitet, så kallade högdosbaserade långtidsprogram är mest 
framgångsrika. En stor grupp av deltagarna i sådana program stannar kvar i 
behandling och förbättrar sin sociala situation. Det innebär inte att tillvaron blir 
bekymmersfri, snarare återkommer svårigheter i form av återfall, missbruk av andra 
droger, medicinska och sociala komplikationer. Sammantaget har dock denna 
dominerande grupp en betydligt bättre situation än under missbrukarlivet. För en 
mindre grupp innebär behandlingen så småningom att man kan fasa ut 
medicineringen helt, medan ytterligare en mindre grupp avbryter/skrivs ut ur 
behandlingen och fortsätter missbruket fullt ut. Forskningen visar också att 
omfattningen av psykosociala insatser är betydelsefull (se nedan). 

3.3. Vilka läkemedel? 

Den övergripande tanken med läkemedelsbaserad behandling/rehabilitering är att 
deltagaren genom läkemedlet ska befrias från suget efter heroin, för att istället 
kunna koncentrera sig på att bygga upp sin personliga och sociala tillvaro. Metadon 
var således det läkemedel som först introducerades som substitutionspreparat. 
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Metadon, som minskar suget efter heroin, men också effekten av en eventuell 
heroindos, måste tas dagligen för att ge önskad effekt. Subutex, med den 
verksamma substansen buprenorfin, lanserades för drygt tio år sedan som ett 
läkemedel med färre biverkningar än metadon, och godkändes i Sverige 1999. 
Subutex har till exempel mindre toxiska egenskaper, vilket bland annat minskar 
risken för dödsfall vid överdosering. Det behöver inte intas dagligen, utan har en 
viss långtidsverkan. Subutex har också den egenskapen att en högre dos inte ger en 
intensivare effekt, ett slags ’platåfunktion’. Subuxone (introducerat 2006) är ett 
preparat som vid normalt bruk har samma effekt som Subutex, men som inte ger 
samma effekt om det intas på annat sätt. Det innebär att Subuxone inte är lika 
eftertraktat på den svarta marknaden, risken för ’läckage’ minskar. Läkemedelsverket 
(2010) rekommenderade 2008 att Subuxone i första hand används vid 
läkemedelsassisterad behandling i Sverige. Totalt sett är fortfarande Metadon det 
dominerande läkemedlet, medan Subutex i Sverige snabbt blivit det mest använda. 
Utomlands används också läkemedlet LAAM. 

3.4. Erfarenheter av risker och sidoeffekter 

Läkemedelsbaserad behandling löser inte alla problem. Johnson tar i sin artikel upp 
ett antal förhållanden som är negativa, när det gäller Metadon och Subutex (för 
Subuxone finns ännu inga forskningsresultat att redovisa). Ett sådant argument är 
att läkemedelsassisterad behandling bara innebär att man byter en drog mot en 
annan, man byter en olaglig drog mot en laglig. Helt klart är ju att den före detta 
missbrukaren, som får läkemedel istället, i normalfallet klarar sig utan heroin. 
Utbytesargumentet håller dock inte streck i den meningen att drogerna skulle vara 
jämförbara. Metadon och Subutex fungerar på helt andra sätt än heroin. I en 
samhällsvetenskaplig förståelse kan argumentet vara mera relevant. Kritiker har 
menat att man genom läkemedelsbehandling får en möjlighet att bevaka och 
kontrollera missbrukarna. Behandlingen skulle således främst innebära ökad social 
kontroll från samhällets sida. Utbytesargumentet kan också formuleras i moraliska 
termer – att det får betraktas som moraliskt fel att byta en drog mot ett preparat 
med liknande verkan. Istället bör all behandling för missbruk syfta till ett liv utan 
droger i någon form. 

Beroendeargumentet bygger på att läkemedlen som används vid behandling 
vidmakthåller eller till och med skulle kunna skapa ett beroende. Eftersom 
läkemedlen är beroendeframkallande så har detta argument ett visst fog för sig. Att 
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bemöta beroendeargumentet leder därför fram till en diskussion om 
inklusionskriterier. Att medvetenheten om beroendeargumentet fanns redan tidigt 
visas av att kraven för att antas till metadonbehandling var höga i de amerikanska 
behandlingarna, men också i de svenska. Efterhand har dessa stränga 
inklusionskriterier mildrats, i Sverige dock ganska nyligen – fram till 2005 var till 
exempel ett av kraven fyra års missbruk. Nu gällande krav innebär minst två års 
dokumenterat missbruk samt att deltagaren ska ha fyllt 20 år. För den som är i 
inledningsfasen av heroinmissbruk finns alltjämt möjligheten att bryta detta genom 
behandling som inte är läkemedelsassisterad. (Däremot visar forskningen praktiskt 
taget ingen långvarig positiv effekt av behandling utan läkemedelsassistans för den 
som utvecklat ett missbruk, det vill säga missbrukat 1 - 2 år.) Den del av 
beroendeargumentet som går ut på att behandlingen skulle kunna skapa ett 
beroende bör givetvis bemötas genom att kontrollera att inte personer utan 
missbrukserfarenhet kommer in i behandling eller får del av läkemedel på illegal väg 
(genom vidareförsäljning, gåva från bekanta eller smuggling). 

En aspekt av beroendeargumentet handlar om behandlingens utsträckning i tiden. 
Här finns två synsätt – långtidsbehandlingsfilosofin respektive 
korttidsbehandlingsfilosofin – vilka båda har sina respektive implikationer. Enligt 
den förstnämnda bör inriktningen vara att stabilisera deltagaren i programmet och 
göra det möjligt för honom/henne att bygga upp en socialt god tillvaro, i princip 
med fortsatt behandling livet ut. Korttidsbehandlingsfilosofin utgår istället från att 
läkemedlen ska utgöra en hjälp för deltagaren och skapa en frizon, så att personliga 
och sociala problem kan lösas, varefter stödet från läkemedel inte längre behövs. 
Erfarenheten från metadonbehandling – och så här långt även behandling med 
Subutex – visar att möjligheterna till nedtrappning, och i än högre grad att kunna 
sluta helt med läkemedel, generellt sett är små. Ur ett medicinskt perspektiv är 
långvarig, kanske livsvarig, behandling inte något stort problem. Från en 
samhällsvetenskaplig vinkling kan det vara mera dubiöst att på detta sätt ’binda’ 
deltagarna i beroende av en samhällelig institution (sjukvård/socialtjänst).  

Konkurrensargumentet ifrågasätter läkemedelsassisterad behandling därför att den 
riskerar att konkurrera ut andra tänkbara behandlingsformer. Den 
läkemedelsassisterade behandlingen skulle enligt detta argument anses utgöra en 
mindre krävande behandlingsform än alternativen, och därför väljas av 
missbrukarna. Problemet med detta argument är, som sagts tidigare, att icke 
läkemedelsassisterade behandlingsformer visat sig vara i princip verkningslösa för 
personer med etablerat opioidberoende, generellt sett.  På individnivå kan det 
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förhålla sig annorlunda. Johnson menar också att det alltid kommer att finnas 
enskilda som inte vill gå in i ett läkemedelsassisterat program. För dem bör 
självfallet alternativa behandlingar finnas. Problemet hittills har dock snarast varit 
att tillgången till läkemedelsassisterade program varit för liten, samtidigt som sådana 
i växande utsträckning efterfrågats av missbrukarna. 

Den avigsida med läkemedelsassisterad behandling som varit mest uppmärksammad 
är risken för att läkemedlen förmedlas vidare till andra (främst missbrukare), något som 
Johnson benämner ’läckage’. Om så sker kan det innebära ett förvärrat missbruk 
eller till och med nyrekrytering till missbruk. I värsta fall kan dödsfall inträffa, 
eftersom läkemedlen – främst Metadon men också, i mindre omfattning, Subutex – 
är toxiska. Illegal spridning (läckage) av Metadon har länge varit ett 
uppmärksammat fenomen, inte minst bland kritiker till läkemedelsassisterad 
behandling. Johnson menar också att detta är en farhåga värd att ta på allvar, även 
om många studier visar att skadeverkningarna från läckage inte varit så stora som 
man befarat. De studier som åberopas gäller behandlingar utanför Sverige. Läckage 
av Subutex har däremot varit ett problem även i vårt land och också föremål för 
forskning. Studier i Malmö tyder på att en stor andel heroinmissbrukare också 
använt Subutex. Vid sidan av läckage från behandlingsprogram smugglas också 
Subutex in i landet. 

Argumentet med grannskapsstörningar går ut på att deltagarna i 
behandlingsprogrammen samlas på allmänna platser och där utgör störande inslag. 
Särskilt skulle där illegal handel med läkemedel ske, liksom nyrekrytering till 
missbruk. Grannar och andra som passerar skulle känna sig störda och oroade, och 
behandlingsformen därigenom få dåligt rykte. Såvitt vi kan bedöma har detta inte 
varit något större problem på orter med läkemedelsassisterad behandling i Sverige, i 
varje fall inte i Kurage-programmet. En anledning härtill, som Johnson pekar på, 
kan vara att behandlingen ofta förlagts till större sjukhus. 

Risker för dödsfall i och utanför läkemedelsassisterad behandling är, slutligen, ett argument 
mot denna typ av behandling. Dödsfall under inledningsfasen av en behandling har 
knappast inträffat i Sverige, men är kända utomlands. Orsaken kan vara att man satt 
in läkemedlet för snabbt och/eller med för stor dos. Oftast spelar missbruk av andra 
preparat (som alkohol eller bensodiazepiner) in, såväl vid dödsfall i 
inledningsskedet som senare under behandlingen. Socialstyrelsens anvisningar 
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(SOSF 2004:8)4 säger därför att deltagare med så kallat sidomissbruk ska skrivas ut 
om missbruket utgör en medicinsk risk. Forskningen visar dock rent generellt att 
dödligheten är betydligt högre bland de som skrivits ut ofrivilligt än bland dem som 
finns kvar i behandling. Risken för dödsfall till följd av onödig utskrivning är därför 
ett större problem än risken för dödsfall i behandling, till följd av sidomissbruk, 
menar Johnson. 

Dödsfall utanför behandling – till följd av att personer som inte deltar i behandling 
använt Metadon eller Subutex – är metodmässigt svårare att undersöka. Färska 
uppgifter (Folkhälsoinstitutet 2008) visar ett ökat antal dödsfall där Metadon varit 
inblandat. Orsakerna härtill är inte klarlagda. Under alla omständigheter är det 
viktigt med goda säkerhetsrutiner i behandlingsprogrammen, för att minska risken 
för ’läckage’ av läkemedlen, som givetvis också kan ha kommit in i landet genom 
smuggling. Det förtjänar påpekas att Subutex och Subuxone (buprenorfin) generellt 
sett är ett betydligt ofarligare läkemedel än Metadon. 

Dödsfall i samband med läkemedelsassisterade behandlingsprogram är självfallet ett 
allvarligt problem, som dock ändå bör ses i sammanhang av verksamhetens totala 
betydelse. Johnson konkluderar att ”Forskningen har på denna punkt varit tydlig 
om att en ökat tillgänglighet till LAR” (läkemedelsassisterad rehabilitering, vår anm.) 
minskar dödligheten (2010:59). 

Johnson pekar i avslutningen av sin artikel på några speciella faktorer vid 
läkemedelsassisterad behandling, varav några också har speciell relevans för Kurage-
programmet. En tydlig kontrollfunktion, på rimlig nivå, är nödvändig och kan 
också motiveras behandlingsmässigt, även om många deltagare i programmen klagar 
till exempel på de återkommande urinproven5. Att däremot överdriva kravnivå och 
kontrollapparat saknar helt vetenskapligt stöd och riskerar istället leda till att 
deltagare stöts ut från behandlingsprogrammen. Behandlingar där man arbetat med 
positiv förstärkning av önskvärda beteenden, det vill säga där man kombinerar 
’piskan’ med en ’morot’, visar på goda resultat. Det är också positivt att ge ett större 
utrymme för deltagarna i ett program att kunna påverka programmet, att låta deras 
kunskaper och erfarenheter bidra till att forma verksamheten. Samverkan mellan 
olika myndigheter och organisationer höjer kvaliteten på verksamheten – deltagarna 
                                           
4 Numera upphävd och ersatt av SOSFS 2009:27 

5 Något som av och till också framförts av deltagare i Kurage-programmet. Vid tiden för denna studie hade 
detta så gott som upphört och kontrollerna sågs i stället som nödvändiga av deltagarna 
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har ofta problem på fler områden än som rör missbruket. Exempel på 
samverkansparter är i första hand socialtjänsten och landstingens psykiatri. Slutligen 
berör Johnson frågan om hur stora de läkemedelsassisterade behandlings-
programmen bör vara. Han rekommenderar en medelstor verksamhet. Med alltför 
små resurser blir den sårbar för påkänningar, till exempel genom att någon ur 
personalen slutar eller sjukskrivs. Ett alltför stort program, å andra sidan, riskerar få 
problem av andra slag och som har med deltagargruppens storlek att göra. 

3.5. Forskningsläget i relation till Kurage-programmet 

Johnsons artikel avspeglar forskningsläget vad gäller läkemedelsassisterad 
behandling för opioidberoende, under de cirka 40 år som sådan verksamhet pågått i 
(och utanför) Sverige. Behandling med Subutex introducerades för bara drygt tio år 
sedan. Även om behandling med Subutex numera är mer omfattande än 
behandling med Metadon är således perioden av erfarenhet betydligt kortare. 
Forskningen handlar framför allt om Metadonprogram. Det finns dock en hel del 
enskildheter i Johnsons framställning som kan relateras till erfarenheter i Kurage-
programmet. I andra riktningen finns erfarenheter från Kurage som knappast alls 
berörs i Johnsons forskningsöversikt. Vi avslutar detta avsnitt genom några 
jämförelser, och återkommer till detta tema i rapportens avslutande 
diskussionsavsnitt. 

- Aspekter av kontroll, övervakning och styrning ingår i alla program för 
läkemedelsassisterad behandling. Forskningen har bland annat pekat på att 
detta kan ses som ett sätt för samhället att kontrollera missbrukarna, kanske 
till och med ’demedikalisera’ behandlingen. Enskilda deltagare protesterar 
mot de återkommande kontrollerna. I utvärderingen av Kurage-programmet 
har kritik av det sistnämnda slaget framkommit, och deltagare har vid 
intervjuer framfört att de inte känt tillräcklig tillit från de ansvariga. Johnson 
menar, med stöd av forskning på området, att en viss kontrollapparat är 
nödvändig, bland annat med tanke på risken för läckage, samt att den också 
kan vara terapeutiskt motiverad. Den får dock inte drivas för långt, om så 
sker kan programmet till och med bli kontraproduktivt. 

- Johnson diskuterar inklusionskriterier i läkemedelsassisterade 
behandlingsprogram. Ett av dessa gäller missbrukets varaktighet. Om detta 
pågått kortare tid än ett år kan behandling utan läkemedel vara framgångsrik. 
Vid två års missbruk är möjligheterna till läkemedelsfri behandling mycket 
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mindre, och vid ett fyraårigt missbruk mycket små. Fram till 2005 var ett 
inklusionskriterium (i metadonprogram) fyra års missbruk, därefter sänktes 
det till två år6. Kurage-programmet har redan från början tillämpat ett 
inklusionskriterium som innebär mellan ett och fyra års missbruk. Inom 
Kurage har man således redan från start tillämpat ett flexibelt kriterium vad 
gäller missbrukets längd. 

- Forskningen har formulerat två ståndpunkter när det gäller behandlingstidens 
längd – långtidsbehandlingsfilosofin respektive korttidsbehandlingsfilosofin. 
Enligt den sistnämnda bör missbruk ses som en indikation på brister i 
deltagarens sociala och personliga situation – när dessa avhjälpts skulle också 
behandlingen kunna avbrytas. Erfarenheterna visar dock att långa 
behandlingstider, kanske livsvariga, är regel snarare än undantag. 
Motsvarande erfarenhet har man också gjort inom Kurage-programmet, som 
först planerade för en behandlingstid om sex månader. Insikten om att det 
här handlar om mycket långa behandlingstider gäller inte bara de 
professionella inom sjukvård och socialtjänst och deltagarna i programmen, 
utan också på chefsnivå inom organisationerna och – inte minst – hos 
ansvariga politiker. 

- Nyare forskning visar på positiva resultat där läkemedel i så kallat 
högstrukturerade program kombinerats med positiv förstärkning av önskade 
beteenden. Detta kan jämföras med innehållet i Kurage-programmet, som 
bygger på en tät kontakt mellan deltagare och personal i programmet. Även 
om inslaget av förstärkning vid önskvärda beteenden inte systematiserats på 
det sätt som sker i den åberopade forskningen så innebär den återkommande 
sociala kontakten inom Kurage-programmet också att deltagarna får 
förstärkning genom positiva reaktioner på handlingar som bedöms positivt. 
Här finns således en parallell. 

- Johnson pekar på behovet av behandlingsprogram som i större grad 
involverar deltagarna och tar hänsyn till deras åsikter, erfarenheter och 
kunskaper. I detta avseende får Kurage-programmet betraktas som en 
föregångare. Redan från början har deltagarna varit i hög grad involverade 
och delaktiga. Det har återkommande under utvärderingstiden (år 2002-2008) 
vid kontakter med deltagarna framgått att de i en mening betraktat 
programmet som ’sitt’. Något som givetvis inte ska tolkas som att deltagarna 
styrt verksamhetens innehåll, snarare att de blivit tagna på allvar och 

                                           
6 Från år 2010 sänkt till ett år. 
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inviterats till en seriös diskussion, där deras åsikter i det fortsatta arbetet 
utgjort en del av beslutsunderlaget. 

- Behovet av samverkan mellan den läkemedelsassisterade behandlingen och 
olika samhälleliga aktörer påtalas i forskningsöversikten. Främst gäller det 
socialtjänst och psykiatri. Kurage-programmet kan sägas ha ’byggt in’ 
möjligheter för sådan samverkan redan i sin konstruktion. Samverkan med 
socialtjänsten garanteras (möjligen mer under de första åren som programmet 
fanns) genom att inträde i Kurage-programmet förutsätter utredning av en 
socialsekreterare och vederbörliga beslut inom Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen. Vid behov av sociala insatser i övrigt, vid sidan av vad 
som ges inom Kurage-programmet, kan deltagaren åter uppsöka sin 
socialsekreterare. I relation till landstingets psykiatri finns inte samma tydliga 
vägar för samarbete, men det faktum att den i Kurage-programmet anställde 
psykiatern också arbetar inom psykiatrin bör underlätta samarbetet. Kurage-
programmet är dessutom numera, till följd av lagändringen 2004, överfört till 
landstingets förvaltning, från att tidigare ha varit en enhet inom kommunens 
Arbetsmarknads- och socialförvaltning. 

- Vad gäller storleken på läkemedelsassisterade program, slutligen, tyder 
forskning på att de varken bör vara för små eller för stora. Kurage-
programmet förefaller i detta avseende ligga nära den undre gränsen. Av och 
till har det visat sig att programmet varit sårbart för personalförändringar. 
Även om dessa påkänningar kunnat tacklas efterhand, kan de för en tid ha 
bidragit till att sänka intensiteten i verksamheten. 

Vid en sammantagen jämförelse mellan forskningsläget, så som det återspeglas i 
Johnsons artikel, och Kurage-programmet, är det främst två faktorer som är 
framträdande. Den ena är att forskningen, av naturliga skäl, främst rör Metadon-
baserade program. Även om likheterna mellan Metadon och Subutex är stora, finns 
också skillnader. Metadon är ett starkare – och därmed potentiellt farligare – 
läkemedel, något som bland annat påverkar behovet av kontrollmekanismer. 
Genom introduktionen – för några år sedan – av Subuxone förstärks skillnaden 
mellan preparaten (Subuxone rekommenderas nu som standardläkemedel i 
buprenorfin-baserade program). Den andra framträdande faktorn gäller inslaget av 
psykosociala insatser. Inom Kurage-programmet är det en av de grundläggande 
utgångspunkterna att läkemedelsinslaget kombineras med ett omfattande psyko-
socialt stöd, på såväl grupp- som individnivå. I forskningsöversikten framkommer 
däremot praktiskt taget ingenting som antyder att sådana inslag skulle vara 
framträdande, eller ens ingå i behandlingen. 
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4. Känsla av sammanhang – en utgångspunkt för utvärderingen 

Utvärderingen innebär att deltagarna i Kurage-programmet har följts under en 
längre tidsperiod, genom återkommande intervjuer, gjorda av utvärderarna. 
Innehållet i dessa intervjuer har dels bestått i kvalitativa öppna frågor utifrån en 
semistrukturerad intervjuguide, dels i självskattningar i enlighet med ett 
kvantifierande formulär som utgår från begreppet känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 1991). Av metodavsnittet (kapitel 5) framgår närmare hur den 
kvalitativa delen av intervjuerna gått till. I detta avsnitt redogör vi för bakgrunden 
till och begreppet Känsla av sammanhang (Kasam), samt för det instrument med 
vars hjälp man kan få ett kvantitativt mått på Kasam. Detta instrument, Kasam-
formuläret, återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

4.1. Antonovsky och det salutogena synsättet 

Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medicinsk sociologi. Han kom i sin 
forskning, som bland annat handlade om överlevande från andra världskrigets 
koncentrationsläger, in på frågan om varför vissa människor förefaller kunna behålla 
hälsa och livsmod, medan andra blir sjuka och tappar livsmodet. Antonovsky utgick 
från en holistisk syn på människan och menade att hon måste ses i sitt totala 
sammanhang – med fysiska, psykiska, sociala och andliga komponenter. Detta 
livssammanhang, i kombination med den enskildes livshistoria bestämmer på vilket 
sätt hon löser sina livsproblem. Han såg människan som en aktiv och 
självbestämmande varelse, som ett subjekt, vilket för att uppleva mening i tillvaron 
måste få vara medbestämmande. När andra bestämmer reduceras hon till ett objekt 
och riskerar då att förlora livskvalitet och livsglädje. Möjligheten att förstå, sin 
tillvaro, att inom rimliga gränser kunna hantera sin livssituation samt förmågan att 
känna meningsfullhet krävs, enligt Antonovsky, för att människan ska uppleva att 
tillvaron bildar en helhet, vilket i sin tur leder till en bättre livskvalitet. 
Sammantaget innebär detta att hon har en känsla av sammanhang. 

Antonovsky menade att det var lika viktigt att undersöka vad som gör människor 
friska som att fråga sig vad som orsakar sjukdom. Detta salutogena synsätt skiljer sig 
från det patogena, i vilket man koncentrerar sig på den specifika sjukdomsdiagnosen 
och ser människan som antingen frisk eller sjuk. Det salutogena synsättet fokuserar 
det friska. Antonovsky tänkte sig att människor befinner sig på en skala – ett 
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kontinuum – vars ena ände representerar hälsa och den andra ohälsa. Alla 
människor befinner sig någonstans mellan dessa ändpunkter. Antonovsky ville veta 
varför vissa var närmare den pol som representerade hälsa och vad som behövdes 
för att röra sig mot den polen. För att kunna utveckla och besvara denna fråga 
utvecklade han begreppet Känsla av sammanhang, som är kärnbegreppet i svaret på 
den grundläggande, salutogena frågan. 

4.2. Kasam 

Med begreppet Kasam (eng. Sense of Coherence) menar Antonovsky förmågan att 
se och uppfatta sammanhang i tillvaron. Denna förmåga att uppleva känsla av 
sammanhang är universell, den delas av alla människor i världen, och uttrycker i 
hur hög grad en person genomsyras av en bestående – men samtidigt dynamisk – 
känsla av tillit. Tillit till att vardagen, tillvaron i sin helhet, är strukturerad, rimligt 
förutsägbar och begriplig. Dessutom tillit till att de resurser finns som krävs för att 
kunna möta vardagens krav. Men också att kraven är värda att engagera sig i. 

De människor som upplever sig se ett sammanhang i tillvaron, som lyckas skapa 
ordning i det kaos som kan tyckas omge oss alla, och som ser sina handlingar som 
meningsfulla, är de som är mest friska. Den som befinner sig nära den hälsosamma 
polen är en autonom individ som accepterar de uppgifter som livet för med sig och 
tar ansvar för sitt handlande. För att uppnå en känsla av sammanhang behöver vi 
kunna förstå/begripa olika situationer, tro att vi kan hantera dem och tycka att det 
också är meningsfullt att försöka göra det. Begreppet Kasam innehåller således tre 
delbegrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet definieras som den grad till vilken man upplever sig förstå den 
verklighet man lever i. En människa med hög grad av begriplighet förväntar sig att 
de händelser som dyker upp i framtiden går att förutse, eller – när de kommer som 
överraskningar – åtminstone går att förstå, förklara och ingå i ett sammanhang. 
Informationen är snarare ordnad, sammanhängande och strukturerad än 
slumpmässig, splittrad och oförklarlig. 

Hanterbarhet definieras som den grad till vilken man upplever känslan av att ha 
personliga och sociala resurser som krävs för att hantera de uppgifter och krav som 
verkligheten ställer och att kunna påverka sin situation. Det kan vara resurser som 
kontrolleras av en själv eller av behöriga andra, som exempelvis den egna familjen. 
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Den som har en hög känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer 
för omständigheterna. 

Meningsfullhet definieras som den grad till vilken man bryr sig om och känner att 
livet har en känslomässig innebörd. Att man är delaktig och att åtminstone en del 
av de problem och krav som livet ställer är värda att investera energi i. 
Meningsfullhet är motivationskomponenten och den viktigaste av de tre eftersom 
den utgör drivkraften för de andra två. 

4.3. Hur förhåller sig de tre komponenterna till varandra? 

Vart och ett av begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet har 
betydelse för den totala känslan av sammanhang, även om meningsfullheten är den 
mest centrala. Om vardagen har en mening innebär det också att man ser 
sammanhang och upplever sig ha påverkansmöjligheter på det som sker. 
Antonovsky poängterar att delbegreppen inte är självständiga enheter utan att de 
står i relation till varandra och ”är oupplösligt sammanflätade” (Antonovsky, 1991: 
42). 

Antonovsky resonerar kring de olika begreppen och menar att en person kan 
placera sig högt på en komponent men lågt på en annan. Hög begriplighet i 
kombination med låg hanterbarhet leder till ett starkt tryck mot förändring. I vilken 
riktning – mot hälsa eller ohälsa – bestäms av känslan av meningsfullhet. 

Även den som har höga värden på begriplighet och hanterbarhet kommer att 
förlora alltmer av sin förståelse och tappa greppet om resurserna om 
meningsfullheten saknas. Det gäller även för den som från början räknade med att 
ha både resurser och förståelse för problemet. Ju lägre känsla av meningsfullhet 
desto lägre vilja till förändring. Det motsatta fallet med låg begriplighet och låg 
hanterbarhet men hög meningsfullhet har en person som visar stort mod och kan 
vara djupt engagerad. Antonovsky ger exemplet Viktor Frankl, och många med 
honom, som lyckats överleva tyska koncentrationsläger. 

Hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet. Den som ställs inför olika 
krav behöver veta vad som ingår i dessa krav för att uppleva sig ha resurser att klara 
av dem. ”Det blir svårt att tro att man kan klara sig bra om man lever i en värld som 
upplevs kaotisk och oförutsägbar” skriver Antonovsky (a a sid. 43). 
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4.4. Stressorer och Generella MotståndsResurser 

Enligt Antonovsky omges vi ständigt av krav och stressituationer vilka leder till 
spänningstillstånd som måste hanteras. Han skiljer på tre olika typer av krav eller 
stressorer7: kroniska stressorer, viktiga livshändelser och dagliga irritationsmoment. 
Det kan röra sig om allt från en livshotande eller handikappande sjukdom till 
problem med att betala hyran eller gräl med bästa vännen. Även positiva händelser 
betraktar han som stressorer, varje ny situation medför nya krav och 
spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer att bli sjukdom, 
hälsa eller något däremellan beror på hur bra hanteringen av denna spänning går. 

En faktor som bidrar till att göra dessa ständiga stressorer begripliga är det som 
Antonovsky kallar Generella MotståndsResurser (GMR). GMR kan vara pengar, 
kulturell stabilitet, jagstyrka, socialt stöd, eller med andra ord – allt som kan ge kraft 
att hantera det hotande kravet och lösa upp spänningen. Enligt det patogena 
synsättet anses stressorer vara skadliga för hälsan, men inte enligt det salutogena. 
Det senare synsättet fokuserar på det övergripande problemet och möjligheten att 
aktivt anpassa sig till en omgivning där stressorer av olika slag ständigt finns, men 
framför allt på hur framgångsrikt spänningen upplöses. Det gemensamma för GMR 
är att de gör stressorer begripliga och avgör förmågan att hantera spänning på ett bra 
sätt, vilket bygger upp en stark Kasam genom erfarenheter av framgångsrika sätt att 
hantera kraven. Även om graden av stressorer är hög anser Antonovsky att de är 
hälsobefrämjande om det samtidigt finns ett starkt socialt stöd. 

4.5. Stark eller svag Kasam? 

En person med ett starkt jag och en fast identitet har en stark Kasam, medan en 
individ med ett svagt jag och en svag identitet har en svag Kasam. Men en 
människa med ett svagt jag kan hårdnackat hålla fast vid en låtsad identitet i ett 
försök att lindra den ångest som framkallas av vetskapen om att jaget är svagt. En 
sådan person har en rigid Kasam, något som inte ska förväxlas med en stark Kasam. 
Möjligheten att identifiera en sådan människa är endast genom seriösa kvalitativa 
djupundersökningar, menar Antonovsky. 

                                           
7 Stressorer definieras av Antonovsky som ’krav som det inte finns några omedelbart tillängliga eller 
automatiska adaptiva responser på’ (1991:1). 
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Personer med stark Kasam bedömer sannolikt en stressor som mer positiv och 
mindre konfliktfylld, eller ofarligare, än en person med svag Kasam. Den 
bakomliggande tilliten till att saker och ting kommer att ordna sig, att man har 
resurser att handskas med situationen, att det som är förvirrande kommer att bil 
begripligt, att förutsättningarna för spänningslösning finns – denna tillit utgör i sig 
själv en stark resurs. Att med jämna mellanrum uppleva att saker och ting passar 
ihop, hur det okända på ett tillfredsställande sätt förklaras och hur ordnade mönster 
uppstår stärker ens känsla av begriplighet och bygger upp en stark Kasam. 

Förändring av Kasam i riktning mot ett högre värde sker aldrig av en slump. Det 
sker enbart om personen ifråga övergår till ett nytt mönster av livserfarenheter. 
Vanligtvis behövs terapi eller annan hjälp med att hitta nya mönster. Om sedan 
detta nya mönster efterlevs under en längre tid – ett antal år – kan en successiv 
förändring ske. 

Antonovsky menar att en läkare som inser att Kasam har betydelse för hälsan gör 
patienten delaktig i behandlingen och skriver inte bara ut medicin. Om patienten 
får känna sig – och vara – delaktig, får kunskap om orsakssamband och får veta hur 
hans/hennes eget handlande kan påverka sjukdomen, går tillfrisknandet lättare. 

4.6. Ett sätt att mäta Kasam 

Utifrån ett antal intervjuer sammanställde Antonovsky ett formulär för att kunna 
mäta Kasam. Detta självskattningsformulär består av 29 påståenden som 
intervjupersonerna ska ta ställning till. Elva av dessa handlar om begriplighet, tio 
om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. Varje påstående markeras med en 
siffra från 1 till 7 på en VAS-skala8. Ju högre sammanräknade poäng, desto starkare 
Känsla av sammanhang. Högsta möjliga värde är 203, medan 150/151 räknas som 
medelvärde. 

Vid bearbetningen av svaren är det möjligt att särskilja de olika komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Något som dock Antonovsky varnar 
för, eftersom målet var att konstruera en Kasam-skala där alla tre komponenterna är 

                                           
8 Visual Analog Scale, en skala som beskriver ett kontinuum, där ytterändarna (i detta fall 1 och 7) står för 
extrempositioner i det aktuella avseendet. Se sidan 32. 
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lika viktiga för känsla av sammanhang. Han poängterar att även om begreppen 
teoretiskt kan skiljas från varandra och ges olika poäng i självskattningsformuläret, 
så kan de inte särskiljas i tolkningen9. Kasam-formuläret (som återfinns i bilaga 1) är 
väl beprövat och används i studier över hela världen. 

  

                                           
9 För en ytterligare fördjupning av detta resonemang, se Antonovsky, (1991:104). 
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5. Utvärderingens metod 

5.1. Metodmässiga utgångspunkter 

Att utvärdera innebär att utifrån en så säker kunskap som möjligt ge ett värderande 
omdöme om ett givet fenomen – i det här fallet ett behandlingsprogram för 
personer som missbrukat heroin. Vedung (2009: 22) definierar utvärdering som en 
”noggrann bedömning i efterhand av utfall, prestationer, förvaltning och 
beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela en roll 
i praktiska beslutssituationer”. Att utvärderingen sker i efterhand behöver inte 
innebära att den begränsas till tiden efter att till exempel ett behandlingsprogram 
har avslutats, bara att de delar i programmet som ligger till grund för utvärderingen 
måste ha inträffat. Man kan inte bedöma verksamheter som endast är på 
planeringsstadiet10. 

Vedungs definition innebär vidare att det i första hand är ’utfallet’ som ska noggrant 
bedömas. Utfallet kan i denna utvärdering konkretiseras till att det är kunskap om 
situationen för deltagarna i Kurage-programmet som utgör underlaget för 
bedömning. Det är också så utvärderingen är utformad; deltagarna har regelbundet 
och återkommande intervjuats om sin livssituation och syn på programmet. De är 
således primära uppgiftslämnare och det är deras livssituation och dess förändring 
som är det primära intresset för utvärderingen. Innehållet i Kurage-programmet – 
som i Vedungs definition motsvarar ’prestationerna’ - speglas i utvärderingen 
genom en översiktlig kronologi. Den kan närmast betraktas som en beskrivning av 
den insats, intervention som förväntas leda till positiva förändringar för deltagarna.  

All utvärdering innehåller en tidsaspekt, det vill säga den sker i relation till en given 
tidsrymd (Cheetham m fl, 1997). Ett annat kännetecken är att den innehåller inslag 
av jämförelser. I det här fallet görs jämförelser mellan deltagarnas situation vid 
upprepade tillfällen under en längre tidsrymd, i form av en tidsserieanalys. Genom 
en sådan tidsserieanalys kan successiva förändringar följas, men den ger också 
information om större förändringar sett över en längre tidsperiod. Såväl kvalitativa 
som kvantitativa data används i utvärderingen, men den strukturerade jämförelsen 

                                           
10 Man kan däremot utvärdera planerings- och beslutsprocesser, men då i samma bemärkelse, det vill säga 
som faktiskt inträffade fenomen. 
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över tid bygger på kvantitativa uppgifter från Kasam-intervjuer (intervjuer om 
Känsla av sammanhang). 

Utvärderingar som söker efterlikna en experimentell metod använder sig ofta av 
(minst) två grupper, där den ena blir föremål för insatser (i det här fallet att delta i 
Kurage-programmet) medan en annan, i övrigt identisk, grupp inte blir det (Priebe 
& Slade, 2002). Jämförelser mellan grupperna kan då ge kunskap om insatsens 
effekt, relationen mellan orsak och verkan. I det här fallet finns inte den 
möjligheten. Deltagarna jämförs istället med sig själva över tid – en form av reflexiv 
kontroll (Vedung, 2009). Det innebär svårigheter att säkert avgöra om det är själva 
behandlingsprogrammet eller faktorer utanför detta som förorsakat eventuella 
förändringar över tid. För att få ett så starkt underlag för utvärderingens bedömning 
som möjligt kombineras i detta fall uppgifter från de enskilda deltagarna med 
sammanvägda uppgifter för hela gruppen. Vidare bygger den slutliga värderingen på 
såväl kvantitativa som kvalitativa uppgifter, vilket vi menar bidrar till att stärka 
utvärderingens validitet. Att kunna dra helt säkra slutsatser om orsak-verkan-
mekanismer är dock vanskligt. 

5.2. Datainsamling 

I detta avsnitt ger vi några uppgifter om den grupp deltagare i Kurage-programmet 
som utvärderingen bygger på. Eftersom denna rapport dels bygger på den andra 
periodens datainsamling, dels sammanfattar hela utvärderingsperioden (2002 – 
2008), inleder vi med en kort beskrivning av gruppen under den första perioden. I 
det fortsatta avsnittet beskriver vi hur datainsamlingen för den andra perioden gick 
till. 

Deltagare under den första utvärderingsperioden 

Den förste deltagaren skrevs in i Kurage-programmet i mars 2000. Därefter tillkom 
elva personer under samma år. Ytterligare ett intag av deltagare gjordes under våren 
2001 då fem personer skrevs in. Under hösten 2001 skrevs fyra personer in och 
under nästkommande höst ytterligare sju personer. Parallellt skrevs personer ut ur 
programmet av olika anledningar. Efter hösten 2002 skrevs ingen ny deltagare in i 
denna den första gruppen av deltagare. Även om det skedde nyintag till personer till 
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behandlingsprogrammet ingår de inte i ursprungsgruppen och därmed inte heller i 
denna studie. 

Deltagare under den andra utvärderingsperioden 

När den första omgången personliga intervjuer inleddes i januari 2006 var 
deltagarna 13 till antalet, elva män och två kvinnor. Åldern varierade från 25 år till 
drygt 40, hälften var runt 30 år. Då hade vi redan – under juni 2005 - genomfört en 
omgång av Kasam-intervjuer utan att vi träffade deltagarna. Vid detta tillfälle 
delades formulären ut - och fylldes i - i samband med att deltagarna hämtade ut sin 
medicin. Den sista personliga intervjun genomfördes under vintern/våren 2008. Då 
deltog nio personer, åtta män och en kvinna.   
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Figur 1: Flödet av deltagare i Kurageprogrammet  
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Från våren 2002 när vi började datainsamlingen fram till våren 2008 när den sista 
intervjun genomfördes har vi följt deltagarna under sex år. Sex personer hade 
funnits med från starten.  

Under tiden som datainsamlingen för den andra perioden i utvärderingen pågått 
har vi personligen intervjuat deltagarna vid fyra tillfällen, vartill kommer en 
intervjuomgång som administrerades genom projektets personal (våren 2005). 
Personliga möten och intervjuer har skett i början av 2006, hösten 2006 samt våren 
2007 och under vintern/våren 2008. Vid de två första tillfällena ingick 13 av de 14 
personer som var aktuella när vi avslutade den första utvärderingsrapporten. Från 
och med den tredje intervjun minskade antalet till 12, beroende på att en deltagare 
skrevs ut. Vi beslutade senare att inte heller inkludera de två intervjuer som tidigare 
gjorts med denne deltagare. Grunden härtill var dels att tre intervjuer saknades med 
denna person, dels att faktorer i samband med de två intervjuer som gjorts bidrog 
till att ifrågasätta deras tillförlitlighet11. Vid den sista intervjuomgången som 
genomfördes under våren 2008 saknas intervjuer med ytterligare tre personer. Detta 
har mer med praktiska begränsningar för utvärderingen vid denna tid att göra – 
dessa tre personer befann sig alltjämt i programmet och skulle således ha kunnat nås 
för intervju, om större resurser i utvärderingen hade kunnat läggas på detta. 

Tabell 1: Intervjuer och besvarade Kasam-formulär, vid respektive intervjutillfälle 2005 – 2008. 

Juni 2005 Januari - 

februari 2006 

September – 

november 

2006 

Maj – juni 

2007 

Januari – maj 

2008 

13 ifyllda 

Kasam-

formulär 

(varav 1 

utgick) 

13 intervjuer 

(varav 1 

utgick) 

12 intervjuer 12 intervjuer 9 intervjuer 

 

                                           
11 Det handlar dock inte om återfall i missbruk. 
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Vi har intervjuat deltagarna med hjälp av ett speciellt frågeformulär som omfattar 
29 påståenden, vilka respondenterna uppmanas att instämma i eller ta avstånd från 
enligt en VAS-skala12 från 1 till 7. Intervjuformuläret har utvecklats av Aron 
Antonovsky (1991) för att mäta de tre komponenter: meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet som ingår i begreppet Kasam (se avsnitt 4). Som en fortsättning på 
och utveckling av de påståenden som Kasam-formuläret innehåller har vi lagt till 
fyra specifika frågor som knyter an till den intervjuades personliga situation och 
deltagandet i projektet (bilaga 2). Vid intervjutillfällena har den intervjuade och 
utvärderaren samtalat kring påståendena i formuläret, ett efter ett. Rent konkret har 
det gått till så att respondenten ibland själv har fyllt i formuläret, vid andra tillfällen 
har intervjuaren läst frågorna, varefter respondenten eller intervjuaren ringat in det 
aktuella svaret. Oavsett det konkreta förfaringssättet har intervjuerna gett upphov 
till en diskussion kring påståendena. Denna diskussion har utgjort basen för 
intervjuerna som, förutom svaren på Kasam-frågorna gett en rikhaltig information 
om respondentens vardagsliv.  Genomgången av Kasam-formuläret har därför på ett 
naturligt sätt lett över till den kvalitativa delen av intervjun. Flertalet kvalitativa 
intervjuer har spelats in på band. I några fall (främst på grund av tekniska problem) 
har intervjusvaren istället antecknats på papper. Där så varit fallet har intervjuaren 
regelmässigt sammanfattat anteckningarna för den intervjuade vid avslutningen, för 
att ge tillfälle för korrigeringar och tillägg. De inspelade intervjuerna har skrivits ut 
ordagrant av intervjuaren. 

Totalt sett består det datamaterial som den andra delen av utvärderingen vilar på av 
59 Kasam-formulär, varav 57 har använts i den kvantitativa analysen. Den 
kvalitativa analysen grundas på 36 inspelade och utskrivna intervjuer, samt 9 
antecknade intervjuer. Materialet från de bandade intervjuerna, plus de antecknade 
intervjuerna samt svaren från de öppna frågeställningarna uppgår till 176 sidor 
utskriven text. 

5.3. Bearbetning och analys 

Det kvalitativa datamaterialet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Inledningsvis har hela materialet lästs igenom flera 
gånger. Delar av texten, från enstaka ord till sammanhängande enheter på några 

                                           
12 Visual Analogue Scale, ett kontinuum där värdena 1 och 7 utgör ytterpunkter. 
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meningar, som beskriver ett specifikt innehåll har markerats. På så sätt har de 
betydelsebärande delarna av materialet (Graneheim & Lundman, 2005) blivit 
tydliga. Dessa delar har därefter analyserats vidare i syfte att sammanföra sådant 
material som innehållsligt hör ihop, till olika teman. I den fortsatta analysen har 
dessa teman sammanförts till innehållsliga grupper eller kategorier. Kategorierna har 
sedan reviderats och prövats mot varandra och mot det empiriska textmaterialet. En 
struktur som i förtätad och abstraherad form redovisar innehållet i intervjuerna har 
på detta sätt vuxit fram, i en process som bygger på kontinuerlig prövning och 
revidering. Det är denna struktur som redovisas i det följande resultatkapitlet. 

Den del av intervjun som genomförts med Kasam-formuläret som grund ger ett 
kvantitativt datamaterial. Formulärets påståenden är förvisso av kvalitativ karaktär, 
men eftersom svaren anges i form av siffror som anger i vad mån den svarande 
instämmer i eller tar avstånd från påståendena så resulterar intervjun i kvantitativa 
uppgifter. Dessa redovisas, i det andra resultatkapitlets första del, genom 
beskrivande – deskriptiv – statistik (Rudberg 1993). I första hand redovisar vi 
Kasam-värden i form av centralmåttet aritmetiskt medelvärde. Spridningen inom 
gruppen redovisas som variationsvidd, skillnaden mellan lägsta och högsta Kasam-
värde. Förändringar av Kasam-värdet över tid redovisas också i en indelning i tre 
grupper av deltagare. Slutligen redovisas trender och nivåer på Kasam-värden för var 
och en av deltagarna. 

I den andra delen av resultatredovisningen från Kasam-intervjuerna framställs det 
samlade materialet för hela perioden 2002–2008 i form av aritmetiska medelvärden, 
variationsvidd, samt högsta och lägsta Kasam-värde. 

5.4. Etiska överväganden 

Deltagandet i studien byggde på informerat samtycke (Silverman 2001). Å andra 
sidan framhöll projektledningen att utvärderingen var att betrakta som en del i 
programmet och att detta hade deltagarna informerats om vid inskrivningen. 
Tystnadsplikt från utvärderarnas sida och garanterad anonymitet för deltagarna har 
varit givna utgångspunkter. Citat från intervjuerna används efter (ett generellt) 
medgivande från deltagarna och på ett sådant sätt att ingen enskild person kan 
identifieras. 
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6. Kurage – en mångsidig behandlingsmodell 

I detta kapitel redovisas resultatet från de kvalitativa intervjuer som återkommande 
har gjorts med deltagarna i Kurage-programmet. Resultatet från den tidigare studien 
(Eriksson & Ede, 2004) visade att i behandlingens första skede var medicinering och 
återhämtning i fokus. När vi denna gång träffade deltagarna hade det gått  cirka fyra 
år sedan den första intervjun gjordes. Nu är det den psykosociala delen i 
programmet det till största delen handlar om. Resultatet bygger på intervjuer med 
tolv deltagare, tio män och två kvinnor.  

6.1. En tillbakablick 

För att påminna om de första stegen på vägen till ett drogfritt liv ska vi låta en av 
deltagarna berätta om sina minnen (som han inte alls är ensam om) från den första 
tiden i Kurage-programmet: 

Fysiskt kom allt på en gång. Det blir ett uppvaknande för kroppen när du har gått på heroin 
och så helt plötsligt ska du ta bort det du gett kroppen under en lång tid. Det känns som att du 
har blivit överkörd av en bil, bara det att du har inte brutit något. Det var extremt jobbigt … 
den fysiska smärtan är så jobbig när du samtidigt är så känslomässigt svag på grund av att … ja, 
du är mottaglig på ett helt annat sätt än när du har kontroll på situationen, när du mår bra och 
känner dig bra i dig själv. Jag var så tagen i början av all fysisk smärta. Det känns som om någon 
drar i ryggraden två varv och släpper. Musklerna har liksom varit mjuka och avslappnade. 
Varenda muskel i kroppen har varit på en annan nivå än den är normalt sett. Det känns som 
svår träningsvärk. Första veckan kunde jag knappt röra mig för att det gjorde ont. Det tog nog 
upp till tre månader innan det släppte. Känslomässigt är man så trött rent psykiskt. Känslobiten 
kom i omgångar. Den tar längre tid. Hur mycket orkar jag släppa fram och bearbeta. Hur 
mycket slår jag bort? Det där är nog väldigt varierande. Men det kommer i omgångar. 

Under de första åren i Kurage-programmet handlade det alltså om medicineringen 
med Subutex och den fysiska och psykiska återhämtningen. Kroppen skulle 
rehabiliteras, minnen kom tillbaka och skuldkänslor vaknade till liv. Att försöka 
bringa reda i sitt liv och bland sina tankar var inte alldeles enkelt att ta tag i på egen 
hand och inte heller gjort i en handvändning. Det var något som man fick hjälp 
med genom Kurage-programmets mångsidighet. Samtliga deltagare har på olika sätt, 
som fortlöpande framkommer i denna text, värderat kombinationen av medicin och 
det psykosociala stöd som behandlingen inbegriper.  
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6.2. En bio-psyko-social behandlingsmodell  

Kurage-programmet är en bio-psyko-social behandlingsmodell som bygger på tre 
delar. I inledningsskedet är medicinen (bio) det mest framträdande, därefter 
fokuseras den inre (psyko) och den yttre (sociala) förändringen. Det visar också våra 
studier. Efter att ha haft medicinen och kroppens återhämtning i fokus i den första 
studien handlar denna studie om de psykosociala delarna. Det ena förutsatte dock 
det andra som denna deltagare förklarade: 

Medicinen är det som håller en på mattan. Men med bara medicinen skulle det inte kunna 
fungera. Den sociala biten är viktig. Inget boende eller jobb, dåligt med pengar – det funkar 
inte. Sen ska man ta tag i det förflutna också. Det handlar ju om flera års missbruk. Det måste 
vara ordnat runt omkring en. Det har jag fått hjälp med här. Det går ju inte att få en lägenhet 
om en går på socialbidrag. Och för att kunna jobba måste du ju kunna bo på något vettigt sätt. 
Det går in i varandra. 

Behandlingen skedde i den invanda miljön där man fick möjlighet att bygga upp en 
ny tillvaro utan droger. Vi ska strax återkomma till det, efter att ha stannat upp vid 
förutsättningen för att lyckas, nämligen medicineringen med Subutex. 

Medicinering med Subutex 

Under den första tiden fick deltagarna komma till Basen13 varje dag för att inta 
medicinen och lämna prover under övervakning. Medicinering och provtagning 
sköttes av sjukvårdspersonal och läkare. Allteftersom tiden gick och ett förtroende 
upprättades mellan personalen och deltagarna blev det möjligt att få med sig 
medicinen för några dagar i taget. Vid det sista intervjutillfället hämtade de flesta sin 
medicin en gång i veckan.  

Målet är att upphöra med medicineringen vilket planeras ske genom en långsam 
nedtrappning som mynnar ut i att medicinen inte längre behövs. Förutsättningen 
för att nedtrappningen skulle lyckas var, enligt deltagarna själva, att man mådde bra 
och befann sig i balans. ”Man behöver vara stabil i sig själv för att orka det”, som en 
av deltagarna uttryckte sig. Under nedtrappningen kunde det hända att balansen 

                                           
13 Basen kallas den lokal där Kurage-programmet har sin aktivitet. Hit kommer deltagarna för att hämta sin 
medicin, lämna prover och träffa behandlingspersonalen. 
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rubbades och att man fick lov att göra ett tillfälligt stopp. Det hände en deltagare 
som förklarade på detta sätt: 

Jag började trappa ner för ett år sedan, men det gick för fort och min sambo och jag gick isär 
och då sa jag ifrån att nu stoppar vi här så det inte blir något tokigt. Man kan inte trappa ner 
när man mår dåligt i sitt liv. Om man skiljer sig eller någon dör så ska man ju klara det även 
utan medicinen, men nu är det dumt att chansa om man inte mår bra. Gränsen att ramla ur 
eller stanna kvar är så tunn. Det måste få ta sin tid. Då slänger ju programmet bort allt arbete 
för ett felbeslut om de inte kan ta till sig vad personen vill. Det är ju inte bara en personlig 
katastrof utan även för de som jobbar här om någon tar ett sånt felbeslut. Flera års arbete blir 
bortkastat. 

Att helt upphöra med medicineringen är det långsiktiga målet, det var deltagarna 
medvetna om. Det var dock något som flera av dem, som nedanstående person, såg 
fram emot om än med en viss oro: 

Det svåra kommer nog när jag inte har medicinen längre. Jag vet inte om suget är borta på 
grund av medicinen eller för att jag lever ett helt annat liv. 

Så gott som samtliga var bekymrade över hur det skulle gå den dagen då man var 
”färdigmedicinerad”. Skulle man klara sig utan det som man menade var ”en stor 
krycka”. Å andra sidan fanns det också en olust över att vara beroende av medicinen 
och att komma till Basen för att hämta den. 

Ibland blir jag så trött på det här. Att komma hit varje vecka. Jag skulle vilja bli fri. Det skulle 
vara skönt att slippa Subutex även om jag är orolig över hur det ska gå. 

Det var en kluven inställning till medicinen som visade sig hos deltagarna. De var 
både medvetna om dess betydelse för välmåendet och frustrerade över att behöva 
vara beroende av den. Att regelbundet komma till Basen för att hämta sin medicin 
medförde problem med att behöva ta ledigt från arbetet eller skolan. Några hade 
berättat för sin arbetsgivare eller lärare och tyckte att det kändes bra, medan det för 
andra var viktigt att hålla arbetsgivaren och arbetskamrater utanför. En anledning 
till att inte vilja berätta för arbetskamraterna förklarade en deltagare på detta sätt: 
”… för att jag vill att de lär känna mig bättre innan jag berättar så att jag inte blir 
dömd i förtid.” En annan av deltagarna berättade om sin lösning på problemet: 

Arbetskamraterna undrar vad jag gör varje dag när jag går hit och det är besvärligt att komma 
ifrån på jobbet. Jag åker hit när jag slutat i stället, men när jag har jobbat en dag är det jobbigt 
att komma hit på eftermiddagen när jag är trött efter jobbet. 

Ytterligare en lösning var att gå på raster och på lunchen för att inte väcka onödiga 
frågor. Då uppstod ett annat problem som denna deltagare delgav: 
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Jag har åkt på min lunchrast på en uppgjord tid och ingen är här. Vi har fått göra upp nya tider 
och jag har fått hitta på ursäkter för att gå från jobbet. Och jobbet kan man ju inte lämna hur 
som helst. De (personalen på Basen) kan ju ringa och säga till när det blir strul. Det går inte 
bara att gå ifrån när en har ett jobb. Ibland kan jag få sitta en timme och vänta. De har ett möte 
eller medicinen har inte kommit. Det är som att våra jobb inte är så viktiga. Vi ska passa tiden 
men de gör det inte.  

Överlag fanns en irritation bland deltagarna över att personalen ställde krav på dem 
att passa tiderna vid medicinhämtningen emedan personalen som delade ut 
medicinen inte själva levde upp till detta. ”En förutsättning för att vi ska lära oss att 
passa tider är att de som delar ut medicinen behandlar oss som normala människor 
med tider och bemötande”, menade en av deltagarna. Flera av deltagarna berättade 
om hur det kändes att komma till sin medicinhämtning och sitta och vänta. Det 
väckte gamla minnen till liv som en av dem förklarade:   

Jag vill lämna det gamla bakom mig. Mitt liv är fritt från droger nu. Ute i vardagen blir jag 
bemött som vilken person som helst, men här som en före detta missbrukare. Och då kommer 
det tillbaka i tankarna. Det är som att kliva flera åt tillbaks i tiden. Vi får sitta här och vänta på 
att få medicin på samma sätt som vi satt och väntade på droger förr. Det är frustrerande. 

I takt med att det glesade ut mellan medicinhämtningarna fasades också de 
gemensamma aktiviteterna ut. De gemensamma dagliga frukostarna och 
gruppaktiviteterna hade till den största delen upphört. Några saknade sällskapet, 
medan andra inte gjorde det utan menade att de inte längre hade samma behov. 
”Gemenskapen hade vi i drogmissbruket och där är vi inte längre”, menade en av 
deltagarna. Att gruppaktiviteterna fasats ut var något som deltagarna såg som en 
naturlig process. Allteftersom tiden gick blev var och en mer och mer upptagen av 
sitt som en av deltagarna förklarade:  

Nu träffas inte det gamla gänget mer än någon gång per år. Vi är upptagna med att jobba och 
har barn och så. Det har blivit mera svenssonliv och då går det ju inte tid att umgås så mycket. 
Jag jobbar till sent och sen är det ju kvällen.  

Deltagarna tillbringade mycket tid tillsammans på Basen under den första tiden. De 
åt frukost tillsammans i stort sett varje morgon när de hämtade sin medicin. Här 
vistades de en stor del av dagen och här kände de sig hemma. ”Här förstår alla vad 
det handlar om”, som en av deltagarna uttryckte det”. Det var viktigt att ha en fast 
bas och möjlighet till gemenskap. En deltagare mindes:  

Det första året var jag här varje dag. Det var positivt. Jag var alldeles ensam och hade ingen. Att 
bara få Subutex och sen vara ensam – det tror jag inte skulle hjälpa lika bra.  
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Även om man kom tillbaka till Basen med jämna mellanrum så fanns oftast inte de 
gamla deltagarna där. Däremot fanns personalen som man hade kontinuerliga 
samtal med. 

Stöd för att hantera vardagen 

Förutom medicinen, var ett jobb att gå till, någonstans att bo, en fungerande 
ekonomi och reparerade sociala band centralt i behandlingen. Genom programmets 
psykosociala delar försågs deltagarna med verktygen för att hantera vardagen, dels 
genom regelbundna samtal med den samtalskontakt var och en hade på Basen 
och/eller med en psykolog, dels med myndighetskontakter samt hjälp att finna 
bostad, arbete eller utbildning. Målet med den psykosociala behandlingen var att 
deltagarna fortsättningsvis skulle kunna stå på egna ben i en drogfri tillvaro.  

På Basen arbetade två personer som kom att bli mycket viktiga för deltagarna. De 
var med från början och fungerade som en stomme i programmet. Så gott som 
dagligen fanns de på plats och tillsammans stod de för stabiliteten och 
kontinuiteten. ”De hade koll på allt” berättade en av deltagarna. En annan 
förklarade att ”deras gemensamma styrka var att det aldrig hann brisera innan de tog 
tag i problemet. De kunde både ifrågasätta och stötta.” Några av deltagarna kallade 
dem till och med för ställföreträdande föräldrar. Flera uttryckte det värdefulla i att 
ha en relation till en vuxen person som det gick att förlita sig på för att få det stöd 
som behövdes för att orka vidare. En annan av deltagarna beskrev det så här: 

Man kan alltid komma hit och prata. Det är väldigt bra. Det man oroar sig över kan man 
komma hit med och då kan man få en annan synvinkel på det. Jag har fått hjälp att ordna upp 
mitt inre kaos. Jag hade inte klarat det själv. De backar upp en vad det än är som du ber om 
hjälp med. 

Med tiden blev relationen med de båda i personalen mycket viktig. För några stod 
de för tryggheten i tillvaron. ”Det känns oöverstigligt ibland”, menade en av 
deltagarna, ”men då känns det tryggt att veta att hit kan jag komma och prata. Jag 
har aldrig haft ett riktigt arbete och är orolig inför det nya. Jag har inget 
självförtroende.”  

Flera berättade om sin saknad när den ena av de två var frånvarande under en längre 
tidsperiod. Betydelsen av kontinuitet i relationen framkom tydligt och flera av 
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deltagarna berättade om den oro som uppstod under denna tid. En av dem 
förklarade: 

Det har varit oroligt i programmet en tid nu. Jag tror att det beror på att NN inte varit här. 
Många rasade ur sina ramar när NN och därmed tryggheten försvann. Varför skulle plötsligt så 
många få återfall. Nu gungade det. Folk som gått här i flera år, så plötsligt när NN försvann, så 
rasade det för dem också.  

6.3. Att komma till insikt 

En bärande del i programmet var att ge deltagarna insikt i vad missbrukartiden hade 
medfört för dem för att därefter rusta dem med verktyg för ett drogfritt vardagsliv 
med en ny inriktning och egen försörjning. En av deltagarna gav sin syn på det: 

Programmet hjälpte mig att landa, att få ordning på saker och ting, att koncentrera mig på min 
misär, ekonomiskt, socialt och privat. Jag fick en insikt i vart jag var. Det hade jag inte grejat 
själv. Jag hade inte förstått innebörden av missbruket. Livet var skit och allting var negativt, 
men jag förstod inte ändå vart jag var riktigt. Jag har ändrat mycket av min personlighet sedan 
jag började det här programmet. Det jag inte erkände för mig själv som problem såg NN och 
drog i lite trådar. Jag förnekade problemet men NN hjälpte mig.  

Bryta med det gamla 

En tidig insikt var nödvändigheten att helt bryta med sina gamla vänner för att 
lyckas bli drogfri. ”Jag kan inte träffa mina gamla drogarkompisar längre. Jag är för 
svag för det. Det är lätt gjort att trilla dit igen”, som en av deltagarna formulerade 
sig. På olika sätt uttryckte deltagarna vikten av att komma från sin tidigare livsstil. 
”Jag går inte ut längre på kvällarna för att jag är rädd för att träffa fel personer”, sade 
en annan. På detta sätt blev de mycket ensamma vilket skapade stora bekymmer för 
många av deltagarna. En av dem berättade så här: 

Jag är mycket ensam och det är inte så lätt att skaffa sig nya vänner. Gruppen som vi hade här 
tyckte jag att det var roligt att vara med. Då kunde vi göra grejer tillsammans. Det var viktigt 
för mig. 

Gemenskapen med de andra deltagarna var betydelsefull, framför allt i början. 
Efterhand tog vardagen med jobb och andra åtaganden över och de regelbundna 
träffarna blev allt mindre angelägna. ”Nu är det ju jobb och sånt så jag hinner inte 
med så mycket annat nu”, som en av dem uttryckte det. Å andra sidan fanns också 
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de som fortsatt var mycket ensamma, någon tyckte att det var enligt ett eget val, för 
andra var det ett bekymmer som man försökte hantera.  

Familjens betydelse 

Ett bittert uppvaknande för många var då man kom till insikt om den skada man 
orsakat sina nära och kära. En del i behandlingen var därför att reparera dessa 
relationer. ”Jag började inse att det här påverkat fler personer än mig”, förklarade en 
av deltagarna. Det var mycket besvikelse och brutna löften som behövdes tas upp 
till ytan och bearbetas. En deltagare berättade om relationen till sitt barn som ”… 
blivit så bränd på tider och på saker och en pappa som inte gick att lita på”. Viljan 
att reparera banden var stor, men det var ingen lätt uppgift att ta itu med och 
många våndades. ”Det känns svårt och det är många band som ska läkas”, menade 
en av deltagarna som hade haft en känsloladdad tid innan umgänget med familjen 
nu hade återupprättats. ”Mamma och alla nära har jag bett om ursäkt”, berättade en 
annan. Det var många gånger svårt att ta den första kontakten och komplicerade 
samtal som man behövde stöd för att genomföra, vilket man också fick. ”Det här är 
något som jag måste klara av själv - att ta kontakt med de som jag umgicks med 
innan. Ingen kan göra det åt mig”, förklarade en av deltagarna som också berättade 
om hur han fick hjälp av personalen för att våga ta kontakt. 

När det väl var gjort och familjen fanns med var deras stöd mycket betydelsefullt 
för att behandlingen skulle lyckas. Några menade till och med att utan familjens 
hjälp skulle det vara omöjligt. En av deltagarna förklarade: ”Jag vet inte hur jag 
skulle ha klarat mig utan min familj. De som inte har nån måste ha det 
jättejobbigt”. Som vi tidigare konstaterat var det då som Basen blev ”familjen” och 
dess betydelse kan inte nog betonas. 

Några av dem som gått in i samboförhållanden under tiden i Kurage-programmet 
berättade om att deras partner ställde krav på total avhållsamhet från droger vilket 
kändes som ett gott stöd. En annan berättar om den omvända rollen, nämligen att 
själv vara stödet till den som missbrukar. Något som upplevdes mycket destruktivt.   

Att reparera de skadade familjebanden var betydelsefulla för den fortsatta 
rehabiliteringen. För de som bildat familj under tiden i programmet var den nya 
familjen en stark anledning till att inte återfalla i missbruk. 
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Förlorade år 

En annan insikt var att tiden som missbrukare i stort sett kunde betraktas som 
förlorade år vad gällde att orientera sig i vuxenvärlden. De som börjat tidigt hade 
dessutom många års utbildning att ta igen.  

En annan insikt var att åren som missbrukare hade gått förlorade vad gäller 
kunskapen om och vanan vid det som deltagarna kallar det normala livet, alltså livet 
utan droger. Det var inte så lätt att passa in i de sociala normer och känna till de 
koder som finns för den som levt utanför. Eller som en av dem uttryckte det: ”Det 
är hårda inträdeskrav i svenssonlivet. Alla blir inte insläppta”.  

Att hitta tillbaka till livet före drogerna och börja om därifrån var ofrånkomligt. 
Många hade hoppat av skolan i förtid och saknade erfarenheter från att leva det de 
kallade ett normalt vuxenliv. En deltagare förklarade: 

En annan var ju inte van att vara normal, att tänka normalt och ha ett normalt liv. Jag menar 
att ingen som går här är ju som en normal vuxen. De finns ju de som började med droger som 
elvaåringar här. De har det ju jättesvårt att förstå hur det är att gå på högstadiet, hur man 
utvecklas där. Alla får ju börja om där livet var någorlunda normalt. 

Den biologiska åldern var bara en siffra. I realiteten ansåg sig många vara flera år 
yngre än sina jämnåriga vad gäller kunskaper och erfarenheter från utbildning och 
arbete. Tiden som missbrukare var satt inom parentes och det gällde nu att skaffa 
sig dessa kunskaper och erfarenheter för att kunna stå på egna ben. 

Man får lov att acceptera att man har inget gemensamt med de som är jämngamla. Det beror på 
att det är så olika när man börjar knarka. Olika i ålder. Att tro att man har det är att lura sig. 
Men däremot är det en strävan att komma i kapp. Man behöver ju inte leva om alla åren år för 
år. Men man måste börja där man slutade. Och försöka knapra in på det avståndet. Alla regler 
som gäller för alla andra i samhället behöver vi lära oss och bli bemötta med. Det är inget som 
vi gjort tidigare. Vi måste lära nytt. Vi ska ju lära oss att bli normala. 

Att lära sig att bli normal var något som återkom bland deltagarna.  

En av deltagarna berättade att i början kunde han inte passa tider och hade stora 
glapp i sin erfarenhet av att leva ett ”vanligt” vardagsliv.  Han var tacksam över att 
ha fått chansen att lära sig och var mycket nöjd med att ha blivit ”en riktig 
Svensson”:   
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Det känns som att jag har kommit in i samhället och det är jobb och annat och det bara rullar 
på. Det är mycket vardag. En annan som fruktade svenssonlivet förr – att det var så här bra det 
hade jag ingen aning om. Det är verkligen bekvämt. Det är tryggt och man vet vad som händer. 

Att ha kommit ikapp och skaffat sig ett arbete eller börjat på en utbildning var det 
ultimata. Det kan inte nog betonas hur högt deltagarna värderade att ha en 
sysselsättning som kändes meningsfull och att kunna stå på egna ben med en egen 
försörjning. ”Jag hade knappt haft ett jobb innan jag började här. Nu har jag både 
jobb och gått i skolan och varit drogfri. Det är ett helt annat liv”, berättade en av 
deltagarna.  

6.4. Betydelsen av ett arbete  

Det var slående hur viktigt det var att ha något meningsfullt att göra på dagarna. 
Glädjen över att ha ett arbete eller att ha påbörjat en utbildning, att få göra nytta 
och kunna känna sig som ”en vanlig människa” var något som alla deltagarna 
ständigt återkom till. ”Det var stort för mig att få ett jobb”, berättade en av 
deltagarna som nu hade fått sin första anställning. Arbete värderades högt av flera 
skäl. Dels gav det en möjlighet att tjäna egna pengar och dels gav det känsla av att 
vara som alla andra. ”Att få ett jobb är A och O”, förklarade en annan av 
deltagarna, ”då får man träffa vanliga människor och man får lite andra 
värderingar.”  

Att vara som alla andra 

Att ha ett arbete innebar att känna sig som en del av samhället. Det medförde en 
känsla av att vara som andra, att höra till och att göra nytta. ”Man behöver komma 
in i ett normalt arbetsliv, få känna sig som en vanlig människa”, som en av 
deltagarna formulerade sig. Det var också en stor anledning till att avhålla sig från 
droger vilket en av deltagarna berättade:   

Att jag fick ett jobb att gå till betydde så mycket för mig så det avskräckte mig för att ramla 
tillbaka i det gamla. Jag har haft jobb förut, men misskött mig och fått sparken, men nu får jag 
vara kvar och jag har inte misskött mig och jag klarar mig bra. Det avhåller mig. Och jag har fått 
en självkänsla. Jag lär mig saker i jobbet. Sånt som jag inte tyckte att det fanns något värde i 
förut, men så tänker jag inte nu. Jobbet har varit väldigt viktigt, för min identitet.  

Överlag handlade intervjuerna mycket om arbetet och att ha något att sysselsätta sig 
med på dagarna. ”Arbetet är viktigt för att må bra, vad skulle jag annars göra på 
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dagarna?” frågade sig en av deltagarna. Även om arbetet ibland kunde vara både 
monotont och tungt var det bättre än att vara sysslolös:  

Du går upp på morgonen och går i väg och det är inte så roligt alla gånger, men det är mycket 
bättre än att inte ha någon att göra alls. Då blir en bara passiv om en inte har något att göra. Jag 
vill inte vara ledig för länge. Då sitter jag bara framför TV. Det klarar jag inte av. 

Arbetet var ett sätt att komma ifrån sina gamla vänner och vanor. Att hitta en ny 
identitet ”som en vanlig person och inte som en knarkare”, som en av dem 
uttryckte det. Arbetskamrater som inte använde droger och som inte heller förde 
det på tal var ett sätt att komma bort från drogvärlden och inte påminnas om den. 
Så här berättade en person: 

Men nu när jag har börjat jobba träffar jag andra människor, normala människor, eller ja, 
människor som inte haft med knark att göra, som aldrig nämner droger över huvudtaget. Det 
var viktigt för mig. För så länge som man umgås med gamla knarkare så kommer det förr eller 
senare. Och då blir man lite småsugen. Det finns i bakhuvudet och det gamla kommer över en. 

Även om det var positivt att ha ett arbete var det inte bara positiva erfarenheter 
deltagarna berättade om. En del berättade om konflikter med arbetskamrater som 
man inte riktigt var beredd på. Det fanns en föreställning om att bland ”vanliga 
människor”, rådde ett anständigare umgängesklimat. En deltagare berättade om sin 
upplevelse:  

Missbrukare är opålitliga, det vet jag ju. Du kanske tyckte att du kände en människa, men så stal 
den ens pengar. Fast vanliga människor har allt en massa fel de också. När man kommer till det 
vanliga livet då tror man att allt är frid och fröjd och alla är snälla. Man har en bild av hur allt 
fungerar, men sen är det inte så. Som med mina konstiga arbetskamrater. Egentligen är den inte 
så olik missbruksvärlden med rötägg och … jag vet inte hur jag ska förklara. Det kanske inte är 
så stor skillnad mellan världarna. 

Anspråken på arbetsuppgifterna var inte så höga och svårigheterna som uppstod på 
arbetsplatserna verkade man ta med jämnmod och se som ytterligare lärdomar. 
Huvudsaken var att man hade ett arbete, något att sysselsätta sig med på dagarna 
och möjligheten att försörja sig. För några höjdes dock kraven på varierande 
arbetsuppgifter efterhand som erfarenheterna växte. Arbetet stärkte självkänslan och 
var en bidragande anledning till att kunna bygga upp en ny identitet.  

Arbetet var en bot mot sysslolösheten som var plågsam under den första delen av 
Kurage-projektet. Nu hade en vardagslunk infunnit sig och med den en tristess som 
var en stor kontrast mot ”hur liver var före och efter Kurage” som en av deltagarna 
sa. Han förklarade: 
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Livet var mycket intressantare förut, nu är det mest enformigt. Det är samma sak hela tiden. 
Man jobbar, går hem, sitter hemma, går och lägger sig eller jobbar, hämtar barn, leker lite och 
sen sover vi. Det händer inget mer. Jobbet är roligt och det är roligt med barnet, men det är 
samma hela tiden. Det händer inte så mycket. 

Enformigheten och tristessen kom igen i intervjuerna, även om det nya livet kändes 
lugnt och tryggt. En av deltagarna berättade om hur personligheten hade förändrats: 

Det hände mycket och även om det inte alltid var roligt det som hände så var det händelserikt. 
Nu är det väldigt inrutat svenssonliv. Man går upp, går till jobbet, går hem, går upp, går till 
jobbet, går hem. Det är inte alltid bra att ha det så. Det får allt hända något också. Kanske inte 
med droger och sånt, men man blir lite soffpotatis.  

Insikten om att missbrukslivet mest var destruktivt enar deltagarna, men också om 
att de spänningsmoment som det erbjöd och som man dock saknar inte finns i 
”svenssonlivet”.  Kickarna och spänningen som man tidigare fick med hjälp av 
droglivet behövde ersättas med annat. Några berättar om att de sökt och hittat nya 
intressen som olika fritidsaktiviteter. För det behövdes pengar som var ”drivfjädern 
för att gå till jobbet”.  

Det är en stor grej att få ihop ekonomin på egen hand. Det är inte alltid roligt att gå upp och gå 
till jobbet, men jag vet att jag håller på att jobba ihop pengar, jag kan spara lite. Och när du 
jobbar så har du inte tid att göra av med pengarna.  

Även om man inte har tid att spendera lönen som i ovanstående citat finns ändå 
friheten att kunna unna sig saker och få lite trevligt i vardagen, vilket var viktigt för 
att råda bot på enformigheten: 

Att kunna vara normal – inget överflöd, men allt kostar – att hyra film, att spela biljard. Laga 
mat. Allt kostar och kan man inte göra de små vardagsakerna vad ska man göra då – ska man 
bara sitta rakt upp och ner.  

Några berättade om chansen att spara till utlandsresor och annat som tidigare inte 
varit aktuellt. Så här berättade en av deltagarna som sitt nya förhållande till 
ekonomin:  

Det har blivit annorlunda nu med ekonomi och sånt. Man kan planera. Om några veckor ska 
jag åka till Thailand. Det har jag inte haft råd med tidigare, men nu när jag jobbar. Och då har 
jag det att se fram emot. Så har jag inte fungerat förut. Då har det bara handlar om dagen och 
inte sett framåt. Jag har inte haft ett sånt perspektiv att jag kan vänta på något. 

Även om det inte alltid kändes tillfredsställande att vara inne i arbetslivet hade det 
dock sina fördelar. Att klara av sin ekonomi och inte vara beroende av någon annan 
var ett stort steg mot ett självständigt liv. 
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En annan fördel var möjligheten att kunna betala av på sina skulder. De allra flesta 
brottades med stora ekonomiska problem. ”Betalningsanmärkningarna sitter kvar så 
länge” förklarar en av deltagarna som hade skulder på över hundratusen kronor hos 
kronofogden och lika mycket på andra ställen. Det innebar problem, exempelvis 
med möjligheten att skaffa sig kreditkort. Flera berättade om det hårda slitet för att 
komma ikapp ekonomiskt. Men det fanns skulder som var ännu svårare att komma 
tillrätta med berättade en av deltagarna:   

Går du ut från ett missbruk och du har en ryggsäck med skulder som är narkotikarelaterade, och 
det är värre än kronofogden för då har du inte lämnat den världen fortfarande. Det är ett stort 
plank att ta sig över. Du kommer aldrig vidare om du inte kan klippa med den världen, betalat 
skulderna och slutat att träffa andra missbrukare. Även om du inte vill så följer de efter dig. Det 
är ingen trevlig situation. 

6.5. Hur ska man göra med det förflutna? 

I den tidigare studien var det många som förmedlade en känsla av att inte känna sig 
hemma någonstans. Man berättade om en pågående förändring som medförde en 
känsla av vilsenhet. Det kändes som att befinna sig mellan två världar. Droglivet, 
som man var van vid hade avslutats och det nya livet var inte alldeles enkelt att 
orientera sig i. Ett bekymmer som man brottades med var hur man skulle hantera 
sitt förflutna när man träffade nya vänner. Skulle man berätta eller ej? En av 
deltagarna förklarade sitt dilemma:  

Det är inte så lätt när man träffar nya människor att prata om det som hänt tidigare. Om jag 
träffar en tjej - hur ska jag göra? Om jag inte säger något kan hon höra det från någon annan 
och om jag berättar kanske hon ser ner på mig. Det blir fel i båda fallen.  

En annan deltagare som fått ett nytt kontaktnät, och var mycket glad över det, 
förklarade vikten av att ha vänner omkring sig som inte relaterades till den tidigare 
missbrukstiden: 

Jag har en gammal vän som jag umgås med. Han har en ny tjej som inte heller vet något och 
hennes gäng. Ingen av dem vet något. Jag börjar se mig mer och mer som en vanlig person och 
inte en knarkare.  

Ytterligare en annan deltagare berättade om hur härligt det kändes när han förstod 
att grannarna såg honom som ”vem som helst” och inte som en missbrukare. Av 
det skälet avböjde han erbjudandet om en större lägenhet i ett område där han 
tidigare var känd som missbrukare. 
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Att bli ”normal”, ”som alla andra”, ” som en Svensson” är en genomgående önskan. 
Man vill bli bemött som ”en vanlig människa” och lämna det gamla bakom sig som 
en deltagare uttrycker det: 

Att gå tillbaka till missbruk är inget alternativ. Jag vill vara en Svensson. Svårare än så är det 
inte. Och det är nog det som gjort att jag är där jag är idag. Jag har verkligen kämpat för det här. 
Det har varit jobbigt ibland, och det får vara jobbigt och tråkig och jag känner mig utless på 
allting för det kan inte vara roligt hela tiden. Men jag vill vara en Svensson. 

 6.6. ”Man får skaffa sig bromsklossar” 

Vad har då hållit kvar deltagarna i programmet? ”Man får skaffa sig bromsklossar, 
ett arbete och en flickvän”, förklarade en av deltagarna.  

Arbetet var alltså en stark faktor som hindrade deltagarna från att falla tillbaka till 
missbruk, liksom stödet från familjen eller en sambo. För de som blivit föräldrar 
under tiden i Kurage-programmet var barnen en stor anledning till att inte falla 
tillbaka till missbruk. ”Jag vill inte att mitt barn ska se mig som en narkoman. Det är 
viktigt för mig”, förklarade en av deltagarna.  

Bittra minnen av sin egen barndom med en pappa som svek var en erfarenhet man 
ville skona sina egna barn ifrån. Att inte återupprepa samma mönster av hänsyn till 
det egna barnet berättade en av dem om:  

Jag skulle aldrig svika mitt barn som min pappa gjorde. Jag vill ge mitt barn allt som jag inte 
fick. Jag har sett så mycket elände med missbrukande föräldrar och barn. Både bland kompisar 
och från min egen barndom. 

En annan av dem som jobbat hårt för att komma dit där han är idag ville inte låta 
det vara ogjort både för sin egen skull och för sitt barn:  

Jag är livrädd för att förlora det jag har byggt upp nu. Nu när jag har barn, för det vet jag vad 
som skulle hända. Det är viktigt att ge barnen bra start i livet. Förr kunde jag inte tänka mig 
barn, men nu skulle jag aldrig byta.  

Men överlag var det minnena om missbrukslivets baksida som fungerade som den 
bästa ”bromsklossen”. En av deltagarna filosoferade på detta sätt: 

Livet handlar mycket om att lära sig att stå ut och vara nöjd med det. Det är inte så illa i alla 
fall. Nu sitter jag här och har det tråkigt, men fy fan för att vara avtänd och må dåligt och fy fan 
vad bra jag mår nu. Det är inte så illa. Aldrig tillbaka i den där skiten. Och sen börja om från 
börja igen. Det känns så långt bort med drogerna nu. 
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Det som utmärker Kurage-programmets psykosociala delar är just att ge redskapen 
för att skaffa dessa ”bromsklossar” genom att ge verktygen för komma till insikt och 
reparera det som gått förlorat under missbruksåren samt att nyorientera var och en 
utifrån den individuella startpunkten till en meningsfull sysselsättning där man kan 
stå på egna ben.   

Vi ska avsluta med följande citat från en av deltagarna som får fungera som en 
sammanfattning för även de andras upplevelser: 

Det går bra för mig nu. Det är som livet ska vara. Det har sina berg- och dalbanor. Jag tycker att 
hela min situation är rätt stabil. Både socialt och allmänt. Det känns skönt – lugn och ro. Likaså 
känslomässigt. Det känns som att jag har gått igenom det jag har behövt gå igenom. Det har 
inte kommit något mer ur ryggsäcken efteråt. Det känns som att jag har släppt den biten och 
kan gå vidare. Det har blivit ett lugn. Det känns skönt. Det har mycket med självkänslan att 
göra. Jag mår bra nu. 
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7. Resultat – Kasam-intervjuerna 

I detta kapitel redovisas i första avsnittet resultat från de återkommande intervjuer 
som åren 2005-2008 gjorts med deltagarna i Kurage-programmet utifrån Kasam-
formuläret (se metodavsnittet). Redovisningen följer i allt väsentligt samma struktur 
som i den tidigare utvärderingsrapporten (Eriksson & Ede 2004). Resultaten från 
denna senare utvärderingsperiod – våren 2005 till vinter/vår 2008 – redovisas i 
kapitlets första del och läggs i dess andra del samman med den period som redan 
avrapporterats – våren 2002 till våren 2004. På så sätt skapas en tämligen (om än 
inte fullständigt) sammanhållen period om ca 6 år, under vilken man kan följa 
utvecklingen av Kasam-värden för gruppen som helhet. 

7.1. Resultatredovisning 2005 – 2008  

Hur förändras deltagarnas Kasam-värden under utvärderingstiden? 

Som framgår av metodavsnittet intervjuades sammanlagt 13 personer, som mest vid 
fem tillfällen, från våren 2005 till våren 2008. En av dessa lämnade programmet 
under 2006, och deltog endast i två intervjuer. Denna person ingår därför inte i den 
fortsatta redovisningen. Tre personer blev, bland annat av tidsskäl, inte intervjuade 
vid det sista tillfället. Det innebär att redovisningen bygger på totalt 57 intervjuer. 
För att ge en övergripande bild av Kasam-värden för gruppen som helhet redovisas 
inledningsvis det aritmetiska medelvärdet för samtliga deltagare vid respektive 
intervjutillfälle. Här framgår också hur många som intervjuats. 

Tabell 2: Kasam-värden i form av aritmetiska medelvärden (M) för deltagarna i utvärderingen av Kurage-
programmet, vid olika intervjutillfällen under perioden juni 2005 till maj 2008. Antal intervjuade (N) vid 
respektive intervjuomgång framgår också. 

Intervjutillfälle Vår 2005 Vinter 2006 Höst 2006 Vår 2007 Vinter/vår 
2008 

M 141 145 142 141 152 

N 12 12 12 12 9 
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Av tabellen framgår att deltagarnas Kasam-värden på gruppnivå inte förändrats 
särskilt mycket under åren 2005–2008. De ligger kvar på en relativt hög nivå. 
Stabiliteten under denna treårsperiod är i sig en viktig indikator och kan tolkas som 
att deltagarna, på gruppnivå, under denna period lever under förhållandevis stabila 
villkor. Om man kan tala om en trend så är den svagt uppåtriktad. 

Det aritmetiska medelvärdet vid den sista intervjuomgången skiljer sig från de 
tidigare och ligger ca 10 enheter högre. Den huvudsakliga anledningen härtill är 
med all sannolikhet att den intervjuade gruppen vid det tillfället endast omfattade 
nio personer och att de tre som inte deltog generellt uppvisat lägre genomsnittliga 
värden än de nio som intervjuades, vid tidigare intervjuer. Det kan också noteras att 
de som inte intervjuats vid denna femte intervjuomgång samtliga visat sjunkande 
värden för Kasam, vid de tidigare fyra intervjuerna. 

Det aritmetiska medelvärdet för samtliga intervjuer är 144, beräknat på 57 
intervjuer. 

Även om deltagarna uppvisar en förhållandevis homogen och över tid stabil bild – 
uttryckt som Kasam-värden – finns givetvis individuella variationer inom gruppen. 
Det gäller såväl mellan de enskilda deltagarna som för varje deltagare över tid. För 
att ge en övergripande bild av detta redovisas hur stora variationerna var mellan 
högsta och lägsta värde, vid respektive intervjuomgång, samt de lägsta och högsta 
värdena för varje intervjuomgång. 
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Tabell 3: Variationsbredd (Vb), samt högsta (Hv) och lägsta (Lv) Kasam-värde för deltagarna i Kurage-
programmet vid respektive intervju-tillfälle, våren 2005 till vårvintern 2008. Antal intervjuade (N) vid 
respektive tillfälle framgår också. 

Intervjutillfälle Vår 2005 Vinter 2006 Höst 2006 Vår 2007 Vinter/vår 
2008 

Vb 62 76 59 79 43 

Hv 169 180 170 180 178 

Lv 107 104 111 101 135 

N 12 12 12 12 9 

 

Variationsbredden går från 62 som lägst till 79 som högst, för de fyra första 
intervjuomgångarna. Över tid kan en viss tendens till ökande variationsbredd 
noteras för dessa intervjuomgångar, beroende på att det högsta Kasam-värdet ökat 
(medan det lägsta ligger någorlunda konstant). Vid det femte intervjutillfället är 
variationsbredden mindre, 43 enheter, något som möjligen kan förklaras med att 
färre intervjuer ligger till grund för uppgifterna från denna intervjuomgång. En 
delförklaring kan också vara, som tidigare nämnts, att de tre deltagare som inte 
intervjuades vid detta sista tillfälle genomgående haft lägre och sjunkande Kasam-
värden vid de tidigare fyra intervjuerna. Den sammanfattande tolkningen är trots 
detta att deltagarna i Kurage-programmet under den period som utvärderingen 
omfattar, som grupp ligger ganska konstant över tid, när det gäller Kasam-värden. 

Kasam-värdets utveckling över tid 

Uppgifter på gruppnivå, som redovisningen hittills omfattat, är måhända främst 
intressanta ur ett behandlarperspektiv. De säger dock ganska litet om hur de 
enskilda deltagarnas Kasam-värden förändrats över tid. Att det aritmetiska 
medelvärdet ligger ganska konstant, som framgår av tabell 2, kan bero på att de 
enskilda deltagarnas Kasam-värden också gör det, men kan också vara ett resultat av 
att några deltagares värden stigit kraftigt, medan andras sjunkit ungefär lika mycket. 

53



 
 

54 
 

För att ge en översiktlig bild av detta – utan att ange varje enskild deltagares 
förändring – redovisas deltagarnas förändring mellan första och sista intervjun som 
tre kategorier: Stor negativ förändring av Kasam-värdet (11 enheter eller mer), 
relativt oförändrat Kasam-värde (10 enheter i positiv eller negativ riktning), samt 
stor positiv förändring (11 enheter eller mer). 

Tabell 4: Kurage-deltagarnas förändring av Kasam-värde under utvärderingstiden (mellan första och sista 
intervjun), redovisat som tre grupper med avseende på förändringens storlek och riktning. 

Kategori Förändring 
(antalenheter) 

Högsta värde Lägsta värde Antal personer

1 - 39 - -11 164 117 3 

2 -10 - +10 178 101 6 

3 +11 - +29 158 121 3 

 

Den största gruppen (6 personer) visar ett i stort sett oförändrat Kasam-värde. De 
grupper som har tydligt försämrat respektive tydligt förbättrad sitt värde är lika stora 
– 3 personer i vardera gruppen. Tabellen visar också att nivån på högsta respektive 
lägsta Kasam-värden är ungefär lika stora både i den grupp som tydligt försämrat 
sina Kasam-värden som i den grupp där värdena tydligt förbättrats. Såväl det högsta 
som det lägsta Kasam-värdet återfinns i den grupp där förändringarna varit måttliga. 
I denna grupp återfinns således deltagare med såväl (stabilt) höga som (stabilt) låga 
värden. Grupperna 2 och 3 sammantaget utgör 9 av 12 deltagare, för vilka 
utvärderingstiden inneburit förbättrade eller i stort sett oförändrade Kasam-värden. 
Eftersom samtliga intervjuade deltagit i programmet under en längre tid, kan 
resultatet för denna grupp tolkas som att man stabiliserats eller fortfarande utvecklas 
positivt i programmet. 

Den grupp som under utvärderingstiden redovisat lägre Kasam-värden är visserligen 
till antalet liten (3 personer), men ändå viktig att uppmärksamma. Det rör sig om 
deltagare som, trots att de flera år innan den här redovisade utvärderingsperioden 
inleddes deltog i programmet, ändå sänker sina Kasam-värden under åren 2005 – 
2008, med i något fall så mycket som 39 enheter. Kasam-värdet bör givetvis inte 
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oförmedlat tolkas som ett mått på behandlingseffekt eller behandlingsprogrammets 
kvalitet14. Däremot kan det förväntas ange ett (grovt) mått på hur deltagarna 
uppfattar sin livssituation i stort. Att tre personer på detta sätt indikerar en 
försämrad livssituation kan därför utgöra ett observandum för Kurage-programmets 
ansvariga. Att på något sätt försöka fånga upp denna grupp och bidra till att 
utvecklingen i negativ riktning kan vändas förefaller vara en viktig uppgift i 
programmet. 

Kasamvärdets nivå och trend för de enskilda deltagarna 

Värden på Kasam är i första hand avsedda att användas på gruppnivå, som i 
framställningen ovan. Det säger sig självt att enskilda personers värden för Kasam är 
behäftade med en viss osäkerhet. Speciella situationsrelaterade faktorer, 
minneseffekter, med mera kan ha inverkat på resultatet av intervjuerna. Det är 
därför med viss reservation vi nedan redovisar uppgifter om Kasam för var och en 
av de 12 personer som ingått i utvärderingen. (Som tidigare framgått har ytterligare 
en person ingått i utvärderingen men endast intervjuats vid två tillfällen. Resultatet 
från dessa två intervjuer ingår därför inte i redovisningen.)  

I stapeldiagrammet nedan visas det genomsnittliga Kasam-värdet för samtliga 
genomförda intervjuer, för var och en av deltagarna i utvärderingen. Där 5 
intervjuer har genomförts har totalsumman av Kasam-värden dividerats med 5, där 
4 intervjuer har gjorts är totalsumman dividerad med 4. Varje stapel representerar 
således en deltagare och dess höjd anger det aritmetiska medelvärdet för samtliga 
intervjuer med denna deltagare. Medelvärdet anges också i siffror ovanför stapeln. 
Dessa uppgifter säger emellertid inte något om utvecklingen av Kasam-värdet för 
respektive deltagare. Med hjälp av en pil över varje stapel indikeras Kasam-värdets 

                                           
14 Antonovsky beskriver situationer där ett högt Kasam-värde beror på en orealisisk och överdriven bild av 
situationen, så kallad falsk Kasam, även kallad rigid eller oäkta Kasam. Den innebär att individer med ett 
svagt själv och en svag identitet ”i desperation och rigiditet klamrar sig fast vid en viss identitet, i ett försök 
att lindra den svåra ångest som jagar honom eller henne, just på grund av att självet är så svagt” (Antonvsky 
1991:49). 

 

 

55



 
 

56 
 

utveckling enligt följande: En uppåtriktad pil anger att skillnaden mellan första och 
sista (4:e eller 5:e) intervju är 6 enheter eller mer i positiv riktning, en nedåtriktad 
pil att den är 6 enheter eller mer i negativ riktning. En horisontell pil anger att 
förändringen håller sig inom spannet +5 till -5 enheter, mätt som relationen mellan 
den första och sista intervjun. 

 

Figur 2: Diagram som visar det aritmetiska medelvärdet av samtliga genomförda intervjuer, för var och en av 
deltagarna i utvärderingen, under åren 2005 - 2008. Den trendmässiga utvecklingen av Kasam-värdet från 
första till den sista intervju framgår genom en pil som anger förändringens riktning. 

Diagrammet visar att det aritmetiska medelvärdet för samtliga intervjuer varierar 
mellan 110 och 172 enheter. Det råder alltså en avsevärd spännvidd uttryckt som 
Kasam-värde, mellan deltagarna, även om flertalet placerar sig i spannet 130 – 165 
enheter. Diagrammet visar också en viss tendens att deltagare med hög 
genomsnittlig Kasam också tillhör en grupp som ökat sitt Kasam-värde under 
utvärderingstiden, medan deltagare med lägre genomsnittlig Kasam tillhör den 
grupp där värdet gått ned med 6 enheter eller mer. Inom gruppen deltagare där 
ingen tydlig tendens kan utläsas återfinns personer med såväl hög som låg 
genomsnittlig Kasam, i relation till gruppen som helhet 
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7.2. Resultatredovisning 2002 – 2008 

I detta avsnitt sammanfogas resultaten från intervjuer med deltagare i utvärderingen 
2005 – 2008 med resultat från motsvarande intervjuer 2002 – 2004. Det blir då 
möjligt att visa gruppens utveckling under en sexårsperiod, vad gäller Kasam-värden 
på gruppnivå. Vissa begränsningar i materialet förtjänar att påpekas redan 
inledningsvis. Dels är de intervjuade grupperna inte helt identiska. De två första 
intervjuerna, våren respektive hösten 2002, omfattade 6 respektive 9 deltagare, de 
två följande 14 deltagare, medan endast 2 deltagare intervjuades våren 2004. I 
’skarven’ mellan den första och andra utvärderingsperioden var det 12 månader 
(istället för ca 6 månader) mellan intervjuomgångarna. Den intervjuade gruppen 
bestod under perioden våren 2005 till våren 2007 av 13 personer, varav en person 
endast intervjuades två gånger och därför inte ingår i det redovisade materialet. 
Således ingår en grupp om 12 personer med 4 intervjuer vardera. Den femte och sist 
genomförda intervjun – vintern/våren 2008, omfattar 9 personer. Med dessa 
reservationer kan det ändå konstateras att en relativt väl sammanhållen grupp om 
drygt tio deltagare i Kurage-programmet har låtit sig intervjuas vid sammanlagt 9 
tillfällen under en sexårsperiod. Trots att gruppen är ganska liten ger materialet en 
bild av den långsiktiga utvecklingen under de år som man har deltagit i Kurage-
programmet. 

Vi åskådliggör den samlade utvärderingsperioden i två av de tabeller som använts 
tidigare. Först en redovisning av det aritmetiska medelvärdet för respektive 
intervjuomgång. 

Tabell 5: Kasam-värden i form av aritmetiska medelvärden (M) för deltagarna i utvärderingen av Kurage-
programmet, vid olika intervjutillfällen under perioden våren 2002 till vintern/våren 2008. Antal intervjuade 
(N) vid respektive intervjuomgång framgår också. 

Intervju-
tillfälle 

Vår 
2002   

Höst 
2002 

Vår 
2003 

Höst 
2003

Vår 
2004

Vår 
2005

Vinter 
2006 

Höst 
2006 

Vår 
2007 

Vinter 
/vår 
2008  

M 126 124 135 134 134 141 145 142 141 152 

N 6 9 14 14 2 12 12 12 12 9 
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Tabellen visar en tämligen entydig och stabil trend: Kasam-värden för gruppen 
som helhet ökar stabilt fram till 2005, för att därefter ligga kvar på en hög nivå. 
Jämfört med den førsta intervjun visar de båda sista ett Kasam-värde som ligger ca 
15-25 enheter högre. Trenden är entydig och förefaller inte påverkas (bortsett från 
den allra sista intervjuomgången) av att antalet intervjuade i viss mån varierat. 
 
Hur ser då bilden av spridningen mellan deltagarna och lägsta respektive högsta 
Kasam-värde vid respektive intervjuomgång ut? 

Tabell 6: Variationsbredd (Vb), samt högsta (Hv) och lägsta (Lv) Kasam-värde för deltagarna i Kurage-
programmet vid respektive intervju-tillfälle, våren 2002 till vårvintern 2008.  

Intervju
-tillfälle 

Vår 
2002 

Höst 
2002 

Vår 
2003 

Höst 
2003 

Vår 
2004 

Vår 
2005 

Vinter 
2006 

Höst 
2006 

Vinter 
2007 

Vinter 
/vår 
2008 

Vb 21 37 56 65 30 62 76 59 79 43 

Hv 141 152 157 167 149 169 180 170 180 178 

Lv 120 115 101 102 119 107 104 111 101 135

 
 
Sett över tid visar tabellen att variationsbredden, spridningen mellan deltagarna, 
tenderat att öka under perioden. Framför allt har det högsta värdet vid respektive 
intervjuomgång generellt sett ökat, för att därefter ligga kvar på en hög nivå. Det 
lägsta värdet uppvisar en osäker trend, med ganska stora variationer mellan 
intervjuerna. Bilden kan tolkas som ytterligare ett tecken på att tiden i programmet 
för många av deltagarna inneburit en successiv förbättring av livssituationen och 
den egna bedömningen av denna, men också som att deltagandet för några inte 
medfört en önskat förbättring.  
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8. Tre bilder av läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende 

I en mening kan man säga att rapporten återger tre bilder av läkemedelsassisterad 
behandling för heroinmissbruk (eller i utvidgad mening, opioidberoende). 
Resultatredovisningen från de kvalitativa intervjuerna ger en subjektiv och 
erfarenhetsgrundad ’inifrån-bild’, förmedlad av deltagarna i programmet. Här 
tydliggörs vikten av behandlingens psyko-sociala delar – det ovärderliga, personliga 
stödet från personalen och den styrka som det innebar, särskilt under de första åren, 
att man möttes som en grupp där alla delade likartade erfarenheter och kunde 
stödja varandra. Efterhand tunnades den gemensamma tiden i programmet ut, 
deltagarna fick arbete eller utbildade sig. Att få tid och tillfälle att besöka 
programmet – och sköta sin medicinering - kunde ibland bli ett problem, det 
kolliderade med vardagliga plikter och med den nya värld utanför missbruket, som 
man var i färd med att bygga upp. Nya relationer, utanför missbrukarvärlden, skulle 
byggas upp – och gamla relationer repareras, i båda fallen slitsamma och ofta 
smärtsamma erfarenheter. Så småningom tyckte sig den absoluta merparten av 
deltagarna kunna skönja ’målet’ – att leva ett liv som de flesta andra. Man byggde 
upp ett Svenssonliv, på gott och ont. 
 
Den resultatredovisning som bygger på kvantitativa uppgifter från Kasam-
formulären ger en annan, men inte motsägande, bild. De första åren i programmet 
ökar gruppen stadigt sitt genomsnittliga Kasam-värde. Känslan av sammanhang – 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – växer. Gruppen är också relativt väl 
sammanhållen. Eftersom åren går stabiliseras Kasam-värdena på en relativt hög nivå, 
för gruppen som helhet. Det kan tolkas som en spegelbild av de kvalitativa 
intervjuernas resultat, man har fått en fungerande tillvaro på allt fler områden. 
Samtidigt visar det sig att spridningen inom gruppen tenderar att öka. Förutom en 
grupp som fortsätter utvecklas i positiv riktning, och en ganska stor mellangrupp, 
finns också de som inte förmår att omskapa sin tillvaro på ett sådant sätt att 
Känslan av sammanhang ökar. Det är troligt att denna grupp inte lika tydligt kan 
identifieras i de kvalitativa intervjuerna. För programmets ansvariga är det dock, 
menar vi, en viktig grupp att uppmärksamma, vilket vi återkommer till. 
 
Forskningsöversikten ger en tredje bild. Främst är det behandling med läkemedlet 
Metadon som erfarenheterna bygger på, internationellt och i Sverige. Subutex och 
Subuxone är nyare preparat, med ur behandlingssynpunkt bättre egenskaper. 
Generellt har läkemedelsassisterad behandling visat positiva resultat, dock passar 
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den inte för alla, och speciellt viktigt är att inte ta in personer som är i ett alltför 
tidigt skede av sitt missbruk. Olika problem och risker med läkemedelsassisterad 
behandling har påvisats, men i huvudsak förefaller de inte tillämpbara på Kurage-
programmet. Erfarenheterna visar på behov av mycket långa, kanske livsvariga, 
behandlingstider. Till skillnad från Kurage-programmet förefaller flertalet program 
inte kombinera läkemedel och drogkontroll med stödjande personliga och sociala 
inslag. Där så skett har det varit framgångsrikt. 

Dessa tre bilder – innifrån, utifrån och uppifrån – kan vi nu sammanföra till en. 
Programmet startade vid en tid när det nyare läkemedlet Subutex godkänts – och en 
del av de negativa konsekvenser som förknippas med Metadon kunde därför 
undvikas. Redan från början byggdes behandlingen upp i samverkan mellan 
företrädare för det sociala och det medicinska fältet. Det innebär att samverkan – 
som forskningen visar har positiva konsekvenser – fanns inbyggt i programmets 
organisering. Än viktigare var troligen den tydliga profileringen som ett bio-psyko-
socialt program. Personligt och socialt stöd, möjlighet att bygga nära och långvariga 
sociala relationer med personalen i projektet och med varandra, intensiva 
gruppkontakter och ett rikt utbud av konkreta verksamheter, var centrala delar i den 
psyko-sociala delen i programmet. Här skiljer sig Kurage-programmet från de flesta 
andra behandlingsprogram, genom sitt fokus på personligt och socialt stöd. Ändå 
blev personalen överraskad av deltagarnas stora behov av kontakt, personligt stöd, 
tillitsfulla relationer och hjälp att bygga upp sin psykologiska och sociala tillvaro. 
Fokus på drogen och missbruket, så centralt i många traditionella 
behandlingsprogram, ersattes här av ’ett stort tomrum’ hos deltagarna och en initial 
hjälplöshet. Efterhand lärde man sig att handskas med detta och skapade former för 
att möta och försöka fylla detta psykologiska tomrum. På längre sikt tunnades det 
psyko-sociala innehållet ut, därför att resurserna i programmet behövdes bättre på 
andra håll – för nya deltagare som tillkom successivt – men också därför att 
deltagarna efterhand, om än i varierande grad, vuxit in i nya roller och lärt sig 
hantera sin nya tillvaro. Båda dessa erfarenheter – det stora initiala behovet av 
personligt och socialt stöd och vikten av att efterhand överlämna ansvaret till 
deltagarna – ser vi som centrala erfarenheter från Kurage-programmet, erfarenheter 
som också profilerar programmet i relation till den generella bild som forskningen 
på området ger. 

Behandlingsprogram för olika former av drogmissbruk syftar givetvis till en tillvaro 
utan droger för den som deltar. Läkemedelassisterad psyko-social behandling för 
heroinmissbrukare är inget undantag. Här tillkommer emellertid en komplicerande 
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faktor: För att kunna upphöra med missbruket krävs medicinering med ett 
läkemedel som tar bort drogsuget. Den initiala tanken i Kurage-programmet var att 
doseringen av läkemedlet skulle kunna minskas successivt – om än i en takt 
anpassad för den enskilde deltagaren. Några av deltagarna har också kunnat trappa 
ned, andra planerar att göra detta framgent. Forskningen visar dock generellt på 
svårigheter för deltagarna i läkemedelsassisterade behandlingsprogram att kunna dra 
ned på, eller avsluta, medicineringen. Men detta betraktas inte som något stort 
problem. Medicineringen kan i princip fortgå under en mycket lång tid. Ett 
argument som framförts inom behandlingsforskningen är att detta skapar en 
långvarig relation av social kontroll gentemot den enskilde. Sjukdomstillstånd som 
kräver livslång medicinering (som diabetes och högt blodtryck) är som bekant inte 
ovanliga och i den mån behandling med Subutex/Subuxone jämställs med sådan 
medicinering förefaller argumentet om social kontroll inte väga alltför tungt. 
Snarare handlar det måhända här om en omvärdering, från behandlingsansvarigas, 
berörda organisationers, och i än högre grad samhällets sida. 
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9. Sammanfattande värdering och särskilda observandum 

Rapporten från utvärdering av den första perioden, 2002 – 2004, utmynnade i en 
mycket positiv sammanfattande värdering: ”Sammantaget bedömer vi Kurage-
programmet som en i allt väsentligt välfungerande behandlingsverksamhet för 
heroinmissbrukare som befinner sig i adaptionsfasen av sitt missbruk. De 
behandlingsresultat som kan uppvisas från den tid programmet bedrivits får 
betraktas som goda eller mycket goda. Verksamheten bör fortsätta och förändringar 
bör ske med varsamhet. Den bio-psyko-sociala behandlingsmodell som programmet 
bygger på synes fungera mycket väl” (Eriksson & Ede 2004: 106). Efter att detta 
skrevs har ytterligare erfarenheter tillkommit. Den positiva utvecklingen för 
deltagarna har i stort sett fortsatt, men nu i nya former. Det är mer av vardagsliv 
och det normala livets ofta slitsamma realiteter som präglar deras tillvaro. Kurage-
programmet har dragit sig tillbaka, men finns kvar i bakgrunden och fyller sina 
funktioner. Vi menar därför att den sammantagna värderingen från utvärderingens 
första del står sig väl också nu. Grundtanken med en kombinerad bio-psyko-social 
behandling har visat sig hållbar också långsiktigt. Några faktorer vill vi 
avslutningsvis framhålla som observandum för programmet framgent. 
 

- Inriktningen mot långsiktighet förefaller efterhand ha fått en ny innebörd. 
Nu handlar det, för en del av deltagarna, inte bara om en utdragen 
behandlingstid. Tanken på en mångårig och kanske livslång behandlingstid 
blir efterhand alltmer realistisk. Den bör på olika sätt integreras i 
verksamhetens planering och på olika nivåer i de ansvariga organisationerna. 
 

- En mindre grupp deltagare tenderar även efter en lång behandlingstid att 
falla ur programmet. Möjligen skulle detta kunna förhindras, i varje fall för 
några deltagare, om gruppen kunde identifieras tidigare och särskilda insatser 
för att stödja dessa deltagares personliga och sociala utveckling kunde 
mobiliseras. Att deltagare i behandlingsprogram för missbruk avbryter 
behandlingen är i sig inte anmärkningsvärt, det speciella här är att det sker 
efter en så lång tid. 

 
- Storleken på behandlingsprogram har uppmärksammats i forskningen på 

området. Vår bedömning var redan i den förra rapporten att Kurage-
programmmet befinner sig nära den undre gränsen för ett optimalt resultat. 
Vi menar fortsatt att detta bör diskuteras i ansvariga fora. Efterfrågan på plats 
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i programmet har över tid varit stor. Med det positiva resultat som 
programmet uppvisar bör det kunna hävda sig väl i konkurrensen om 
begränsade resurser för missbruksbehandling. 
  

64



 
 

65 
 

Referenser 

Antonovsky, A. (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Cheetham, J., Fuller, R., McIvor, G. & Petch, A. (1997) Evaluating Social Work 
Effectiveness. Buckingham: Open University Press. 
 
Eriksson, B.G. & Ede, L. (2004) Läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid 
heroinmissbruk. Utvärdering av Kurage-programmet i Karlstad. IKU-rapport 2004:4. 
Karlstad: Karlstads universitet. 

Folkhälsoinstitutet (2008) Narkotikarelaterad dödlighet baserad på rättsmedicinska 
data. http//www.fhi.se 

Johnson, B. (2010) Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av 
opioidberoende – en forskningsöversikt. Socialvetenskaplig tidskrift, Årg. 17, Nr 1, pp 
46-65. 

Läkemedelsverket (2010) Information från Läkemedelsverket. Årgång 21, nummer 3, 
maj 2010. 

Priebe, S. & Slade, M. (eds.) (2002) Evidence in Mental Health Care. Hove: Brunner-
Routledge. 

Rudberg, B. (1993) Statistik. Lund: Studentlitteratur. 

Silverman, D. (2001) Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text 
and Interaction. London: Sage Publications Ltd. 

Socialstyrelsen (2004) Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2004) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende, SOUF 2004:8. Stockholm: 
Socialstyrelsen. (Upphävd och ersatt av SOSFs 2009:27: Socialtstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid 
opiatberoende.)  

65



 
 

66 
 

Vedung, E. (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



KASAM

Intervju….………………..

Datum…..………………... 

Intervjuare………………..
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVSFRÅGEFORMULÄR 

 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar, Var snäll 
och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. 
Om du instämmer i det som står under 1 så ringa in 1:an. Om du instämmer i det som står under 
7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med 
din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.  

 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 
den känslan 

     Har alltid 
den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en 
känsla av att det: 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer 
säkert inte 
att bli gjort 

     Kommer 
säkert att bli 
gjort 

 

3. Tänk på de människor som du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 
närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

1 2 3 4 5 6 7 

Tycker de 
är främ-
lingar 

     Känner dem 
mycket väl 

 

 

 



4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 
sällan eller 
aldrig 

     Mycket ofta 

 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 
hänt 

     Har hänt ofta 

 

6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 
hänt 

     Har hänt ofta 

 

7. Livet är: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltigenom 
intressant 

     Fullständigt 
enahanda 

 

8. Hittills har ditt liv: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt saknat 
mål och 
mening 

     Genomgående 
haft mål och 
mening 

 



9. Känner du dig orättvist behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 
ofta 

     Mycket 
sällan/aldrig  

 

10. De senaste åren har ditt liv varit: 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av 
förändring utan 
att du visste vad 
som skulle 
hända härnäst 

     Helt 
förutsägbart 
utan 
överraskande 
förändringar 

 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt 
fascinerande 

     Fullkomligt 
urtråkiga 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 
ofta 

     Mycket 
sällan/aldrig 

 

 

 

 

 



13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

1 2 3 4 5 6 7 

Det går alltid 
att finna en 
lösning på 
livets 
svårigheter 

     Det finns 
ingen lösning 
på livets 
svårigheter 

 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Känner hur 
härligt det 
är att leva 

     Frågar dig 
själv varför du 
över huvud 
taget finns till 

 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltid för-
virrande och 
svår att finna 

     Fullständigt 
solklar 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till:  

1 2 3 4 5 6 7 

Glädje och 
djup till-
fredsställelse 

     Smärta och 
leda 

 

 

 



17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av 
förändring 
utan att du vet 
vad som 
händer härnäst 

     Helt 
förutsägbart 
och utan 
överraskande 
förändring 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Älta det om 
och om igen 

     Säga ” det var 
det” och sedan 
gå vidare 

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket 
sällan/aldrig 

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer du 
säkert att 
fortsätta att 
känna dig väl 
till mods 

     Kommer det 
säkert att 
hända något 
som förstör 
den goda 
känslan 

 

 



21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 
ofta 

     Mycket 
sällan/aldrig 

 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt utan 
mening och 
mål 

     Fyllt utav 
mening och 
mål 

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är du 
säker på 

     Det tvivlar du 
på 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 
ofta 

     Mycket 
sällan/aldrig 

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur 
ofta har du känt det så? 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig      Mycket ofta 

 

 



26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du över- eller 
undervärderat 
dess betydelse 

     Du såg saken i 
dess rätta 
proportion 

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt 
liv, har du då en känsla av att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du alltid 
kommer att 
lyckas 
övervinna 
svårigheterna 

     Du inte 
kommer att 
lyckas 
övervinna 
svårigheterna 

 

 28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket 
sällan/aldrig 

 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket 
sällan/aldrig 
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Bilaga 2 

1. Har du under den senaste veckan träffat någon nära vän? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Har du under den senaste veckan gjort något som du tycker mycket om? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Vad har varit det mest positiva/negativa som hänt dig under de senaste sex månaderna? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Vad har varit det mest positiva/negativa med det här projektet/programmet hittills? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Behandling för heroinmissbruk med hjälp av läkemedel (substitutionspreparat) 
har blivit allt vanligare. Förutom Metadon, som funnits i decennier, är  
Subutex och Subuxone läkemedel som använts. I vissa behandlingsprogram 
ingår förutom medicineringen olika psykosociala inslag. I denna rapport 
utvärderas ett behandlingsprogram där medicinering med Subutex  
kombinerats med omfattande psykosociala insatser. Utvärderingen omfattar 
en period på sex år, och ger därför information grundad på en tämligen lång 
behandlingsperiod.

Rapporten kan vara av intresse för professionella behandlare som arbetar 
med missbruksbehandling inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, 
för politiker med missbruksbehandling som ansvarsområde, eller för andra 
som vill veta mer om behandling för heroinmissbruk.

Utvärdering av Kurage-programmet, läkemedelsassisterad  
psykosocial behandling vid heroinmissbruk
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