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Sammanfattning  
 
 
Det forskningsprojekt som ligger till grund för den här rapporten, ”Kvinnor och män i svensk 
missbruksbehandling: en studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län”, är en 
unikt omfattande studie av missbrukarvården, dess personal och patienter/klienter. Studien 
omfattar vård för alkohol- och drogproblem såväl i landstingets som i socialtjänstens regi. Då 
studier av detta slag är sparsamt förekommande var avsikten såväl att beskriva vårdsystemet 
och dess delar liksom att generera hypoteser för fortsatta studier.  
 
I studien ingick strukturerade intervjuer med närmare 2000 personer inom missbruksvården. 
Det var fråga om patienter i landstingets specialiserade beroendevård samt klienter inom 
socialtjänstens missbruksvård. De individer som samtyckte deltog tolv månader senare i en 
uppföljningsintervju och en registerstudie. En enkätundersökning genomfördes bland personal 
i både landstingets beroendevård och i socialtjänstens missbrukarvård. Därtill utfördes 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen i länet. Syftet var 
dels att få en jämförelsegrupp till de kliniska populationerna och dels att få en uppfattning om 
vilka erfarenheter och vilken syn på missbrukarvården befolkningen har. Slutligen gjordes 
intervjuer med personer i chefsposition i landstinget och socialtjänsten om vårdens 
organisation. 
 
Föreliggande rapport bygger på den intervjuundersökning som gjordes bland klienter inom 
socialtjänstens missbrukarvård i Stockholms län. I rapporten presenteras en övergripande bild 
av klienternas bakgrund och alkohol- och drogkonsumtion. Vidare presenteras klienternas 
tidigare vårderfarenheter, hur de hade kommit till vård, deras behandlingsmål och 
förväntningar samt syn på alkohol- och drogproblem och behandling av sådana problem. 
 
Under tidsperioden 23 april 2001- 14 november 2002 intervjuades 936 personer. Samtliga 
hade fått en insats inom - eller genom socialtjänsten. Det var fråga om en ny insats såtillvida 
att klienten inte hade haft samma insats under de senaste tre månaderna. Respondenterna 
rekryterades huvudsakligen från kommunernas/stadsdelarnas enheter för handläggning av 
missbruksärenden. Fyrtioåtta procent av klienterna fick vid intervjutillfället fått någon form 
av öppenvårdsinsats, 21 procent var under utredning, 21 procent fick någon form av boende 
och tio procent av respondenterna var på behandlingshem (inkl. tvångsvård). 
 
Ungefär en fjärdedel av intervjupersonerna var kvinnor (26 %) och över hälften av klienterna 
var mellan 35-54 år. Majoriteten av respondenterna hade tidigare varit sammanboende eller 
gifta men var nu ensamstående. Trettioåtta procent hade nio år i grundskola som högsta 
utbildning och nästan var tionde respondent hade universitetsexamen. Andelen arbetslösa 
uppgick till 38 procent medan 15 procent angav förvärvsarbete som huvudsaklig 
sysselsättning. Gruppen sjukskrivna utgjorde närmare en fjärdedel och 17 procent av 
klienterna var pensionerade. Närmare 80 procent av dem som deltog i studien var födda i 
Sverige och en klar majoritet (86 %) av de intervjuade var svenska medborgare. Ungefär 
hälften av de tillfrågade hade egen bostad medan de bostadslösa uppgick till 16 procent och 
ytterligare 14 procent hade sitt boende organiserat av myndighet. 
 
De flesta som sökt sig till socialtjänstens missbrukarvård angav att de hade problem med 
alkohol medan lite mindre än en tredjedel uppgav problem med droger. Knappt var fjärde 
klient uppgav att de inte hade problem med alkohol eller droger och ungefär åtta procent 
upplevde problem med både alkohol och droger. En majoritet av respondenterna påvisade 
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sociala problem kopplade till sitt alkoholbruk och var femte klient konsumerade dagligen 
minst två flaskor vin eller motsvarande mängd sprit alternativt öl. Närmare 30 procent av 
intervjupersonerna hade under den senaste månaden använt någon drog (exkl. alkohol), 
vanligen cannabis. En fjärdedel av personerna som deltog i studien hade under den senaste 
tiden (30 dagarna) oroat sig för sina drogproblem och ungefär lika många hade injicerat någon 
gång under det senaste året. En hög andel av dem som använde droger hade sociala och 
somatiska problem relaterade till sitt drogbruk.  
 
I detta urval kan man notera att en högre andel av dem som upplevde alkoholproblem i 
förhållande till dem med andra typer av rusmedelsproblem hade examen från universitet och 
tillhörde någon medelinkomstkommun/stadsdel. Därtill var de oftare äldre än 34 år och hade 
vanligtvis varit gifta eller sambo någon gång. Respondenter som svarat att de hade drog-
problem var i högre utsträckning arbetslösa, unga och hade aldrig varit gifta eller samman-
boende. Detta indikerar att denna grupp på flera sätt hade en mer marginaliserad situation än 
personer som uppgivit enbart alkoholproblem.  
 
Närmare hälften av respondenterna hade sin första kontakt med socialtjänsten för mer än 10 år 
sedan (vilken nödvändigtvis inte behövde ha med alkohol eller droger att göra). Rapporten 
visar att respondenterna hade omfattande vårderfarenheter beträffande alkohol- och 
drogrelaterade problem. I studien indelas olika vårdtyper hos olika vårdgivare i tjugo 
kategorier (se bilaga 2 för en beskrivning av kategorierna). Endast sex procent av klienterna 
saknade tidigare vårdkontakter och över hälften av respondenterna hade haft kontakt med 
minst fem vårdgivare. Vanligast förekommande var behandling inom socialtjänstens 
öppenvård (58 %) samt deltagande i någon självhjälpsgrupp såsom AA eller NA (58 %). 
Under det senaste året hade 44 procent av klienterna haft kontakt med minst tre vårdgivare 
och närmare en tredjedel hade 90 vårddagar eller fler.  
 
Lite över hälften av respondenterna kom till den aktuella behandlingen via någon annan enhet 
i vårdsystemet, de allra flesta från socialtjänstens öppenvård. Det var vanligt att 
intervjupersonerna blivit anmodade att söka behandling av någon inom socialtjänsten 
alternativt någon i familjen, av sin partner eller av en vän. Närmare 75 procent av dem som 
deltog i undersökningen hade blivit informerade om den aktuella vårdenheten av någon 
myndighetsperson, arbetsgivare eller läkare.  
 
Påståenden och frågor om olika orsaker till att komma till vård och eventuella hinder att söka 
hjälp ställdes till klienterna (det var möjligt att ange flera orsaker). Allvarliga gräl med någon 
nära anhörig om drickande eller drogbruk bidrog till att knappt en tredjedel av klienterna kom 
till behandling. Nästan lika många hade påverkats av att någon inom sjukvården påpekat att 
personen i fråga hade problem med alkohol eller droger. Det vanligaste skälet till att 
intervjupersonerna sökt sig till socialtjänstens missbrukarvård var att de önskade få hjälp med 
att göra sitt liv lugnare och mer givande. Många höll med om att det varit deras egen idé att 
komma till behandling samt att de behövde andrum i en alltför komplicerad tillvaro. Hela 70 
procent av klienterna angav praktisk hjälp i sitt dagliga liv som en orsak till att de kom till 
vård. Inte fullt så många (40 %) hade kommit för att vila upp sig efter sjukdom. De vanligaste 
orsakerna till att respondenterna inte sökt hjälp tidigare var att de ansett att problemet inte var 
så allvarligt, att de kände att de kunde hantera problemet själv eller att de helt enkelt inte haft 
för avsikt att sluta dricka eller använda droger. Närmare hälften av klienterna bekymrade sig 
för vad andra skulle tycka om de sökte hjälp inom missbruksvården.  
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En viktig aspekt av studien var att undersöka vad klienterna själva ville ha för typ av vård. 
Det vanligaste önskemålet var praktisk hjälp (67 %). Många ville även ha råd om sin 
livssituation eller samtalsterapi för sina rusmedelsproblem. Respondenterna var också i hög 
utsträckning ganska säkra på att erhålla den vård de önskade. Personer med drogproblem var 
dock inte lika övertygade. Vidare frågades efter respondenternas mål med behandlingen. Tre 
fjärdedelar av dem med drogproblem ämnade sluta använda droger helt och hållet medan lite 
över hälften av dem med alkoholproblem ville sluta dricka helt (39 procent av dem med 
alkoholproblem ville minska sitt drickande). En hög andel av dem som deltog i studien 
förväntade sig att behandlingen skulle bli jobbig för dem. Det var vanligt att klienterna trodde 
att vårdpersonalen skulle kunna hjälpa dem att förändra sin livssituation. Respondenterna 
hade överlag väldigt goda intryck av vårdpersonalen. De kände att de fick förståelse och höll 
med om att vårdarna verkade komma bra överens sinsemellan.  
 
Klienternas syn på alkohol- respektive drogproblem var i allmänhet ungefär densamma för 
personer med olika typ av rusmedelproblem. Det var vanligt att klienterna höll med om 
påståenden som att alkoholism eller drogberoende är en sjukdom (89 % respektive 79 %) och 
att man måste sluta helt för att kunna bli av med sitt missbruk (91 % respektive 95 %). 
Samsynen mellan personer med skilda rusmedelproblem var tydlig också när det gäller 
behandling. En mycket hög andel av respondenterna höll med om att behandlingen bara 
fungerar om vårdtagaren vill att den fungerar. Likaså stämde många in i påståenden om att det 
finns framgångsrik vård samt att det ibland är nödvändigt att tvinga folk till behandling om 
vården är för dennes bästa. Det var något färre som ansåg att man måste åka hemifrån och bo 
på behandlingshem eller liknande för att vården ska fungera. En högre andel av dem med 
alkoholproblem tyckte att droganvändare borde åka hemifrån medan en högre andel av dem 
med drogproblem ansåg att alkoholister måste lämna hemmet för att behandlingen skulle 
lyckas.  
 
När man ställde olika vårdformer mot varandra skulle närmare 80 procent av klienterna 
föredra öppenvård framför slutenvård. Knappt 70 procent sökte sig hellre till socialtjänsten än 
till landstinget (44 procent besvarade dock inte frågan). En hög andel (90 %) av 
respondenterna ansåg att det var bättre att vårdas på en enhet med både män och kvinnor än 
på en enhet med bara personer av det egna könet. Vid samtalsterapi skulle 74 procent föredra 
individuell sådan framför gruppterapi. Klienter med olika rusmedelsproblem hade påfallande 
lika åsikter om vilken behandling de föredrog. Undantaget var att respondenter med 
alkoholproblem i högre grad än de med både alkohol- och drogproblem föredrog öppenvård 
framför slutenvård. 
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1. Inledning 
 
 
Behandling av alkohol- och drogproblem och beroende kan studeras på många olika sätt och 
med många olika utgångspunkter. Det finns en rad studier om behandlingars effekter, eller 
relativa effekter baserade på randomiserade studier, SBU-rapporten (2001) ger en sammans-
tällning av dem. En annan gren utgörs av uppföljande longitudinella studier. Mindre vanliga 
är studier om behandlingsprocesser. Ytterligare en gren består av studier av behandlings-
system. Vad gäller denna typ av studier har man i Sverige huvudsakligen använt sig av 
registerdata över patienter eller klienter från olika vårdgivare för att jämföra klient-
karakteristika.  
 
Föreliggande studie är en undersökning av behandlingssystem, men har ett annat perspektiv, 
nämligen vad som kallats alkohol- och drogbehandlingens ”sociala ekologi” (Weisner, 1986). 
Weisner definierar begreppet ”social ecology” som: 
 

”... behandlingens sociala miljö och processerna runt den,… oavsett hur den genomförs. 
Begreppet riktar uppmärksamhet på generella mönster för problemhantering och insatser i 
samhället – hur personer kommer till systemen samt interaktions- och hänvisnings-
processer mellan olika samhällssystem. Termen hänvisar också till interaktionen mellan 
formell behandling utförd av olika myndigheter och de informella processer som utspelar 
sig i samhällets vardag.”  (Weisner, 1986:204, förf. övers.) 

 
Den här typen av studier är ovanliga i Sverige. Studien ”Kvinnor och män i svensk missbruks-
behandling: en studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län” är en nationellt – 
och internationellt – unikt omfattande studie av missbrukarvården som system och dess och 
klienter. Studien, som genomfördes i Stockholms län år 2000-2003, är i linje med det bredare 
behandlingsforskningsperspektiv som Humphreys och Tucker (2002) förespråkar. De menar 
att mer fokus borde läggas på naturalistiska studier, på olika faktorer inom systemen, samt på 
olika processer genom vilka individer söker hjälp, väljer vårdgivare med mera. 
 
Projektet finansierades av Socialdepartementet. En del av projektet, som rörde opiat-
användare, var EU-finansierad. Projektet godkändes efter forskningsetisk prövning vid 
regionala forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet, Stockholm.  
 
Projektledare var prof. Robin Room, övriga forskare var fil. dr Kerstin Stenius, prof. Anders 
Romelsjö (anslöt sig till gruppen hösten 2001) samt doktoranderna fil. mag Jessica Palm och 
fil. kand Jessica Storbjörk, samtliga vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning), Stockholms universitet. Intervjuerna genomfördes av särskilt skolade 
intervjuare och intervjuarbetet koordinerades fr.o.m. april 2001 av fil. kand Jenny Cisneros1. 
 
Studien är såväl beskrivande som hypotesgenererande. Projektets syfte var att studera den 
svenska vården för alkohol- och drogproblem, såväl landstingets som socialtjänstens. 
Projektets omfattning och möjligheter till jämförelser såväl mellan olika grupper av 

                                                 
1 I projektets referensgrupp ingick med.sc.dr Caroline Adamsson-Wahren, f.d. Beroendecentrum Syd, prof. 
Anders Bergmark, Socialhögskolan, Stockholm, fil. dr Kajsa Billinger, FoU-Nordväst, Sollentuna, fil.dr Jan 
Blomqvist, FoU-enheten, Stockholms stad, fil. dr Sam Larsson, Beroendecentrum Stockholm, överläkare, med. 
dr Tom Palmstierna, Beroendecentrum Stockholm, docent Leif Öjesjö, Beroendecentrum Stockholm (Öjesjö 
lämnade referensgruppen efter år 2001). 
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patienter/klienter och personal, som mellan olika områden och system medförde att även 
mindre delprojekt startades upp. Bland annat anslöt sig socialtjänstens Forsknings- och 
utvecklingsenhet i nordvästra Stockholm, FoU-Nordväst, till studien och genomförde samma 
klientintervju, uppföljningsintervju och personalenkätundersökning2. Studiens intervju-
formulär ingick även i en utvärdering av Alfagruppens 12-stegsbehandling av alkohol- och 
drogproblem i slutna och öppna vårdformer. Patienterna/klienterna i föreliggande studie utgör 
en jämförelsegrupp i denna utvärdering 3.  
 
Syftet med den här rapporten är att presentera en första övergripande bild av klienterna inom 
socialtjänstens missbrukarvård i Stockholm. De uppgifter och förhållanden om klienterna som 
redovisas är bakgrundsuppgifter, alkohol- och drogkonsumtion, problem med och beroende 
av alkohol- eller droger, deras syn på alkohol- och drogproblem och behandling, hur och 
varför de kom till vård och tidigare vårderfarenheter. Rapporten är beskrivande och avser att 
visa på hur klienterna svarat, samt på några likheter och skillnader mellan olika grupper av 
klienter. Tidigare har en motsvarande rapport om landstingets beroendevårds patienter tryckts 
(Palm & Storbjörk, 2003). Tabellerna i föreliggande rapport är direkt jämförbara med 
tabellerna i landstingsrapporten. Det här är den fjärde rapporten från projektet och vi hoppas 
att den, tillsammans med tidigare och senare analyser, bidrar till att öka kunskaperna om 
missbrukarvården och hur den kan förbättras utgående ifrån vårdtagarnas erfarenheter, 
uppfattningar och önskemål. 
 

                                                 
2 Under tidigare ledning av fil.dr Kajsa Billinger. 
3 Planeras och genomförs av fil.mag Maria Bodin, under handledning av Anders Romelsjö. 
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2. Projektbeskrivning, urval och datainsamling 
 
 
I det här kapitlet presenteras inledningsvis studien i sin helhet och därefter den delstudie som 
rapporten behandlar. Urvalsförfarande och datainsamling presenteras, liksom hur klienterna 
senare i rapporten är indelade i grupper enligt den enhet det geografiska område de 
rekryterades från, enligt typ av insats de genomgick, huvudsakligt problem osv. Avsnittet 
avslutas med en redovisning av metodproblem och en redovisning av några begrepp som 
används i studien och i rapporten. 
 
 
Beskrivning av projektets delar 
 
Studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” kan indelas i en systemnivå, som 
berör personal inom missbrukarvården och själva vårdorganisationen, en klientnivå, som 
avser de individer som vårdades i missbrukarvården, samt slutligen en studie av den allmänna 
befolkningen i Stockholm län. På systemnivå studerades missbrukarvårdens organisation och 
sociala funktioner. Särskild uppmärksamhet ägnades åt relationerna mellan socialtjänstens 
och landstingets beroendevård. På individnivå studerade projektet karaktäristika hos miss-
brukarvårdens patienter/klienter samt hur alkohol- och drogproblem möttes av samhället 
representerat av vårdsystemet. Vidare kartlades förväntningar på och erfarenheter av vården, 
samt hur och varför man kom till vård. Med hjälp av uppföljningsintervjuer, 12 månader efter 
de initiala intervjuerna, studerades förändringar i patienternas/klienternas alkohol- och 
drogbruk samt sociala situation i relation till olika behandlingsinsatser.   
 
Projektets viktigaste frågeställningar på systemnivå var följande: Vilka organisations-
modeller finns i de olika delarna av vården? Vad karakteriserar olika organisationsformer? 
Vilken betydelse har resurstillgång (ekonomi, personalresurser) och professionell dominans 
för vårdinnehåll och målgrupper? Hur tillgängliga är olika former av vårdinsatser för olika 
klientgrupper? Vilka är motiven för arbetsfördelning och hur ser relationen och samarbetet ut 
mellan olika verksamheter (med särskild fokus på socialtjänsten och landstinget)? Hur och på 
vilka grunder görs remitteringar inom vården? Hur ser kontrollaspekten ut i olika delar av 
vårdsystemet? I vilken mån finns det en gemensam syn på alkohol- och drogproblem och på 
vården inom olika delar av vårdsystemet och bland olika personalgrupper?  
 
På klientnivå var några frågeställningar: Vem/vilka vårdas inom de olika delarna av 
vårdsystemet (social bakgrund, bruksmönster, uppgivna alkohol- och drogrelaterade problem, 
tidigare vård etc.)? Vilken vård får de? Varierar den systematiskt mellan olika delgrupper av 
patienter/klienter? Hur påverkas insatserna av vårdens organisation? Vilka är 
patienternas/klienternas attityder till alkohol- och drogfrågor? Hur beskriver de orsakerna till 
att de inte tidigare sökt vård och till att de nu sökt vård? Vilka är deras förväntningar på 
vården, personliga behandlingsmål och intryck av vårdpersonalen? 
 
Vid uppföljning av patienterna/klienterna efter 12 månader tillkom följande frågeställningar: 
Hur kan förändringar i patienternas sociala situation samt alkohol- och drogkonsumtion vid 
uppföljningstidpunkten kopplas till olika behandlingsinsatser? Vilka är de olika remitterings-
vägarna för patienter/klienter inom behandlingssystemet? Hur upplever de den vård de fått 
sedan första intervjun? Hur och varför avslutades vården de genomgick vid initialintervjun?  
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Patienter rekryterades för intervju från ett urval av Stockholms läns landstings beroendevårds-
enheter, och socialtjänstens klienter rekryterades från ett urval kommuner och stadsdelar i 
länet. De 21 enheterna inom landstinget valdes ut för att representera både den slutna och den 
öppna vården, samt olika geografiska områden (se Palm & Storbjörk, 2003). De 15 
kommunerna/stadsdelarna inom socialtjänsten valdes utgående ifrån olika geografiska 
områden, missbrukstyngd och inkomstnivå. Enheten för hemlösa i Stockholms stad 
inkluderades även i socialtjänststudien. 
 
Som ett led i studien intervjuades också ett urval ur den vuxna allmänna befolkningen. Det 
obundna och slumpmässiga urvalet bestod av 6000 personer, varav samtliga som samtyckte 
genomgick en intervju inledd med några screeningfrågor. De som föll ut som högkonsumenter 
av alkohol, som på annat sätt hade förhöjda risker att komma i kontakt med missbrukar-
vården, eller som hade erfarenheter av behandling deltog därefter i den fortsatta intervjun (ca 
400 personer). Intervjuerna utgjorde ett referensmaterial till de patient- och klientintervjuer 
som gjorts med personer i vård, och de frågor de fick besvara påminde om de frågor som 
ställdes till patienterna/klienterna. Ett viktigt syfte var att få kunskap om eventuella hinder för 
vårdkontakt och om tidigare vårderfarenheter hos personer som enligt screeningen kunde ha 
problem med alkohol eller droger men inte hade aktuell vårdkontakt. Av dem som inte 
klassificerades som högkonsumenter besvarade en fjärdedel (ca 800 personer) ett antal attityd-
frågor, för att få en representativ bild av hur befolkningen i stort ser på alkohol- och drog-
problem och behandling.  
 
Studiens delstudier och datamaterial utgjordes av: 
 
a. Strukturerade face-to-face intervjuer (intervjutid ca en timme) med 942 patienter inom 

landstingets missbrukarvård, på ett urval av Beroendecentrum Nords (BCN) och 
Beroendecentrum Syds (BCS) öppen- och slutenvårdsenheter.  

b. Strukturerade face-to-face intervjuer (intervjutid ca en timme) med 9364 klienter inom 
socialtjänsten som fick en insats riktad mot sitt missbruk. Intervjuerna genomfördes i elva 
kommuner och stadsdelar i Stockholms län. 

c. Uppföljningsintervjuer, vanligtvis per telefon, efter 12 månader med de av de intervjuade 
ca 1900 patienterna/klienterna under punkt a och b som samtyckt till sådan intervju. 663 
intervjuer gjordes med landstingets patienter (70% svarsfrekvens). 

d. En registerstudie med de av de intervjuade ca 1900 patienterna/klienterna under punkt a 
och b som samtyckt. Information inhämtades bl.a. från polisens belastningsregister, SiS 
tvångsvårdsregister, dödsorsaksregistret och landstingets vårdregister. 

e. Telefonintervjuer med 1184 personer från länets vuxna befolkning, rörande deras 
alkohol- och drogvanor, attityder till alkohol- och drogfrågor och erfarenheter av och 
förväntningar på vårdsystemet. Intervjuerna gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB). 

f. Uppföljningsintervjuer, per telefon, efter 12 månader med de i den allmänna 
befolkningen som vid den initiala intervjun uppgav en hög alkoholkonsumtion, drogbruk, 
alkohol- eller drogrelaterade problem eller vårderfarenheter och som samtyckt till 
uppföljning. Intervjuerna gjordes av SCB.  

g. Personalenkäter till samtliga anställda inom landstingets specialiserade beroendevård 
(BCN och BCS) och samtliga som arbetade med missbruksfrågor bland socialtjänst-
personalen i de berörda kommunerna och stadsdelarna i urvalet, i Stockholms stad och på 
Socialtjänstförvaltningens HVB-hem. Från landstinget inkom 344 svar och 574 från 
socialtjänsten. 

                                                 
4 Av dessa gjordes 103 intervjuer av FOU-Nordväst. 
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h. Enhetsbeskrivningar av samtliga enheter och kommuner/stadsdelar där patienter i 
landstinget (n=20) och klienter i socialtjänsten (n=11) rekryterades för intervju. 
Beskrivningarna samlades in per telefon eller genom besök med hjälp av ett halv-
strukturerat frågeformulär riktat till enhetscheferna. 

i. Skriftliga dokument (verksamhetsplaner och policydokument, verksamhetsberättelser, 
budgetar, utvärderingar etc.) från de olika delarna av vårdsystemet.   

 
Allt intervju- och enkätmaterial (förutom SCB:s intervjuer med den allmänna befolkningen) 
kontrollstansades, innebärande att varje formulär kodats två gånger och resultaten jämförts, 
för att reducera antalet felkodningar i materialet. Intervju- och enkätmaterialet bearbetades 
och analyserades kvantitativt, medan enhetsbeskrivningar och skriftliga dokument 
analyserades kvalitativt. 
 
I den här rapporten presenteras en beskrivning av de 936 respondenter som 
rekryterades från den socialtjänstbaserade eller -finansierade missbrukarvården i 
Stockholms län (punkt b under datamaterial ovan). 
 
 
Urval och inklusionskriterier 
 
Socialtjänsten är organiserad på olika sätt i Stockholms läns kommuner och stadsdelar. En del 
(oftast större) kommuner har specialiserade missbruksenheter inom socialtjänsten, medan 
andra bedriver missbrukarvården inom den ordinarie vuxenenhetsverksamheten. Social-
tjänsten kan själv bedriva olika former av vård, såsom öppenvårdsprogram, arbetsträning, 
behandlingshem m.m. Det är också vanligt att socialtjänsten kontrakterar ut vården till andra 
vårdgivare, exempelvis stiftelser som driver behandlingshem, härbärgen m.m.  
 
I studien inkluderades några kommuner från länets norra del och några från länets södra del. 
Fyra stadsdelar i Stockholms stad, två i norr och två i söder, valdes också ut, liksom Enheten 
för hemlösa tillhörande Stockholms stad. Ett syfte var att få tillräckligt stora populationer från 
länets norra respektive södra delar för att kunna studera effekterna av de olika 
administrationsmodellerna i landstingets beroendevård på socialtjänstens missbrukarvård.  
Alltför små kommuner exkluderades eftersom få klienter beräknades rekryteras från dessa 
vilket skulle medföra små generaliseringsmöjligheter och därmed färre fördelar för den 
deltagande kommunen. Områdena valdes ut för att också fånga variationen i socialtjänstens 
sätt att organisera sina verksamheter, liksom områden med olika befolkningssamman-
sättningar (demografiska uppgifter inhämtades från Stockholms stads Utrednings- och 
statistikkontor (USK) och landstingets Regionplane- och trafikkontor (RTK)). Dessutom 
beaktades antalet personer som vårdades inom socialtjänsten och dess missbrukarvård 
(telefonintervjuer med socialchefer o.dyl. i kommunerna; Holmberg, 1999 (IKB)), samt 
antalet alkoholrelaterade dödsfall 1987-1996 (Leifman, 1999).  
 
De som var aktuella för att delta i studien var klienter över 18 år som fick en ”ny insats” 
inriktad mot missbruk. Med ”ny” insats avses att klienten inte varit föremål för samma typ av 
insats på samma enhet under de senaste tre månaderna. Insatsbegreppet var brett och 
inkluderade även insatser som missbruksutredningar och placering på härbärgen5 då detta var 

                                                 
5 Klienter på Enheten för hemlösa som placerades på härbärge inkluderades inte eftersom denna insats var så 
vanligt förekommande på enheten. Från denna enhet inkluderades bara insatser direkt riktat mot missbruk, t.ex. 
öppenvård, behandlingshem m.m. 
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relaterat till missbruk. Inkluderat i insatsbegreppet var också insatser som utfördes av annan 
organisation men som finansierades av socialtjänsten. Vård inom landstingets beroendevård 
exkluderades. Denna definition medförde att både klienter med och utan tidigare vård-
erfarenheter som påbörjade en ny insats kunde delta i studien. En klient som varit aktuell hos 
socialtjänsten och som påbörjade ett öppenvårdsprogram kunde därmed delta i studien, 
förutsatt att han/hon inte redan deltagit i studien och inte heller vårdats inom samma 
öppenvårdsprogram under de senaste tre månaderna. 
 
Intervjun handlade i stor utsträckning om hur respondenterna kommit i kontakt med insats-
enheten, vilka förväntningar de hade på vården samt deras första intryck. Det var därför 
viktigt att intervjun gjordes i början av vårdperioden. Målet var att genomföra intervjun 
senast på tredje dagen i slutenvård eller senast vid tredje besöket i öppenvård. Tidsperioden 
utökades dock av praktiska skäl och upp till fem dagar/besök accepterades. Om vården 
planerades pågå i minst sex månader accepterades att klienten vistats i en sluten verksamhet i 
två veckor. 
 
Klienter rekryterades från olika typer av enheter i urvalet (enheterna finns listade i tabell 2.1 
nedan). Från myndighetsutövande enheter rekryterades de som genomgick en utredning; hade 
samtalskontakt med en socialsekreterare om sitt missbruk; fick beslut om behandling i 
öppenvård, var på behandlingshem (inklusive LVM-vård) eller fick någon form av boende 
som insats. Klienter rekryterades också direkt från socialtjänstens egen öppenvård i de fall de 
kunde påbörja sådan vård utan myndighetskontakt. En del öppenvårdsprogram drevs av andra 
organisationer och i dessa fall rekryterades klienterna via socialtjänstens vuxenenhet. Olika 
former av öppenvård fanns i eller användes av kommunerna/stadsdelarna i urvalet. Några 
program var mer inriktade på behandling, medan andra fokuserade mer på sysselsättning 
såsom arbetsträning och olika former av dagverksamheter. En del kommuner hade organiserat 
sin verksamhet så att vuxensektionen ansvarade för individer från 20 år medan andra för 
individer från 18 år. Därmed inkluderades ungdomssektionerna i en del kommuner för att 
även fånga upp klienter mellan 18 och 20 år. 
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Tabell 2.1 Kommuner, stadsdelar och enheter i urvalet som klienterna rekryterades från, 
datainsamlingsperiod och antal intervjuade klienter. 
Rekryteringsenhet Tidsperiod Antal intervjuade
Förorter Norr  
Järfälla  

Myndighet 10 sept 2001 – 14 nov 2002 17 
Alkoholpoliklinik 7 maj 2001 – 2 sept 2002 50 
BCN soc + försörjningsstöd + Slöjdvägen öv 10 sept 2001 – 14 nov 2002 12 

Sigtuna*  
 Vuxenenheten 25 apr 2001 – 14 nov 2002 34 

Sollentuna*  
Andreamottagningen 2 maj 2001 – 14 nov 2002 30 
Vuxenenheten + ungdomsenheten 2 maj 2001 – 14 nov 2002 3 

Solna  
Myndighet 28 maj 2001 – 14 nov 2002  9 
Vårdbasen 28 maj 2001 – 14 nov 2002  19 
Rådgivningsbyrån 28 maj 2001 – 14 nov 2002  37 
Omvårdnadsgruppen 28 maj 2001 – 14 nov 2002  5 
Ungdomsenheten 28 maj 2001 – 14 nov 2002 2 

Sundbyberg  
Vuxenenheten 11 jun 2001 – 14 nov 2002 26 
Socialläkarmottagningen 11 jun 2001 – 17 maj 2002 34 

   Return öppenvårdsprogram 6 aug 2001 – 14 nov 2002 5 
Ungdomsenheten 11 jun 2001 – 14 nov 2002  1 

Täby  
Origomottagningen myndighet  3 sept 2001 – 14 nov 2002 48 
Ungdomsenheten  17 sept 2001 – 14 nov 2002 3 

Upplands Bro*  
Vuxenenheten + AN-mottagningen, öppenvårdsprogram 9 maj 2001 – 14 nov 2002 6 

Upplands Väsby*  
Vuxenenheten + Beroendemottagningen 13 jun 2001 – 14 nov 2002 30 

   

Stockholms stad - Norra  
Norrmalm vuxenenheten 27 aug 2001 – 14 nov 2002 52 
Tensta Allteamet myndighet 21 maj 2001 – 14 nov 2002 50 

   

Stockholms stad - Södra  
Maria Gamla stan Psykosociala enh. vuxen + ungdom 14 maj 2001 – 14 nov 2002 85 
Skärholmen vuxenenheten 20 aug 2001 – 14 nov 2002 51 

   

Förorter Syd  
Botkyrka  

RoM –gruppen, myndighet 23 apr 2001 – 14 nov 2002 21 
Alby gård 23 apr 2001 – 14 nov 2002 38 
Klivet 23 apr 2001 – 14 nov 2002 18 
Ungdom norr + Nyckeln ¤ 23 apr 2001 – 14 nov 2002 2 

Huddinge  
Skogås/Trångs. vuxen + ungdom + soc.med.mottagn. 28 maj 2001 – 14 nov 2002 44 
Vårby vuxenenheten 28 maj 2001 – 14 nov 2002 24 
Segeltorp vuxen+ ungdom 28 maj 2001 – 14 nov 2002 2 
Flemingsberg vuxenenheten 28 maj 2001 – 14 nov 2002 35 
Sjödalen/Fullersta vuxenenheten 28 maj 2001 – 14 nov 2002 20 
Stuvsta/Snättringe vuxen + ungdom 28 maj 2001 – 14 nov 2002 9 
Utsikten 28 maj 2001 – 14 nov 2002 12 

   

Enheten för hemlösa (Stockholms stad)  
Hemlösa team 1–4, myndighet 3 sept 2001 – 14 nov 2002 102  

Totalt antal intervjuade klienter n  936 
* Ingick i FOU Nordvästs delstudie 
¤ tidsperiod: 7 maj 2001 – 14 nov 2002 
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Rekryteringsområdena har indelats i fem grupper efter geografisk tillhörighet: Förorter Norr,  
Stockholm stad-Norra, Stockholm stad-Södra, Förorter Syd samt Enheten för hemlösa. Denna 
indelning av klienter används även senare i rapporten. I tabell 2.1 framgår vilka enheter som 
tillhör respektive område. Intervjuer gjordes med klienter från totalt 15 stadsdelar/kommuner i 
länet. I fyra av länets norra kommuner genomfördes fältarbetet av Socialtjänstens forsknings- 
och utvecklingsenhet (FoU-Nordväst). Den sammanlagda datainsamlingsperioden inom 
Socialtjänsten pågick i ett och ett halvt år, från 23 april 2001 till 14 november 2002. 
Tyngdpunkten låg dock mellan hösten 2001 och våren 2002. Den faktiska intervjuperioden i 
olika områden varierade av olika orsaker. Inom en del kommuner uppnåddes det planerade 
antalet intervjuer snabbare än väntat. På andra enheter var det svårare att få fungerande rutiner 
för att fånga in klienter med ”nya” insatser.  
 
Tabell 2.2 Antal intervjuade klienter rekryterade från respektive kommun uppdelat efter typ 
av insats.  
 

 

Typ av insats 
 

  
 
 
 

Rekryteringskommun Utredning Boende Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt 
Botkyrka 23 5 1 25 25 79 
Huddinge 38 20 25 5 56 144 
Järfälla 6 13 1 1 58 79 
Sigtuna  2 15 7 2 7 33 
Sollentuna 8 0 2 3 21 34 
Solna 13 5 2 1 50 71 
Stockholm 51 57 30 51 47 236 
Sundbyberg 16 7 3 9 33 68 
Täby 21 6 4 9 12 52 
Upplands Bro 1 2 0 0 3 6 
Upplands Väsby 10 4 1 13 1 29 
Enheten för hemlösa* 8 58 18 3 11 98 
Totalt   197 192 94 122 324 929 

 
Klienterna har dessutom indelats efter vilken typ av ny insats de fick vid intervjutillfället. 
Insatserna är indelade i fem kategorier som redovisas i tabell 2.2. Med ”utredning” avses 
missbruksutredning för att klargöra om missbruk föreligger och/eller vilken behandlingsinsats 
som behövs eller LVM-utredning (utredning för att klargöra om tvångsvård är relevant). 
”Boendeinsats” avser både boenden utan personal, t.ex. försökslägenhet, och omvårdnadshem 
med personal samt familjehem. Till kategorin ”behandlingshem” räknas endast de enheter 
som har ett uttalat behandlingsmål, inklusive enheter som bedriver tvångsvård enligt LVM 
(Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). ”Intensiv öppenvård” avser strukturerade 
öppenvårdsprogram eller gruppaktiviteter som varar minst sex timmar per vecka (jmf 
Holmberg, 1999 (IKB)). ”Annan öppenvård” kan vara samtal med socialsekreterare, 
kontaktperson eller arbetsträning. I denna indelning exkluderas sju klienter som fick ett 
korttidsboende (härbärge), eftersom det var fråga om en mycket kort insats6. Därmed är 
antalet klienter i tabeller med denna indelning något färre än i övriga tabeller. Som framgår av 
tabell 2.2. var den vanligaste insatsen bland dem som deltog i undersökningen ”annan 
öppenvård” (324 personer). Närmare 200 klienter genomgick en utredning och lika många 

                                                 
6 Det var endast sju respondenter som vid intervjutillfället fick en sådan boendeinsats. 
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fick en boendeinsats. Vistelse på behandlingshem var den minst vanliga insatsen (94 
intervjuade klienter). Något vanligare var det med intensiv öppenvård (120 klienter). 
 
Samtliga interna enheter eller enheter där fler än två insatser gjordes finns listade i bilaga 3. 
 
Tabell 2.3 Andel klienter med olika insatser fördelade efter rekryterings-
kommunens/stadsdelens geografiska område, procent. 
 

 

          Geografisk tillhörighet 
 

 
 
 
 
 
 

Typ av insats 
 Förorter Norr Sthlm stad - 

Norra 
Sthlm stad - 

Södra 
Förorter 

Syd 
Hemlösa Totalt

 n 372 100 136 223 98 929 
Utredning  929 21 26 18 27 8 21 
Boende   14 26 23 11 59 21 
Behandlingshem   5 12 13 12 18 10 
Intensiv öv.   10 15 27 14 3 13 
Annan öv.   50 21 19 36 11 35 

 
Tabell 2.3 återger hur stor andel av respondenterna från olika geografiska områden som fick 
olika typer av insatser. ”Annan öppenvård” var vanligast i länets norra (50 %) och södra delar 
(36 %). En högre andel av klienterna som rekryterats från södra Stockholms stad (27 %) än 
från länets norra del (10 %) och från Enheten för hemlösa (3 %) fick vid intervjutillfället 
intensiv öppenvård. Närmare 60 procent av klienterna vid Enheten för hemlösa fick en 
boendeinsats, vilket inte är oväntat. Det var också något vanligare att de vistades på 
behandlingshem, jämfört med klienter från övriga områden. Observera att en del av dessa 
skillnader kan bero på att urvalen inte var helt representativa för kommunerna (se nedan).  
 
Tabell 2.4 Antal intervjuade klienter i respektive kommun/stadsdel fördelade enligt 
rekryteringskommunen/stadsdelens medelinkomst (medelvärde).* 

 
  

Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 

Rekryteringskommun/stadsdel Låg Medel Hög 
Botkyrka 79   
Skärholmen 51   
Spånga-Tensta 50   
    

Huddinge  146  
Järfälla  79  
Maria-Gamla stan  85  
Sigtuna   34  
Solna  72  
Sundbyberg  66  
Upplands Bro  6  
Upplands Väsby  30  
    

Norrmalm   52 
Sollentuna   33 
Täby   51 
Totalt                                                                 n 180 518 136 
*Klienter från Enheten för hemlösa har exkluderats. 
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Klienterna har därtill delats in efter medelinkomst bland invånarna i de olika rekryterings-
kommunerna/stadsdelarna (tabell 2.4). Medelinkomstfördelningen delades in i låginkomst- 
(ca 25 %), medelinkomst- (ca 50 %) samt höginkomstkommuner/stadsdelar (ca 25 %). 
Intervjuer gjordes med 518 klienter från sju medelinkomstkommuner/stadsdelar. I låg- 
respektive höginkomstkommunerna/stadsdelarna ingick tre kommuner vardera, från dessa 
rekryterades 180 respektive 136 klienter.  
 
Tabell 2.5 Andel klienter med olika insatser fördelade efter medelinkomst (medelvärde) i 
rekryteringskommunen/stadsdelen, procent.* 
 

  

Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 

 
 
Typ av insats  Låg Medel Hög Totalt 
 n 180 518 138 836 
Utredning  929 28 19 30 23 
Boende   13 18 15 16 
Beh.hem   8 10 9 9 
Intensiv öv.   24 11 17 14 
Annan öv.   28 44 29 38 

* Klienterna från Enheten för hemlösa har exkluderats. 
 
Tabell 2.5 visar att en högre andel av klienterna i låg- och höginkomstkommuner/stadsdelar 
genomgick en utredning vid intervjutillfället. De intervjuade klienterna i medelinkomst-
kommunerna/stadsdelarna fick i högre grad andra öppenvårdinsatser. En högre andel 
respondenter i låginkomstkommunerna/stadsdelarna, än övriga, fick intensiv öppenvård som 
insats. För övriga insatser var likheten mellan inkomstgrupperna påfallande. 
 
 
Fältarbete och datainsamling 
 
Efter att ett antal kommuner och stadsdelar valts ut kontaktades socialtjänstchefen i området 
och informerades om studien. Om de så önskade fick de och ibland även övrig personal 
ytterligare information om studien innan de beslöt om de ville delta eller inte7. Därefter 
besöktes de olika enheterna i kommunerna/stadsdelarna för att informera all personal om 
studien och dess genomförande samt om vad som förväntades av dem. Likaså kom vi överens 
om rutinerna när man tillfrågade klienter som fick ”nya” insatser. Dessa varierade beroende 
på vilken typ av enhet och insats det var och på vad som lämpade sig bäst för personalen. 
Under hösten 2001 presenterades också studien och preliminära resultat från motsvarande 
intervjuundersökning inom landstinget för att sporra personalen till att delta i studien samt för 
att visa vilken typ av uppgifter de skulle få om sina klienter. I kommunerna/stadsdelarna 
ombads en eller flera av de anställda att ansvara för att anteckna antalet ”nya” insatser.   
 
Samtliga intervjuer genomfördes av projektets intervjuare, vilka hade tystnadsplikt gentemot 
socialtjänstens och/eller vårdgivarnas personal. Intervjuarna besökte flertalet 
kommuner/stadsdelar en viss tid varje eller varannan vecka, bl.a. beroende på klientgenoms-
trömning och arbetssätt. Vid dessa besök påminde de personalen om att tillfråga sina klienter. 
De gick igenom vilka klienter som uppfyllde våra inklusionskriterier och tillfrågade dessa om 
de ville delta i intervjun. Intervjuerna genomfördes i första hand på socialtjänstkontoret eller 
på den enhet där klienten skulle få insatsen. Samtliga respondenter fick 100 kronor som tack 
                                                 
7 Haninge kommun beslöt att inte delta i studien. 
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för sitt deltagande. Likaså fick personalen ersättning för ifyllandet av antalet ”nya” insatser 
(100 kronor/12 ifyllda insatser).  
 
 
Intervjuformuläret 
 
Formuläret innehöll en hel del frågor som använts och testats tidigare, såsom frågor ur 
Addiction Severity Index (ASI) (se CUS, 1996) och Composite International Diagnostic 
Instrument (CIDI) (se WHO, 1994). Innan intervjuarbetet påbörjades testades intervju-
formuläret. Samma formulär användes tidigare bland landstingets patienter inom ramen för 
detta projekt (se Palm & Storbjörk 2002). En del justeringar gjordes dock för att anpassa 
intervjun till förhållandena inom socialtjänstens vård och ett antal testintervjuer gjordes därför 
även denna gång för att se hur lång tid intervjun tog, hur frågorna upplevdes med mera. Bland 
annat tillades några frågor om individens sociala stöd från sin omgivning ur UCLA-SSI8 
(University of California Los Angeles Social Support Inventory) (se Brown m.fl., 1987 & 
1988). 
 
Intervjun var strukturerad och klienterna fick välja ett eller ibland flera svarsalternativ. 
Intervjuformuläret var ca 50 sidor långt och intervjun tog omkring en timme att genomföra. 
Intervjun innehöll frågor om patienternas bakgrund, alkohol- och drogkonsumtion, alkohol- 
och drogrelaterade problem och beroende, attityder till alkohol- och drogproblem och 
behandling, psykisk och fysisk hälsa, kriminalitet, tidigare vårderfarenheter och om hur de 
kom till vård denna gång. Intervjuformuläret finns i bilaga 1.  
 
De flesta intervjuare deltog i en kurs om ASI-intervjun innan de påbörjade arbetet. Samtliga 
intervjuare deltog i en tvådagars intervjuarutbildning vid SoRAD där intervjuformuläret 
bearbetades och intervjuteknik diskuterades. Under datainsamlingens gång samlades 
intervjuare och projektledare varannan vecka för att diskutera hur arbetet framskred och olika 
problem (t.ex. tolkningar av frågeformuläret).  
 
 
Metodproblem 
 
I studier av detta slag finns det många metodproblem. En del problem är man medveten om 
vid studiens början och en del problem uppmärksammas under arbetets gång. En fördel med 
att använda sig av personliga intervjuer, till skillnad från postenkäter, är att intervjuaren har 
möjlighet att klargöra frågor för intervjupersonen. Man kan emellertid inte helt försäkra sig 
mot att intervjupersoner tolkar frågornas innebörd på olika sätt och därmed svarar olika fastän 
de tycker samma sak. Intervjuare kan också ha tolkat frågor på olika sätt och haft olika 
förhållningssätt, den s.k. intervjuareffekten (se bl.a. Bergman & Wärneryd, 1982) som avser 
att intervjuare kan få olika svar från en och samma uppgiftslämnare beroende på att 
egenskaper hos intervjuaren kan påverka respondentens svar. För att i alla fall försäkra oss om 
att intervjuarna ställde frågorna på likadana sätt följde projektledarna vid några tillfällen med 
intervjuarna och lyssnade på deras intervjuer. De nyansskillnader som framkom diskuterades 
sedan. 
 
En av nackdelarna med metoden är att intervjupersonerna inte alltid känner sig anonyma. Det 
kan medföra att intervjupersonerna antingen under- eller överrapporterar i sina svar samt att 
                                                 
8 Hur klienterna besvarade dessa frågor redovisas inte i denna rapport. 
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de även i övrigt försöker framställa sig på ett fördelaktigt sätt (se vidare i exempelvis 
Bergman & Wärneryd, 1982). En del intervjupersoner i studien mådde vid intervjun dåligt, 
vilket gör det än svårare att avgöra hur intervjusituationen och intervjuaren inverkat på deras 
svar. Att platsen för intervju ofta var den aktuella vårdenhetens lokaler kan också ha inverkat 
på svaren. Vidare fick deltagarna 100 kronor som tack. En del personer deltog kanske huvud-
sakligen för att få pengarna, vilket även det kan inverka på hur de svarat på frågorna. 
 
En annan nackdel med strukturerade intervjuer är att mycket information som kan vara 
relevant och intressant utelämnas och/eller inte registreras då den inte täcks av frågorna. 
Kvalitativa intervjuer eller mer ostrukturerade intervjuer är på det viset mer flexibla (även om 
också dessa utelämnar information), men är omöjliga att använda sig av när man vill fråga ett 
större antal individer.  
 
Av stor vikt i studien och rapporten är representativiteten, dvs. huruvida intervjupersonerna 
tillsammans representerar samtliga klienter i länet som fick en ”ny insats” mot missbruk. Det 
finns två typer av bortfall. En del klienter ville inte delta. Man kan vanligtvis inte finna en 
dominerande orsak till att klienter inte ville bli intervjuade, utan skälen varierar (se Bergman 
& Wärneryd, 1982 s. 76f). En del skäl är tillfälliga, vilket kan ha medfört att vi lyckats fånga 
en klient som tidigare tackat nej till att delta när han/hon påbörjade en annan insats. Kanske 
särskilt vanligt bland våra respondenter är misstänksamhet inför sekretessen och under-
sökningens syfte. Vi informerade klienterna om att socialtjänstens och/eller vårdenhetens 
personal inte skulle få veta hur de svarat och att (icke-) deltagandet inte skulle inverka på 
deras vård samt att de genom att delta i studien på sikt kunde medverka till att vården skulle 
förbättras. Ändå kan vi inte utesluta att det fanns ett visst misstroende. 
 
Den andra typen av bortfall beror på att alla klienter som fick en ”ny insats” inte tillfrågades 
om att delta. I en del kommuner och på specifika enheter var det lättare att få till stånd rutiner 
för att tillfråga klienter aktuella för intervju. Personalens inställning till såväl forskning i 
allmänhet som deras uppfattning om denna studie inverkade på deras benägenhet att fråga och 
motivera sina klienter. På enheter utan särskilt fasta rutiner var det lätt för personalen att 
glömma att fråga sina ”nya” klienter. Vid några behandlingshem tillät personalen inte besök i 
början av vårdperioden. 
 
Vad gäller urvalskommunernas representativitet var tanken att i urvalet ha med områden med 
olika inkomstnivå och missbrukstyngd som tillsammans kunde representera länet. Det faktum 
att det var lättare att rekrytera respondenter på vissa enheter än på andra i samma kommun har 
troligen inverkat på hur det slutgiltiga datamaterialet ser ut. Det är därför rimligt att anta att 
materialet inte representerar alla klienter som under datainsamlingsperioden fick en ”ny 
insats” mot missbruk. Det material som presenteras i denna rapport har inte viktats efter kända 
uppgifter som antal klienter i olika områden och fördelningen mellan olika insatser. I senare 
analyser kommer materialet att viktas efter dessa faktorer för att bättre representera 
vårdsystemet.  
 
För studien anlitades inte tolkar utan en förutsättning för att kunna delta i studien var att 
respondenten hade tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna förstå och svara på 
frågorna. Detta kan självfallet bidra till att vissa minoritetsgrupper inte är likvärdigt 
representerade i studien.  
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Denna rapport 
 
Rapporten består av tabeller där svaren från klienter från olika områden och med olika typer 
av insatser kan jämföras. De två indelningar av klienterna som presenterats ovan används i 
tabellerna; efter geografiskt område och typ av insats.  
 
En annan central indelning i denna rapport är enligt vilket rusmedel klienterna ansåg att de 
hade problem med. Respondenterna har indelats i grupper som uppgav drogproblem, 
alkoholproblem, både och, eller varken problem med droger eller alkohol (inget problem). 
Indelningen bygger på frågorna ALC 18b och DRG 5b (se frågeformuläret i bilaga 1). I den 
mån respondenterna svarat att de tidigare har haft problem har de räknats in i gruppen som 
inte hade rusmedelsproblem. De klienter som inte använt någon drog, utöver alkohol, under 
de senaste 12 månaderna besvarade inte frågan DRG 5b, vilken medför att några klienter 
kanske felaktigt har hamnat i grupperna ”inget problem” eller ”alkoholproblem” istället för i 
gruppen med individer med drogproblem. 
 
Vidare har indelningar efter kön och ålder (under 35 år, 35-49 år, 50 år och äldre) använts vid 
redovisningen liksom en indelning av rekryteringskommunerna/stadsdelarna utifrån deras 
medelinkomst (tre nivåer). Vanligtvis kommenteras varje tabell i text under tabellen. I 
tabellerna anges procentandelar, avrundade till heltal kolumnvis. I tabellerna anges även hur 
många klienter som ingår i de olika grupperna. I slutet av varje kapitel finns en 
sammanfattande diskussion där vi kommenterar de resultat som redovisats.   
 
I en annan (tidigare) rapport beskrivs patienter inom landstingets beroendevård (Palm & 
Storbjörk, 2003). Föreliggande rapport följer i stor utsträckning samma struktur, vilket 
möjliggör jämförelser mellan de två grupperna. Likaså finns två rapporter som beskriver hur 
personalen i landstingets (Storbjörk, 2003) och socialtjänstens missbrukarvård (Palm, 2003) 
ser på alkohol- och drogproblem, behandling och sina patienter och klienter. 
 
 
Några viktiga begrepp och hur de används  
 
Vilka ord man använder när det gäller alkohol och droger speglar hur vi förstår förhållanden 
och är av stor betydelse för hur vi ska tolka det som sägs. Debatten om alkohol- och drog-
problem är värdeladdad och det är även de begrepp vi använder om problemen. I denna 
rapport har vi strävat efter att i möjligaste mån undvika de mest värdeladdade orden.  
 
Vi undviker ord som alkoholism, missbruk och beroende då dessa ord definieras olika av olika 
personer. Vi skriver istället om alkohol- och drogproblem. Dessa begrepp hänvisar enbart till 
att de intervjuade själva eller personer i deras omgivning upplevt att de har problem. I vissa 
frågor till respondenterna har dock ord som alkoholism, missbruk och beroende använts och 
svaren redovisas därför givetvis med dessa begrepp. 
 
Droger är det begrepp som används i rapporten för olika substanser, exklusive alkohol, som 
personer som intervjuats vårdats för problem med. I rapporten används rusmedel för att 
beteckna både alkohol och droger.  
 
Inom hälsovården kallar man vårdkonsumenterna för patienter, medan man inom 
socialtjänsten kallar vårdkonsumenterna för klienter. I denna rapport som handlar om 
socialtjänstens vårdkonsumenter kommer vi därför att använda ordet klienter. 
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Ett annat begrepp som används på olika sätt i olika sammanhang och av olika personer är 
behandling. Inom detta projekt har vi valt att använda en vid definition av begreppet för att 
täcka in så mycket som möjligt av det som av olika personer kan upplevas som behandling av 
alkohol- och drogproblem. En vid definition har också varit användbar då vi sökt 
intervjupersoner som fått någon typ av insats riktad mot problemen med alkohol och droger. 
Följande definition har använts och är hämtad från Holmberg (1999): ”Alla medicinska, 
psykosociala och sociala insatser som inriktas på att initiera eller vidmakthålla att enskilda 
individer kommer ifrån sitt missbruk och att förhindra återfall, inklusive avgiftning, samt 
insatser av mera stödjande och vårdande karaktär som syftar till social integrering av den 
enskilda.” 
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3. Bakgrundsuppgifter om respondenterna 
 
I detta kapitel redogörs för demografiska uppgifter så som kön, ålder och utbildning om de 
intervjuade klienterna. Tabellerna är indelade enligt typ av insats, geografiskt område, vilket 
typ av rusmedel som respondenterna upplevde som ett aktuellt problem samt enligt 
kommunens/stadsdelens inkomstnivå. 
 
Tabell 3.1  Bakgrundsuppgifter om socialtjänstens klienter, fördelade enligt typ av insats vid 
intervjutillfället, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 

Utredning Boende. Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt
  n 197 192 94 122 324 929 
Kön 929       

Kvinnor  25  18 32 30  28  26 
Män  75 82 68 71 72 74 

Ålder 929       
Under 35 år  46 17 34  34 24  29 
35-54 år  42 58 52 56 53 52 

  55 år och äldre  12 25 14 11 24 19 
Civilstånd 929       

Gift  10  5 10 8  13  10 
Sambo  11 6 12 11 14 11 
Ensamstående (tidigare gift/sambo)  58 78 60 62 60 63 
Ensamstående (aldrig gift/sambo)  22 12 19 20 13 16 

Utbildning 929       
Grundskola 9 år (inkl. oavslutad)  38 42 49 38  32 38 
2-årigt gymnasium (inkl. enstaka 
ämnen) 

 27 40 30 34 33 33 

3-årigt gymnasium (inkl. 
eftergymn.) 

 29 13 16 20 23 21 

Universitetsexamen  6 5 5 7 12 8 

Sysselsättning 929       
Arbetande  16 8  4 13  21 15 
Arbetslös  44 32 32 49 34 38 
Sjukskriven el. på institution  25 20 40 25 21 24 
Pensionär  10 30 19 7 15 17 
Annan  6 10 4 6 9 8 

Födelseland 929       
Sverige  78 76 85 78 79 79 
Övr. Norden  9 17 9 7 13 12 
Övr. Europa  3 3 2 3 3 3 
Övr.  10 4 4 12 5 7 

Nationalitet 928       
Svensk medborgare  87 82  85  84  88  86 
Annan nordisk mb  7 15 10 8 7 9 
Annan  6 3 5 8 5 5 

Huvudsakligt boende 928       
Egen bostad  41  18  38  64  62  46 
Andra hand, hos andra, kollektiv  36 8 17 21 25 17 
Boende, organiserat av myndighet  9 35 8 9 10 14 
Bostadslös  12 38 36 4 3 16 
Annat  3 2 1 2 1 2 
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Den ”typiske” respondenten var man (74 %) och medelålders (52 %). Enligt tabell 3.1 var 19 
procent av respondenterna över 54 år och omkring en tredjedel under 35 år. Runt tio procent 
var gifta och en lika stor andel var sammanboende. Majoriteten av respondenterna hade 
tidigare varit sammanboende eller gifta men var nu ensamstående, 16 procent hade aldrig 
varit gifta eller sammanboende. Trettioåtta procent av de intervjuade hade nio år i grundskola 
som högsta utbildning, cirka en tredjedel 2-årigt gymnasium, en femtedel 3-årigt gymnasium 
och nästan var tionde respondent hade universitetsexamen. Andelen arbetslösa uppgick till 38 
procent medan 15 procent förvärvsarbetade. Gruppen sjukskrivna utgjorde närmare en 
fjärdedel och 17 procent av klienterna var pensionärer.9 Något färre än en tiondel av 
intervjupersonerna uppgav annan sysselsättning, t.ex. studier. 

 
Närmare 80 procent av dem som deltog i studien var födda i Sverige och 12 procent var 
ursprungligen från övriga Norden. Andelen respondenter födda utanför Europa uppgick till 
sju procent och tre procent var födda i Europa (utanför Norden). Åttiosex procent av de 
intervjuade var svenska medborgare. Fem procent hade medborgarskap utanför Norden eller 
saknade medborgarskap. Närmare hälften av de tillfrågade hade egen bostad medan drygt en 
femtedel bodde i andrahand, inneboende eller kollektivt. De bostadslösa uppgick till 16 
procent och 14 procent hade sitt boende organiserat av myndighet. 
 
Tabellen jämför vidare grupper av klienter med olika typer av insats. Respondenter med 
utredning som insats var oftare än övriga unga och en högre andel av dem bodde i andra hand, 
kollektivt eller liknande. En högre andel av intervjupersonerna med boende som insats än 
övriga var pensionärer, ensamstående samt hade sitt boende organiserat av myndighet. De var 
därtill tillsammans med klienterna med behandlingshem som insats i högre utsträckning 
bostadslösa. Intervjupersoner med boende eller annan öppenvård som insats var oftare än 
övriga 55 år eller äldre. Klienter på behandlingshem hade vanligen, särskilt i relation till 
klienter med annan öppenvård, nio år i grundskola som högsta utbildning. Arbetslöshet var 
vanligare bland respondenter med intensiv öppenvårdsinsats medan de i lägre utsträckning var 
sjukskrivna eller pensionerade, specifikt i förhållande till klienter vars insats var någon form 
av institutionsvård. En högre andel av dem som intervjuades för olika former av 
öppenvårdsinsats hade egen bostad samt var förvärvsarbetande. 
 

                                                 
9 Både ålders – och förtidspensionärer ingick i gruppen, 62 procent av det totala antalet pensionärer var under 60 
år. 
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Tabell 3.2 Bakgrundsuppgifter om socialtjänstens klienter uppdelade efter geografisk 
tillhörighet, procent. 
 

 

Geografisk tillhörighet 
 

  Förorter 
Norr 

Sthlm stad 
- Norra 

Sthlm stad 
- Södra 

Förorter 
Syd 

Hemlösa Totalt

 n 373 102 137 224 100 936 
Kön 936       

Kvinnor  28  30  27  24  19 26 
Män  72 70 73 76 81 74 

Ålder 936       
Under 35 år  27  42  23  38  14 28 
35-54 år  51 46 60 47 62 52 
55 år och äldre  23 12 18 14 24 19 

Civilstånd 936       
Gift  12  5 7 9  7 10 
Sambo  15 12 8 9 5 11 
Ensamstående (tidigare 
gift/sambo) 

 60 55 74 63 71 63 

Ensamstående (aldrig gift/sambo)  13 28 11 19 17 16 

Utbildning  936       
Grundskola 9 år (inkl. oavslutad)  36 34  34 42  44 38 
2-årigt gymnasium (inkl. enstaka 
ämnen) 

 29 30 32 40 38 33 

3-årigt gymnasium (inkl. 
eftergymn.) 

 24 28 24 13 15 21 

Universitetsexamen  11 7 10 5 3 8 

Sysselsättning 936       
Arbetande  22  12  5 13  5 15 
Arbetslös  32 39 43 47 27 38 
Sjukskriven  24 27 30 18 21 24 
Pensionär  15 11 13 15 37 17 
Annat  6 11 9 8 9 8 

Födelseland 936       
Sverige  85 73 82 72 72 79 
Övr. norden  9 9 10 13 24 12 
Övr. europa  2 3 2 5 2 3 
Övriga  4 16 7 10 2 7 

Nationalitet 935       
Svensk medborgare  92 84  87  80  75 86 
Annan nordisk mb  5 5 7 13 22 9 
Annat  3 11 6 7 3 3 

Huvudsakligt boende 935       
Egen bostad  58  36  50  47 1 46 
Andra hand, hos andra, kollektiv  23 28 15 34 - 22 
Boende organiserat av myndighet  10 23 21 16 27 15 
Bostadslös  8 11 12 10 69 16 
Annat  2 2 2 - 3 2 

 
Det var enligt tabell 3.2 något vanligare att respondenterna i de norra förorterna var svenska 
medborgare medan en lägre andel av dem på Enheten för hemlösa var det. En högre andel av 
klienterna i norra Stockholms stad än övriga var under 35 år och hade mer sällan varit gifta 
eller sammanboende. Vidare kan man utläsa att det var något vanligare att de var födda 
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utanför Europa medan personer rekryterade från Enheten för hemlösa i högre utsträckning var 
födda i övriga Norden. Respondenterna på Enheten för hemlösa var vanligen pensionärer och 
liksom klienterna i södra Stockholms stad medelålders. Dem på Enheten för hemlösa hade i 
högre utsträckning sitt boende organiserat av myndighet och var föga förvånande ofta 
bostadslösa. Det var vanligare med egen bostad bland klienterna i de norra förorterna.  
 
Tabell 3.3 Bakgrundsuppgifter för socialtjänstens klienter uppdelade efter aktuellt upplevt 
rusmedelsproblem, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
  Inget Alkohol Droger Alkohol & droger Totalt
 n 223 437 201 71 932 
Kön 932      

Kvinnor  28 28 21 24 26 
Män  72 73 79 76 74 

Ålder 932      
Under 35 år  29 12 60 48 29 
35-54 år  50 60 38 51 52 
55 år och äldre  21 28 2 1 19 

Civilstånd 932      
Gift  12 11 4 8 9 
Sambo  6 13 11 13 11 
Ensamstående (tidigare gift/sambo)  65 67 55 61 63 
Ensamstående (aldrig gift/sambo)  17 10 29 18 16 

Utbildning  932      
Grundskola 9 år (inkl. oavslutad)  38 32 48 47 38 
2-årigt gymnasium (inkl. enstaka ämnen)  33 33 35 28 33 
3-årigt gymnasium (inkl. eftergymn.)  22 22 16 24 21 
Universitetsexamen  8 13 1 1 8 

Sysselsättning 931      
Arbetande  14 19 6 14 15 
Arbetslös  40 31 50 39 38 
Sjukskriven  20 21 32 30 24 
Pensionär  16 22 8 11 17 
Annat  11 7 6 6 8 

Födelseland 932      
Sverige  75 81 78 82 79 
Övr. norden  12 15 5 10 12 
Övr. europa  4 1 5 3 3 
Övriga  9 3 13 6 7 

Nationalitet 931      
Svensk medborgare  83 88 82 89 86 
Annan nordisk mb  8 11 8 6 9 
Annat  9 1 11 6 5 

Huvudsakligt boende 931      
Egen bostad  37 62 24 38 46 
Andra hand, hos andra, kollektiv  22 17 34 24 22 
Boende organiserat av myndighet  24 10 13 14 14 
Bostadslös  17 10 26 21 16 
Annat  1 1 2 3 2 

 
Indelningen av klienter efter deras upplevda rusmedelsproblem kommer att användas 
genomgående i nästa kapitel där också en mer utförlig beskrivning återges. Det bör dock 
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noteras här att det var mer förekommande att respondenterna upplevde problem med alkohol 
(46 %) än med droger (22 %). Tabell 3.3 visar att intervjupersoner med alkoholproblem i 
högre grad än särskilt de med drogproblem var äldre än 34 år, pensionärer, förvärvsarbetande, 
hade examen från universitet samt hade egen bostad. Omvänt var respondenterna i 
droggruppen i förhållande till de i alkoholgruppen i högre utsträckning under 35 år, 
ensamstående (aldrig gift eller sambo), arbetslösa, bodde i andra hand, inneboende eller 
liknande altarnativt bostadslösa, hade högst nio år i grundskola som utbildning samt var i 
något högre grad födda utanför Europa. 
 
Resultaten åskådliggör vidare att de respondenter som svarat att inte upplevde några problem 
med vare sig alkohol eller droger liksom de med alkoholproblem i högre grad var äldre än 54 
år. Klienter som upplevde både alkohol och drogproblem var liksom de med enbart 
drogproblem vanligen lågutbildade. Samma grupp hade i högre grad än övriga sitt boende 
organiserat av myndighet.  
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Tabell 3.4 Bakgrundsuppgifter om socialtjänstens klienter uppdelade efter respektive 
kommuns/stadsdels medelinkomst, procent.* 
 

 

Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 

  Låg  Medel Hög Totalt 
 n 180 518 138 836* 
Kön 836     

Kvinnor  20 28 33 27 
Män  80 72 67 73 

Ålder 836     
Under 35 år  34 27 36 31 
35-54 år  54 52 44 51 
55 år och äldre  11 20 21 18 

Civilstånd 836     
Gift  9 10 12 10 
Sambo  8 12 15 12 
Ensamstående (tidigare gift/sambo)  63 66 49 62 
Ensamstående (aldrig gift/sambo)  19 13 25 16 

Utbildning  836     
Grundskola 9 år (inkl. oavslutad)  39 37 36 37 
2-årigt gymnasium (inkl. enstaka ämnen)  37 35 19 33 
3-årigt gymnasium (inkl. eftergymn.)  19 19 35 22 
Universitetsexamen  4 10 11 9 

Sysselsättning 836     
Arbetande  11 16 19 16 
Arbetslös  46 39 28 39 
Sjukskriven  27 22 28 24 
Pensionär  9 15 17 14 
Annat  7 7 9 7 

Födelseland 836     
Sverige  65 82 88 80 
Övr. norden  12 11 4 10 
Övr. Europa  3 3 4 3 
Övriga  19 4 4 7 

Nationalitet 835     
Svensk medborgare  77 89 94 87 
Annan nordisk mb  10 8 3 8 
Annat  13 3 4 5 

Huvudsakligt boende 835     
Egen bostad  39 55 51 51 
Andra hand, hos andra, kollektiv  30 23 28 25 
Boende organiserat av myndighet  19 11 13 13 
Bostadslös  11 10 7 10 
Annat  1 1 2 1 

 * Klienter från Enheten för hemlösa har exkluderats. 
 
Resultaten i tabell 3.4 pekar på att en något högre andel av klienterna i låginkomst-
kommunerna/stadsdelarna var män, arbetslösa samt födda utanför Norden. En högre andel av 
respondenterna i medel/höginkomstgrupperna var pensionärer, hade universitetsexamen, 
födda i Sverige samt hade egen bostad. Vidare visar tabellen att intervjupersonerna i 
höginkomstkommunerna/stadsdelarna i högre utsträckning än dem i övriga 
kommuner/stadsdelar var kvinnor, förvärvsarbetande, sammanboende samt svenska 
medborgare. Värt att notera är att när man ”klumpar” ihop olika fakta om respondenterna kan 
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det misstolkas. Uppgifterna gäller var och en för sig och kan men behöver inte hänga ihop. 
Personerna i t.ex. Norrmalm stadsdel (hög medelinkomst) uppfyller inte per automatik alla 
ovan nämnda kriterier, dvs. kvinna, förvärvsarbetande, sammanboende, svensk medborgare. 
 
Tabell 3.5 Socialtjänstklienternas typ av insats, geografiska tillhörighet och aktuellt 
rusmedelsproblem, indelade enligt kön och ålder, procent. 
 

 

 Män 
 

 

 Kvinnor   

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och äldre 

Totalt Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och äldre 

Totalt 

 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Typ av insats 929         

Utredning  36 17 13 21 26 15 23 21 
Boende  12 25 31 23 13 14 18 14 
Beh.hem  11 11 7 9 15 14 6 12 
Intensiv öv.  14 12 12 13 18 15 11 15 
Annan öv.  28 35 38 34 28 41 42 38 

Geografisk tillhörighet 936         
Förorter Norr  38 41 38 39 32 43 52 42 
Sthlm stad - norra  13 10 7 10 22 10 8 13 
Sthlm stad - södra  11 17 15 14 13 14 19 15 
Förorter Syd  33 20 23 25 28 21 16 22 
Hemlösa  5 12 17 12 6 12 5 8 

Aktuellt 
rusmedelsproblem 

 
932 

        

Inget  26 20 25 23 19 28 29 24 
Alkohol  14 49 70 46 33 54 64 47 
Droger  48 21 4 23 35 14 5 22 
Alkohol och droger  13 10 1 8 13 6 3 8 

 
I tabell 3.5 jämförs män och kvinnor i olika åldrar med avseende på olika typer av insats, 
geografisk tillhörighet samt aktuellt typ av rusmedelsproblem. Som tidigare nämnts var annan 
öppenvård den vanligaste insatsen i studien (se tabell.2.2) och de flesta respondenter tillhörde 
de norra förorterna (se tabell 2.3). Ytterligare kan man enligt ovan (tabell 3.5) konstatera att 
alkohol var det mest förekommande rusmedelsproblemet för både kvinnor och män. 
Resultaten visar genomgående stora likheter mellan könen totalt sett. En något högre andel 
män hade boende som insats. Om man också jämför olika åldersgrupper framkommer några 
skillnader. Män under 35 år hade i högre utsträckning än övriga utredning som insats medan 
både äldre kvinnor och män i något högre grad hade annan öppenvårdsinsats. Intressant att 
notera är också att äldre kvinnor i högre grad än äldre män hade utredning som insats. De 
äldsta kvinnorna tillhörde därtill vanligtvis de norra förorterna. En högre andel av de äldre 
männen än de äldre kvinnorna tillhörde de södra förorterna likväl som att de oftare var 
hemlösa. Vidare pekar resultaten på att drogproblem var mer frekvent bland yngre 
respondenter medan alkoholproblem var det bland äldre.  
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Tabell 3.6 Socialtjänstklienternas geografiska tillhörighet och rekryterings-
kommunens/stadsdelens medelinkomst fördelade enligt upplevt rusmedelsproblem, procent. 
 

 

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

  

Inget Alkohol Droger Alkohol & droger  Totalt 
 n 223 437 201 71 932 
Geografisk tillhörighet 932      

Förorter Norr  38 47 30 32 40 
Sthlm stad - norra  13 9 11 17 11 
Sthlm stad - södra  14 14 15 21 15 
Förorter Syd  21 24 31 14 24 
Hemlösa  15 7 12 16 11 

Medelinkomst i kommun/stadsdel  833*      
Låg  25 17 30 18 21 
Medel  60 66 57 57 62 
Hög  15 17 14 25 16 

* Klienter från Enheten för hemlösa har exkluderats. 
 
I tabell 3.6 kan vi se att respondenter som upplevde enbart alkoholproblem i högre grad 
återfanns i de norra förorterna samt att en högre andel i denna grupp tillhörde medelinkomst-
kommunerna/stadsdelarna. Delvis beror det på rekryteringen av klienter, och efter en viktning 
av materialet kan en del av dessa skillnader försvinna. Intervjupersoner som uppgett enbart 
drogproblem återfanns i något högre utsträckning i de södra förorterna samt i låginkomst-
kommunerna/stadsdelarna. Klienter med både alkohol- och drogbesvär återfanns i högre grad 
än övriga i någon höginkomstkommun/stadsdel medan dem med enbart drogproblem i högre 
utsträckning tillhörde en låginkomstkommun/stadsdel. 
 
 
Sammanfattning 
 
Klienterna som ingår i studien om socialtjänstens missbrukarvård var vanligtvis män (74 %) 
och 86 procent var svenska medborgare. En hög andel var medelålders, födda i Sverige samt 
hade egen bostad. Trettioåtta procent av intervjupersonerna var arbetslösa och 71 procent 
hade högst 2 år i gymnasiet som högsta utbildning. De som deltog i undersökningen var i hög 
utsträckning ensamstående (79 %). 
 
En hög andel av respondenterna återfanns i Stockholms norra förorter till följd av FOU- 
nordvästs deltagande. Denna grupp utmärkte sig i viss mån i förhållande till klienterna i de 
andra geografiska områdena genom att de i högre grad var gifta, svenska medborgare samt 
hade egen bostad. I kontrast till dem föreföll klienterna på Enheten för hemlösa som förväntat 
vara mer marginaliserade då det var betydligt vanligare att de var helt utan bostad eller hade 
fått hjälp av myndighet att ordna detta. En hög andel (25 %) av intervjupersonerna på Enheten 
för hemlösa var födda i övriga Norden. Siffrorna antyder att respondenterna i norra 
Stockholms stad i något högre utsträckning än övriga var födda utanför Europa.  
 
Personerna som deltog i undersökningen var alla föremål för en insats mot sina alkohol- 
respektive drogproblem (se kap 2). Intervjupersoner med längre tid mellan vårdbesöken (i 
öppenvård) syntes vara något mer etablerade på arbetsmarknaden än klienter med mer 
intensiva insatser (t.ex. behandlingshem). Hälften av klienterna med intensiv öppenvård 
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liksom de flesta av dem med utredning som insats var arbetslösa medan de som vårdades på 
någon form av institution i högre grad än övriga var sjukskrivna eller pensionerade. Det var 
till synes vanligare bland respondenter med utredning än med andra insatser att bo i andra 
hand, inneboende eller liknande. Om vården istället omfattade behandlingshem eller någon 
form av boende var sannolikheten större att vårdtagaren i fråga var bostadslös. Klienter på 
behandlingshem föreföll i högre utsträckning vara lågutbildade. Närmare 80 procent av dem 
som fick boende som insats hade tidigare varit gifta eller sammanboende men var nu 
ensamstående. Sammanfattningsvis föreföll klienter med institutionsplacering som insats ha 
en mer otrygg livssituation.  
 
De människor som vårdades inom socialtjänstens missbrukarvård uppgav vanligtvis problem 
med alkohol och i mindre utsträckning en eller flera droger inklusive läkemedel. Man kan 
notera att en högre andel av dem som enbart upplevde alkoholproblem hade examen från 
universitet och tillhörde någon medelinkomstkommun/stadsdel. Därtill var de oftare äldre än 
34 år och hade vanligtvis varit gifta eller sambo någon gång. Klienter med både alkohol- och 
drogbesvär återfanns i högre grad än övriga i någon höginkomstkommun/stadsdel medan dem 
med enbart drogproblem i högre utsträckning tillhörde en låginkomstkommun/stadsdel. 
 
Slutligen var respondenter som svarat att de hade drogproblem i högre utsträckning 
arbetslösa, unga och hade aldrig varit gifta eller sammanboende. Vilket indikerar att denna 
grupp på flera sätt hade en mer marginaliserad situation än personer som uppgivit enbart 
alkoholproblem. 
 
Resultaten visar genomgående stora likheter mellan kvinnor och män beträffande vilken typ 
av insats de hade vid intervjun, geografisk tillhörighet samt aktuellt rusmedelsproblem. Man 
kan dock peka på en del skillnader mellan vissa åldergrupper och även mellan kvinnor och 
män i samma ålder. Främst män över 34 år hade boende som insats medan unga män i högre 
utsträckning var föremål för en utredning. Likväl hade äldre kvinnor oftare än äldre män 
utredning som insats och det var vanligare bland äldre klienter med annan öppenvårdsinsats. 
Äldre män hade i högre utsträckning än äldre kvinnor sin hemvist i de södra förorterna eller 
tillhörde Enheten för hemlösa. 
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4. Alkohol- och drogkonsumtion samt problem med 
respektive rusmedel. 
 
Som vi sett i tidigare kapitel delades respondenterna in i grupper efter aktuellt upplevt 
rusmedelsproblem. Närmare hälften (47 %) svarade att de upplevde problem med enbart 
alkohol, 22 procent med enbart droger, 8 procent med både alkohol och droger och 24 procent 
upplevde nu inget problem med alkohol eller droger. I den sista kategorin ingår även de som 
uppgett att de tidigare upplevt problem. Förutom ovan beskrivna gruppering ingår typ av 
insats, kön och ålder samt geografisk tillhörighet i det här kapitlet. Knappt var femte klient 
(19 %) var inte beroende av alkohol eller droger, 44 procent var beroende av alkohol, 24 
procent av droger och 13 procent var beroende av både alkohol och droger. Nedan följer en 
redovisning av klienternas alkohol- och drogkonsumtion samt problem kopplade till detta. I 
tabellerna anges hur ofta respondenterna drack 5 respektive 12 drinkar. Med 5 drinkar menas 
antingen 5 glas sprit á 4 cl, eller ¼ flaska sprit (70 cl) eller 5 glas vin, eller 5 burkar folköl 
eller 3 burkar starköl. Med 12 drinkar menas 12 glas sprit á 4 cl, eller 2/3 flaska sprit (70 cl), 
eller 2 flaskor vin, eller 13 burkar folköl eller 8 burkar starköl. När respondenterna 
tillfrågades om vilka droger utöver alkohol som de använde ombads de redogöra enbart för 
droger som använts ”på egen hand” under det senaste året. ”På egen hand” definierades för 
respondenten som: 
 

”… antingen utan läkarrecept, eller med läkarrecept men i större mängder eller under 
längre tid än vad som föreskrivits. Räkna även med läkemedel som tagits enligt läkarrecept 
men i mycket höga doser och om du upplever att du har problem med dessa läkemedel.” 

 
Den som inte använt någon drog enligt definitionen behövde inte besvara ytterligare frågor 
om droger.  
 
Tabell 4.1 Alkoholkonsumtion och alkoholproblem bland socialtjänstklienter fördelade enligt 
aktuellt upplevt rusmedelsproblem, procent. 
 

 

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem  

 

  

Inget Alkohol Droger Alkohol & droger  Totalt 
 n 223 437 201 71 932 
5 eller fler drinkar         
Dagligen 929 12 49 2 35 29 
Åtminstone månadsvis 929 54 95 39 90 76 
Åtminstone årsvis 929 76 98 67 99 86 

 

12 eller fler drinkar       

Dagligen 928 6 36 1 27 21 
Åtminstone månadsvis  928 27 82 20 80 56 
Åtminstone årsvis  
 

928 49 89 38 90 69 

Sociala problem – alkohol * 
 

931 30 84 12 94 56 

Hälsoproblem – alkohol ** 
 

928 23 68 9 78 45 

Alkoholproblem senaste 30 dgr. *** 932 8 76 2 65 43 
*    Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna ALC13, ALC15-ALC17 om alkoholens negativa inverkan. 
**  Andel som svarade ja på fråga ALC14 om alkoholens negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
***Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga ALC20 om hur 

oroade eller besvärade de varit av alkoholproblem de senaste 30 dagarna. 
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Tabell 4.1 återger att respondenter med alkoholproblem eller både alkohol- och drogproblem 
hade det mest frekventa och högsta alkoholintaget under det senaste året. Hälften av 
klienterna med upplevda alkoholproblem drack 5 drinkar eller mer dagligen och 36 procent i 
samma grupp konsumerade minst 12 drinkar per dag. Bland de respondenter som enbart 
upplevde drogproblem hade endast en procent dagligen konsumerat stora mängder alkohol. 
Klienter som upplevde både alkohol och drogproblematik påvisade liksom dem med enbart 
alkoholproblem i högre utsträckning än övriga sociala - och somatiska problem kopplade till 
alkoholkonsumtion. Tabellen återger vidare huruvida klienterna upplevt alkoholproblem de 
senaste 30 dagarna. Intervjupersoner med både alkohol och drogproblem eller bara 
alkoholproblem uppgav oftare måttliga till mycket stora alkoholproblem den senaste månaden 
i förhållande till övriga grupper. Noterbart är även att 30 procent av de klienter som inte ansåg 
sig ha problem med vare sig alkohol eller droger hade sociala problem kopplade till alkohol. 
Totalt hade 56 procent, av de 931 respondenter som besvarat frågorna, haft sociala problem 
kopplade till alkohol under de senaste 12 månaderna.  
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Tabell 4.2 Drogkonsumtion, drogproblem, huvuddrog och rökning bland socialtjänstklienter, 
fördelade enligt typ av rusmedelsproblem, procent. 
 

 

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

  Inget Alkohol Droger Alkohol & 
droger  

Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Använt senaste 30 dagar       

Alkohol 
 

932 52 78 54 66 66 

Andel som använt någon av nedanstående droger 
(exkl. alk) 

925 20 11 70 71 30 

Heroin 930 2 1 34  21 10 
Metadon 929 1 - 4 4 1 
Andra opiater 929 1 1 19 20 6 
Lugnande, dämpande 929 6 4 37 44 14 
Kokain 930 2 1 14 17 5 
Amfetamin 929 11 4 28 46 14 
Cannabis 930 15 8 41 53 20 
Hallucinogener 930 1 - 9 6 2 
Lösningsmedel 931 - - 1 3 - 

Injicering av droger senaste året 
 

932 17 4 61 49 23 

Sociala problem – droger * 
 

930 27 8 96 89 38 

Hälsoproblem – droger ** 
 

928 19 6 74 75 29 

Drogproblem senaste 30 dagar *** 930 10 2 76 75 25 
 
Huvudsaklig/vanligast förekommande drog 

 
932

     

Alkohol  64 98 3 52 66 
Opiater  6 - 46 13 12 
Lugnande, dämpande  4 - 5 4 2 
Kokain  1 - 3 1 1 
Amfetamin  14 1 27 23 11 
Cannabis  11 1 15 6 7 
Hallucinogener  1 - 2 1 1 
Lösningsmedel  - - 1 - - 

 
Cigarrettrökning 

 
917

     

20 eller fler per dag  32 40 41 48 39 
1-19 per dag  46 33 49 35 40 
Röker inte  22 27 10 17 21 

*    Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna DRG15, DRG17-DRG19 om drogers negativa inverkan. 
**   Andel som svarade ja på fråga DRG16 om drogers negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
***  Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga DRG22 om hur 

oroade eller besvärade de varit av drogproblem de senaste 30 dagarna. 
 
Utöver alkohol användes oftast cannabis de senaste 30 dagarna enligt tabell 4.2. Närmare en 
tredjedel av intervjupersonerna hade under den senaste månaden använt någon form av drog 
utöver alkohol. Om man tittar på hela året var alkohol det mest förekommande rusmedlet för 
66 procent av respondenterna. Tolv procent av dem som deltog i studien använde vanligtvis 
någon form av opiat och elva procent hade amfetamin som huvuddrog. Ungefär en fjärdedel 
av respondenterna hade injicerat under det senaste året. Närmare 40 procent av 
intervjupersonerna rökte 20 eller fler cigaretter per dag. Tjugonio procent av klienterna hade 
under året upplevt hälsoproblem och 38 procent haft sociala problem relaterade till droger. 
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Tabellen speglar därtill skillnader mellan klienter med olika rusmedelsproblem. Inte helt 
oväntat hade en högre andel (ca 70 %) av de som upplevde enbart drogproblem eller både 
alkohol- och drogproblem nyttjat droger de senaste 30 dagarna samt haft problem kopplade 
till sitt användande. Det var även dessa två grupper som i högre grad hade hälsoproblem och 
sociala svårigheter kopplade till droger samt hade injicerat det senaste året. De respondenter 
som upplevde problem med enbart droger hade i högre grad använt opiater (huvuddrog 
senaste året) medan de med både alkohol- och drogproblem i högre grad under den senaste 
månaden använt amfetamin, lugnande/dämpande samt cannabis och därmed injicerat i något 
mindre utsträckning. En relativt hög andel (27 %) av de klienter som inte ansåg sig ha 
problem med vare sig alkohol eller droger hade sociala svårigheter kopplade till droger och 17 
procent i gruppen hade injicerat under de senaste 12 månaderna, 20 procent hade använt 
någon drog de senaste 30 dagarna varav 15 procent brukat cannabis. Elva procent av dem med 
enbart alkoholproblem hade under den senaste månaden brukat någon form av drog 
(huvudsakligen cannabis) och tre procent av intervjupersonerna med enbart drogproblem hade 
alkohol som vanligaste rusmedel. 
 
Tabell 4.3 Alkoholkonsumtion och alkoholproblem bland socialtjänstklienter med olika 
insatser, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

  

Utredning Boende Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt 
 n 197 192 94 122 324 929 
5 eller fler drinkar          
Dagligen  926 24 37 28  22 31  29  
Åtminstone månadsvis 926 70 69 60 76  80  72  
Åtminstone årsvis  926 87 80  77  93  90 87   

 

12 eller fler drinkar        

Dagligen  925 17   29 15 20 20 21   
Åtminstone månadsvis  925 52  54   43 62  58  55 
Åtminstone årsvis  
 

925 65 65  55  78  95  68  

Alkoholberoende * 929 
 

51  56  40  62  65 57  

Sociala problem – alkohol** 
 

927 51 52 43 62 64 56 

Hälsoproblem – alkohol *** 
 

924 41  46 36  51  49  45  

Alkoholproblem senaste 
 30 dagarna**** 

928 36  40 36 44 49 42 

*    Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna ALC4a &/el. ALC5a, ALC6, ALC7 &/el. ALC8, ALC9 
&/el. ALC10, ALC11 &/el. ALC11a, ALC12 om konsekvenser av drickandet. 

**  Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna ALC13, ALC15-ALC17 om alkoholens negativa 
inverkan. 

***  Andel som svarade ja på fråga ALC14 om alkoholens negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
****Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga ALC20 om hur 

oroade eller besvärade de varit av alkoholproblem de senaste 30 dagarna. 
 
I tabell 4.3 är klienterna indelade efter den aktuella insats de fick från sin enhet. Resultaten 
pekar på att en högre andel av de med boende som insats dagligen konsumerade mer alkohol 
än övriga. Respondenter i både intensiv och annan öppenvård uppvisade i högre grad än 
särskilt dem på behandlingshem ett alkoholberoende. Sociala problem relaterade till alkohol 
var också vanligare bland öppenvårdstagare. Som framgår i nästa avsnitt var däremot 
drogberoende mer förekommande bland klienter med behandlingshem som insats. 
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Tabell 4.4 Drogkonsumtion, drogproblem, huvuddrog och rökning bland socialtjänstklienter 
med olika insatser, procent. 
 
   

Typ av insats 
 

  Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Använt senaste 30 dagar        

Alkohol 
 

929 66 65 53 71 67 65 

Andel som använt någon av nedanstående 
droger (exkl. alk) 

923 41 
 

29 48 32 18 30 

Heroin 927 12 7 29 9 4 10 
Metadon 926 2 1 3 - 1 1 
Andra opiater 926 8 5 16 5 3 6 
Lugnande, dämpande 926 20 11 29 17 8 14 
Kokain 927 12 2 6 7 3 5 
Amfetamin 926 20 17 22 8 8 14 
Cannabis 927 28 18 27 25 13 20 
Hallucinogener 927 6 1 3 5 - 2 
Lösningsmedel 
 

928 1 1 - - - - 

Injicering av droger senaste året 
 

929 20 28 56 23 11 23 

Drogberoende * 928
 

49 33 56 47 21 37 

Sociala problem – droger ** 927
 

48 33 63 48 23 38 

Hälsoproblem – droger *** 925
 

39 27 47 39 15 29 

Drogproblem senaste 30 dagar **** 926 36 18 44 35 13 25 
 
Huvudsakligt/vanligast förekommande 
drog 

 
929

      

Alkohol  55 69 48 60 78 66 
Opiater  12 9 34 16 6 12 
Lugnande, dämpande  5 1 1 3 2 2 
Kokain  2 1 1 2 - 1 
Amfetamin  13 16 14 12 6 11 
Cannabis  12 4 2 8 7 7 
Hallucinogener  2 1 - 1 1 1 
Lösningsmedel  1 - - - - - 

 
Cigarrettrökning 

 
914

      

20 eller fler per dag  38 45 47 37 33 39 
1-19 per dag  39 39 43 36 43 40 
Röker inte  22 16 10 28 25 21 

*    Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna DRG6a &/el. DRG7a, DRG8, DRG9 &/el. DRG10, 
DRG11 &/el. DRG12, DRG13 &/el. DRG13a, DRG14 om konsekvenser av drogbruket. 

**  Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna DRG15, DRG17-DRG19 om drogers negativa inverkan. 
***  Andel som svarade ja på fråga DRG16 om drogers negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
**** Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga DRG22 om hur 

oroade eller besvärade de varit av drogproblem de senaste 30 dagarna. 
 
Tabell 4.4 redovisar drogkonsumtion, huvuddrog, drogproblem och rökning bland klienter 
med olika typer av behandlingsinsats. När man tittar på användandet av olika rusmedel syns 
en något högre andel droganvändare på behandlingshem än bland klienter med andra typer av 
vård. Denna grupp hade i högre grad än andra injicerat under det senaste året, använde 
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huvudsakligen opiater, var drogberoende samt storrökare. Vidare var hälso- och sociala 
problem relaterade till droger vanligare bland klienter på behandlingshem liksom att de i 
högre utsträckning upplevt måttliga till mycket stora drogproblem de senaste 30 dagarna. 
Respondenter som var under utredning hade i något högre grad än övriga cannabis som 
huvuddrog. De med utredning, behandlingshem samt intensiv öppenvård som insats hade i 
högre grad än övriga använt cannabis under den senaste månaden. En högre andel av 
klienterna med utredning som insats än övriga hade dessutom använt kokain under de senaste 
30 dagarna. Samma grupp hade liksom respondenter med behandlingshem som insats under 
den senaste månaden i högre utsträckning än övriga brukat amfetamin. Intervjupersoner med 
annan öppenvårdsinsats brukade i högre utsträckning än övriga vanligen alkohol.  
 
Tabell 4.5 Alkoholkonsumtion och alkoholproblem bland klienter med olika geografisk 
tillhörighet, procent 
 

 

Geografisk tillhörighet 
 

  

Förorter 
Norr 

Sthlm stad 
- Norra 

Sthlm stad 
- Södra 

Förorter 
Syd 

Hemlösa Totalt

 n 373 102 137 224 100 936 
5 eller fler drinkar          
Dagligen  933 29 25 26 30 36 29 
Åtminstone månadsvis  933 79 64 72 76 62 72 
Åtminstone årsvis  933 91 83 84 86 78 87 

 
12 eller fler drinkar 

       

Dagligen  932 19 20 18 22 28 21 
Åtminstone månadsvis  932 59 53 57 54 45 55 
Åtminstone årsvis  
 

932 74 67 70 65 61 69 

Alkoholberoende * 
 

936 64 51 58 52 49 57 

Sociala problem – alkohol** 
 

934 63 48 55 55 47 57 

Hälsoproblem – alkohol *** 
 

931 50 47 46 39 41 45 

Alkoholproblem senaste 30 dagarna 
**** 

934 51 32 47 35 34 43 

*    Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna ALC4a &/el. ALC5a, ALC6, ALC7 &/el. ALC8, ALC9 
&/el. ALC10, ALC11 &/el. ALC11a, ALC12 om konsekvenser av drickandet. 

**  Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna ALC13, ALC15-ALC17 om alkoholens negativa 
inverkan. 

***  Andel som svarade ja på fråga ALC14 om alkoholens negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
**** Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga ALC20 om hur 

oroade eller besvärade de varit av alkoholproblem de senaste 30 dagarna. 
 
Vid indelning efter geografisk tillhörighet återger tabell 4.5 få skillnader mellan grupperna. 
Tabellen indikerar att klienter i de norra förorterna i något högre grad än personerna på 
Enheten för hemlösa uppvisade ett alkoholberoende, hade sociala problem kopplade till 
alkohol samt upplevt alkoholproblem de senaste 30 dagarna. Ändock var 49 procent av 
klienterna på Enheten för hemlösa alkoholberoende samt konsumerade dagligen något mer 
alkohol än övriga. Samtidigt hade 22 procent i gruppen inte druckit alls under hela året. 
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Tabell 4.6 Drogkonsumtion, drogproblem, huvuddrog och rökning bland socialtjänstklienter 
med olika geografisk tillhörighet, procent. 
 
   

Geografisk tillhörighet 
 

  Förorter 
Norr 

Sthlm stad 
- Norra 

Sthlm stad 
- Södra 

Förorter 
Syd 

Hemlösa Totalt

 n 373 102 137 224 100 936 
Använt senaste 30 dagar        

Alkohol 
 

936 72 63 63 63 56 66 

Andel som använt någon av 
nedanstående droger (exkl. alk) 

930 25 33 30 37 33 30 

Heroin 934 7 13 8 13 11 10 
Metadon 933 - 3 2 1 2 1 
Andra opiater 933 4 10 4 9 6 4 
Lugnande, dämpande 933 10 23 18 17 13 15 
Kokain 934 5 8 4 7 3 5 
Amfetamin 933 11 16 12 16 18 14 
Cannabis 934 17 18 20 25 23 20 
Hallucinogener 934 2 4 2 5 - 2 
Lösningsmedel 
 

935 - - 2 1 - - 

Injicering av droger senaste året 
 

476 34 47 42 52 61 45 

Drogberoende * 
 

934 30 44 37 40 47 37 

Sociala problem – droger ** 
 

932 30 45 37 47 49 38 

Hälsoproblem – droger *** 
 

930 22 37 32 30 39 29 

Drogproblem senaste 30 dagar **** 932 19 36 24 30 29 25 
 
Huvudsakligt/vanligast 
förekommande drog 

 
 
936

      

Alkohol  74 57 66 61 53 66 
Opiater  7 16 13 18 15 12 
Lugnande, dämpande  2 3 4 1 1 2 
Kokain  1 1 3 - 2 1 
Amfetamin  8 15 7 12 23 11 
Cannabis  7 7 6 8 6 7 
Hallucinogener  1 2 1 - - 1 
Lösningsmedel  - - - - - - 

 
Cigarrettrökning 

 
921

      

20 eller fler per dag  37 44 30 41 47 39 
1-19 per dag  39 37 40 43 42 40 
Röker inte  24 19 30 16 11 21 

*   Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna DRG6a &/el. DRG7a, DRG8, DRG9 &/el. DRG10, 
DRG11 &/el. DRG12, DRG13 &/el. DRG13a, DRG14 om konsekvenser av drogbruket. 

**  Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna DRG15, DRG17-DRG19 om drogers negativa inverkan. 
***  Andel som svarade ja på fråga DRG16 om drogers negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
**** Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga DRG22 om hur 

oroade eller besvärade de varit av drogproblem de senaste 30 dagarna. 
 
Enligt tabell 4.6 hade mer än 70 procent av klienterna i de norra förorterna druckit alkohol de 
senaste 30 dagarna, alkohol utgjorde i högre grad det vanligaste rusmedlet för dem än för 
övriga. Drogberoendet var mindre vanligt i de norra förorterna än inom övriga geografiska 
områden. Respondenterna på Enheten för hemlösa hade i högre utsträckning än andra grupper 
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amfetamin som huvuddrog, det var vanligare att de hade injicerat under de senaste 12 
månaderna och de tenderade i högre grad än särskilt dem i norra förorterna ha hälso- och 
sociala problem kopplade till droger. En hög andel storkonsumenter av cigaretter återfanns 
bland klienterna på Enheten för hemlösa, närmare 50 procent i gruppen rökte 20 cigaretter 
eller fler om dagen, att jämföra med intervjupersonerna i södra Stockholm stad där 30 procent 
konsumerade samma mängd cigaretter. I södra Stockholms stad var 30 procent rökfria, medan 
elva procent av respondenterna på Enheten för hemlösa var det. Klienterna i de södra 
förorterna hade i något högre grad än övriga använt någon drog de senaste 30 dagarna. 
Intervjupersonerna i norra Stockholms stad hade i högre grad än övriga respondenter upplevt 
måttliga till stora drogproblem och använt lugnande/dämpande preparat den senaste månaden. 
Det var även vanligare att de hade hälso- och sociala problem kopplade till droger. 
 
Tabell 4.7 Alkoholkonsumtion och alkoholproblem bland kvinnor och män i olika åldrar 
inom socialtjänstens missbrukarvård, procent. 
 

 

Män 
 

 

Kvinnor  

Under 
35 år 

35-
49 år

50 år 
och äldre 

Totalt Under 
35 år 

35-
49 år 

50 år 
och äldre 

Totalt

 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
5 eller fler drinkar          
Dagligen 933 10 34 48 32 13 26 26 22 
Åtminstone månadsvis 933 58 73 86 73 65 69 80 71 
Åtminstone årsvis 933 86 86 93 88 79 79 86 81 

 

12 eller fler drinkar          

Dagligen 932 6 26 37 24 7 18 11 13 
Åtminstone månadsvis 932 44 60 71 59 44 43 41 43 
Åtminstone årsvis 932 

 
63 72 81 72 64 58 50 58 

Alkoholberoende * 936 
 

34 60 73 57 56 59 58 58 

Sociala problem – alkohol ** 934 
 

36 61 67 56 54 61 58 59 

Hälsoproblem – alkohol *** 931 
 

28 48 57 45 42 47 52 47 

Alkoholproblem senaste 30 
dagarna **** 

931 21 46 59 43 26 46 49 41 

*  Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna ALC4a &/el. ALC5a, ALC6, ALC7 &/el. ALC8, ALC9 
&/el. ALC10, ALC11 &/el. ALC11a, ALC12 om konsekvenser av drickandet. 

**  Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna ALC13, ALC15-ALC17 om alkoholens negativa 
inverkan. 

***  Andel som svarade ja på fråga ALC14 om alkoholens negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
****Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga ALC20 om hur 

oroade eller besvärade de varit av alkoholproblem de senaste 30 dagarna. 
 
I tabell 4.7 framträder stora likheter mellan män och kvinnor avseende alkoholberoende, 
hälso- och sociala problem kopplade till alkohol samt alkoholproblem de senaste 30 dagarna. 
Sannolikheten för alkoholrelaterade problem var störst bland äldre klienter. Ett högt dagligt 
alkoholintag vanligare bland män över 34 år men även bland medelålders kvinnor. 
Alkoholproblem och konsumtion tenderade vara mer omfattande ju äldre männen var, denna 
skillnad fanns inte bland kvinnorna. 
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Tabell 4.8 Drogkonsumtion, drogproblem, huvuddrog och rökning bland kvinnor och män i 
olika åldrar inom socialtjänstens missbrukarvård, procent. 
 
   

Män 
 

 

Kvinnor  

  Under 
35 år 

35-
49 år

50 år 
och 

äldre 

Totalt Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

Totalt

 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Använt senaste 30 dagar          

Alkohol 
 

936 63 67 74 68 50 63 60 58 

Andel som de använt någon av 
nedanstående droger (exkl. alk.)  

930 56 33 9 32 47 27 5 26 

Heroin 934 20 12 2 11 15 5 - 7 
Metadon 933 2 2 - 1 1 1 - 1 
Andra opiater 933 18 4 - 7 13 3 - 5 
Lugnande, dämpande 933 31 13 1 14 32 14 2 16 
Kokain 934 16 2 - 6 13 2 - 5 
Amfetamin 933 24 17 3 14 22 14 2 13 
Cannabis 934 41 22 6 22 35 8 2 15 
Hallucinogener 934 7 1 - 2 10 - - 3 
Lösningsmedel 
 

935 1 1 - 1 - - - 1 

Injicering av droger senaste året 
 

936 33 34 4 24 33 21 3 20 

Drogberoende ¤ 934 
 

73 38 6 37 63 27 15 34 

Sociala problem – droger * 932 
 

74 40 8 39 64 28 12 34 

Hälsoproblem – droger ¤¤ 930 
 

60 29 5 30 51 19 9 26 

Drogproblem senaste 30 dagar** 932 54 24 3 26 42 22 6 24 
 
Huvudsakligt/vanligast 
förekommande drog  

 
936 

        

Alkohol  28 67 93 64 42 74 93 70 
Opiater  28 13 2 14 18 8 - 9 
Lugnande, dämpande  4 - - 1 6 4 6 5 
Kokain  3 - - 1 3 1 - 1 
Amfetamin  13 15 4 11 22 13 2 12 
Cannabis  22 5 1 9 6 1 - 2 
Hallucinogener  2 - - 1 4 - - 1 
Lösningsmedel  1 - - - - - - - 

 
Cigarrettrökning 

 
921 

        

20 eller fler per dag  34 39 38 37 51 46 30 43 
1-19 per dag  44 40 36 40 39 40 46 41 
Röker inte  22 22 25 23 10 15 24 16 

*  Andel som svarade ja på tre eller fler av frågorna DRG6a &/el. DRG7a, DRG8, DRG9 &/el. DRG10, 
DRG11 &/el. DRG12, DRG13 &/el. DRG13a, DRG14 om konsekvenser av drogbruket. 

** Andel som svarade ja på två eller fler av frågorna DRG15, DRG17-DRG19 om drogers negativa inverkan. 
**  Andel som svarade ja på fråga DRG16 om drogers negativa inverkan på den fysiska hälsan. 
**** Andel som svarade måttligt problem, påtagligt problem eller mycket stort problem på fråga DRG22 om hur 

oroade eller besvärade de varit av drogproblem de senaste 30 dagarna. 
 
Resultaten i tabell 4.8 indikerar att en högre andel män än kvinnor använt någon form av 
rusmedel den senaste månaden. Sexton procent av kvinnorna hade ej använt något alls vilket 
delvis kan förklaras med att de befunnit sig på institution. Drogbruket (exkl. alkohol) liksom 
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problem relaterade till användandet de senaste 30 dagarna var vanligare bland yngre än äldre 
intervjupersoner. Likaså var injicering, drogberoende liksom sociala - och hälsoproblem 
kopplade till droger avsevärt vanligare bland yngre än äldre klienter under de senaste 12 
månaderna. Yngre klienter hade i högre utsträckning än äldre opiater, amfetamin eller 
cannabis som huvuddrog. Unga män använde i högre grad än övriga opiater och cannabis 
medan det var vanligare med amfetamin bland unga kvinnor. Cigarrettrökning var något 
vanligare bland kvinnorna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Närmare hälften av dem som vårdades inom socialtjänstens missbrukarvård uppgav att de 
hade problem med alkohol. Lite mindre än en tredjedel uppgav problem med droger och åtta 
procent svarade att de hade problem med både alkohol och droger. Knappt en fjärdedel av 
intervjupersonerna uppgav att de inte hade problem med var sig alkohol eller droger. Detta 
kan delvis förklaras med att personer under utredning i lägre utsträckning hade problem eller 
att det i vissa fall fanns ett visst motstånd till att tala om sina rusmedelsproblem. En majoritet 
av respondenterna påvisade sociala problem kopplade till sitt alkoholbruk och var femte klient 
konsumerade dagligen minst två flaskor vin eller motsvarande mängd sprit alternativt öl. 
Närmare en tredjedel av de intervjupersoner som svarat att de inte hade problem med vare sig 
drickande eller drogbruk uppgav likväl sociala problem kopplade till rusmedel. En förklaring 
till detta kan vara att de klienter som svarat att de haft problem tidigare ansåg att de sociala 
sviterna av tidigare bruk kvarstod (t.ex. ekonomiska problem, försämrade relationer till 
anhöriga osv.), medan de omedelbara rusmedelsproblemen inte fanns kvar. Följderna av 
missbruksproblem upphör inte bara för att man slutat ta drogerna, man bär med sig sina 
erfarenheter in i sin nya sociala situation (Skårner, 2001).  
 
Resultaten visar att alkoholkonsumtionen var hög främst bland klienter med boende som 
insats samt bland män över 34 år. Alkoholberoende var vanligare bland äldre manliga klienter 
samt bland dem som vid intervjutillfället fick någon form av öppenvård. Alkoholproblem och 
alkoholkonsumtion tenderade vara mer omfattande ju äldre männen var, denna skillnad fanns 
inte bland kvinnorna. Beroende likväl som sociala problem kopplade till alkohol syntes mer 
vanligt bland respondenter i de norra förorterna än inom andra geografiska områden. 
 
Knappt 30 procent av intervjupersonerna hade under den senaste månaden använt någon drog 
(exkl. alkohol), vanligen cannabis. En fjärdedel hade under samma tid oroat sig för sina 
drogproblem. Ungefär 25 procent av respondenterna hade under det senaste året injicerat. 
Opiater och amfetamin var de mest förekommande drogerna under året. 
  
Det var vanligare att yngre än äldre klienter var drogberoende vilket delvis hänger samman 
med att drogkonsumtion generellt var ovanligare bland äldre. Man kan även tänka sig att 
problemen uppenbaras snabbare och tidigare hos personer som använder droger än bland dem 
som dricker alkohol vilket gör att de tidigare kommer till myndigheternas kännedom och blir 
överrepresenterade i vården. En annan teori är att drogbruk är illegalt och därför leder till 
starkare reaktioner och snabbare åtgärder (Palm & Storbjörk, 2002). Till sist kan de senaste 
årens ökning av antalet tunga narkotikamissbrukare10 i den yngre generationen vara 
ytterligare en orsak till varför drogberoende var vanligare bland yngre respondenter (Olsson, 
Adamsson-Wahren & Byqvist, 2001).  

                                                 
10 De som använt droger dagligen eller så gott som dagligen samt allt injektionsmissbruk. 
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Om respondenten var på behandlingshem var sannolikheten större att denne var 
drogberoende, använde opiater samt hade injicerat. Överlag hade de på behandlingshem en 
mer omfattande drogrelaterad problematik än klienter med andra insatser, likväl som 
klienterna på Enheten för hemlösa och dem i norra Stockholms stad samt i viss mån dem i 
södra förorterna i förhållande till dem med annan geografisk tillhörighet. 
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5. Problem och behov av hjälp enligt Addiction Severity 
Index (ASI) 
 
 
Studiens intervjuformulär innehöll frågor från Addiction Severity Index (ASI). ASI är ett 
halvstrukturerat intervjuformulär som utvecklades under 1970-talet i USA (McLellan m.fl., 
1992). Instrumentet har sedan dess omarbetats och vidareutvecklats. Syftet med ASI är att 
mäta hur svåra problem en person har inom sju olika livsområden som är väsentliga för den 
som har problem med alkohol eller droger. Dessa livsområden är alkohol- och narkotika; 
arbete och försörjning; kriminalitet; familj och umgänge; fysisk hälsa; samt psykisk hälsa. 
Inom de olika livsområdena, utöver alkohol- och drogområdena, ombeds individen uppge 
problem som inte är en direkt effekt av dennes alkohol- eller droganvändning och de ska inte 
inkludera problem som skulle försvinna om han eller hon inte använde alkohol eller droger 
(se vidare om ASI i CUS, 1996:1). De sammanvägda måtten i ASI används ofta i forsknings-
sammanhang och därför presenteras i detta kapitel respondenternas ASI-värden för att kunna 
jämföras med andra studier. 
 
 
ASI-indexens uppbyggnad och problem 
 
Utgående ifrån ASI-intervjun kan man inom olika livsområdena bilda index, s.k. samman-
räknade poängsummor (”composite-scores”). ASI-värdena avser att ange problemens 
svårighetsgrad och kan, utöver att ange individers aktuella status, även användas till att mäta 
förändring i intervjupersoners livssituation mellan olika intervjutillfällen. Indexen antar 
värden mellan noll och ett där högre värden indikerar svårare problem. Vid tabell 5.1 anges 
vilka frågor i formuläret som ingår i beräkningarna av indexen (se vidare i CUS 1996:1 eller 
Jansson, 2001 för en mer detaljerad beskrivning).  
 
ASI-indexen är behäftade med en del problem som har uppmärksammats. Att tänka på är 
också att de olika indexens olika uppbyggnad medför att ett index bara ska jämföras mellan 
individer (eller för samma individ vid två olika mättillfällen) och att måtten för olika livs-
områdena inte bör jämföras med varandra.  
Komplikationerna är störst vad gäller indexen för narkotikaanvändning, arbete och 
försörjning, samt familj och umgänge (Jansson, 2001). I en genomgång av problemen i de 
sammanfattande ASI-måtten påpekar Jansson (2001) att narkotikaindexet p.g.a. dess 
konstruktion sällan antar höga värden, även när drogproblemen bör beaktas som grava. För att 
måttet ska anta värdet ett måste individen under de senaste 30 dagarna ha använt droger ur 
åtta olika kategorier11 dagligen, vilket troligen aldrig förekommer. Måttet är därmed okänsligt 
både för förändring och jämförelser mellan grupper då värdena alltid är låga. Två frågor som 
är avgörande i måttet för arbete och försörjning är om respondenten har körkort och tillgång 
till bil. De svenska måtten beräknas på samma sätt som i Amerika, men dessa två frågor borde 
inte ges särskilt stor vikt i Stockholm idag. Två frågor utan relevans får därmed stor betydelse 
för måttets utfall. Vidare får frågorna oproportionerligt stor vikt i måttet eftersom de är binära 
och vägs samman med frågor med fler svarsalternativ (en oavsiktlig viktning). I indexet ingår 
också inkomstuppgifter. I måttets beräkning har maximivärdet lagts vid 8000 kronor per 
månad, och därmed märks inte skillnader över 8000 kronor i indexet. Slutligen ingår totalt 13 
                                                 
11 Heroin, metadon, andra opiater, dämpande mediciner, kokain, cannabis, amfetamin och hallucinogener, och 
därigenom använda flera droger per dag dagligen. 
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frågor i indexet för familj och umgänge. Nio av dessa bildar en kvot mellan antalet 
personkategorier12 som respondenten haft svårigheter att komma överens med dividerat med 
antalet relevanta kategorier. Följden blir att en individ som inte haft kontakt med någon 
således inte kan ha problem och värdet på ASI-måttet blir lågt, vilket kanske inte alltid är en 
befogad tolkning (ibid.). 
 
 
Problem inom olika livsområden enligt ASI 
 
ASI-index bildades för varje individ inom de olika livsområdena och här redovisas det 
genomsnittliga ASI-värdet för respondenter i olika grupper (aritmetiskt medelvärde). De 
grupperingar som används och redovisas är baserade på kön och ålder, vilken typ av insats 
klienten fick vid intervjutillfället samt aktuellt upplevt rusmedelsproblem. Som nämnts (ovan) 
bör måtten inte jämföras och därför kommenteras här bara skillnader mellan olika grupper. 
 
Tabell 5.1 Genomsnittliga värden på ASI-index (medelvärde) för kvinnor och män i olika 
åldersgrupper i socialtjänsten. 
 
 
Kön och ålder 
 

Alkohol 
a 

Narkotika 
b 

Arbete/försörjn. 
c 

Krimi- 
nalitet d

Familj/vänner 
e 

Fysisk 
hälsa f 

Psykisk 
hälsa g 

 

Män under 35 år    
  Medelvärde 0,22 0,17 0,81 0,21 0,20 0,20 0,27
  n 201 201 201 201 201 201 201
 

Män 35-49 år    
  Medelvärde 0,36 0,07 0,76 0,13 0,19 0,25 0,27
  n 263 263 263 263 263 263 263
 

Män 50 år och äldre    
  Medelvärde 0,44 0,01 0,73 0,04 0,13 0,33 0,18
  n 229 229 229 229 229 229 229
 

Kvinnor under 35 år    
  Medelvärde 0,21 0,14 0,84 0,12 0,21 0,28 0,31
  n 72 72 72 72 72 72 72
 

Kvinnor 35-49 år    
  Medelvärde 0,31 0,06 0,73 0,07 0,21 0,35 0,23
  n 104 104 104 104 104 104 104
 

Kvinnor 50 år och äldre    
  Medelvärde 0,34 0,01 0,70 0,00 0,16 0,33 0,22
  n 67 67 67 67 67 67 67
 

Totalt    
  Medelvärde 0,33 0,08 0,76 0,11 0,18 0,28 0,23
  n 936 936 936 936 936 936 936
a. Indexet baseras på ALC1b, ALC2a, ALC18-ALC21. 
b. Indexet baseras på DRG2d3-DRG2d10, DRG2d13, DRG21-DRG23. 
c. Indexet baseras på SF4, SF6, SF10- SF11. 
d. Indexet baseras på KR10-KR13, SF7f. 
e. Indexet baseras på FC2, PF13a, PF14-PF15, PF1a-PF9a. 
f. Indexet baseras på FH5-FH7. 
g. Indexet baseras på PH1b-PH8b, PH9-PH11. 

                                                 
12 Far, mor, syskon, partner, barn, släktingar, nära vänner, grannar och/eller arbetskamrater. 
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Medelvärdena för de sju indexen har inom respektive område beräknats för samtliga 
respondenter. Det medför till exempel att genomsnittet på ASI-indexet för alkohol dras ned då 
det även inkluderar individer med värdet noll. På samma sätt dras genomsnittet för droger ner 
avsevärt, eftersom majoriteten av respondenterna inte hade använt droger året före intervjun.  
 
Tabell 5.1 redovisar indexen för män och kvinnor i olika åldrar. För problemområdet alkohol 
visar resultaten att män över 49 år uppvisade högst värden och de yngsta kvinnorna och 
männen de lägsta värdena. Omvänt var det vanligare med narkotikaproblem bland yngre 
klienter och därtill hade yngre kvinnor i högre utsträckning problem med arbete och 
försörjning. Beträffande kriminalitet uppvisade männen (särskilt de under 35 år) i högre grad 
än kvinnorna problem. Klienter under 50 år hade i högre utsträckning problem med familj och 
anhöriga, förmodligen för att denna grupp oftare än äldre hade sådana relationer. Vidare visar 
tabellen ASI index för hälsotillståndet hos intervjupersonerna. Kvinnorna under 50 år 
påvisade i högre grad än männen i samma åldersgrupp fysisk ohälsa även om problemen var 
mest vanliga bland äldre respondenter. Yngre klienter hade däremot i högre grad psykiska 
hälsoproblem, något som var minst sannolikt bland män över 49 år.  
 
Tabell 5.2 Genomsnittliga värden på ASI-index (medelvärde) för socialtjänstens klienter med 
olika insatser. 
 
 
Typ av insats 
 

Alkohol Narkotika Arbete/försörjn. Krimi- 
nalitet 

Familj/vänner Fysisk 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

 

Utredning    

  Medelvärde 0,29 0,11 0,75 0,13 0,21 0,29 0,26
  n 197 197 197 197 197 197 197
 

Boende    

  Medelvärde 0,34 0,06 0,86 0,11 0,16 0,29 0,21
  n 192 192 192 192 192 192 192
 

Behandlingshem    

  Medelvärde 0,28 0,16 0,87 0,24 0,19 0,32 0,23
  n 94 94 94 94 94 94 94
 

Intensiv öv.    

  Medelvärde 0,35 0,09 0,74 0,10 0,18 0,30 0,22
  n 122 122 122 122 122 122 122
 

Annan öv.    

  Medelvärde 0,35 0,04 0,68 0,06 0,17 0,24 0,23
  n 324 324 324 324 324 324 324
 

Totalt    

  Medelvärde 0,32 0,09 0,78 0,13 0,18 0,29 0,23
  n 929 929 929 929 929 929 929

 
Som antytts tidigare i rapporten hade, att döma av tabell 5.2, respondenter med öppenvård 
som insats i högre utsträckning alkoholproblem (jmf. tabell 4.3). Intervjupersoner på 
behandlingshem eller under utredning uppvisade i högre grad än övriga problem med 
narkotika (jmf. tabell 4.4). Problem med arbete och försörjning var mer förekommande bland 
klienter med boende eller behandlingshem som insats och de på behandlingshem uppvisade 
därtill i högre grad kriminalitetsproblem. Det var mer förekommande att klienter med 
utredning som insats hade problem med familj och vänner eller sin psykiska hälsa. 
Intervjupersoner med annan öppenvård som insats syntes i lägre utsträckning än övriga ha 
problem med kriminalitet eller fysisk hälsa. 
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Tabell 5.3 Genomsnittliga värden på ASI-index (medelvärde) för klienter i socialtjänsten, 
kategoriserade efter aktuellt upplevt rusmedelsproblem. 
 

 

Aktuellt upplevt 
rusmedelsproblem 

Alkohol Narkotika Arbete/försörjn. Krimi- 
nalitet 

Familj/vänner Fysisk 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

 

Inget    

 Medelvärde 0,13 0,03 0,79 0,09 0,14 0,23 0,16
 n 223 223 223 223 223 223 223
 

Alkohol     

  Medelvärde 0,52 0,01 0,69 0,05 0,18 0,30 0,25
 n 437 437 437 437 437 437 437
 

Droger    

  Medelvärde 0,09 0,23 0,87 0,22 0,19 0,25 0,23
  n 201 201 201 201 201 201 201
 

Alkohol och droger    

  Medelvärde 0,46 0,23 0,76 0,21 0,28 0,36 0,36
  n 71 71 71 71 71 71 71
 

Totalt    

  Medelvärde 0,33 0,08 0,76 0,11 0,18 0,28 0,23
  n 936 936 936 936 936 936 936

 
Av resultaten i tabell 5.3 framgår som väntat att de högsta ASI-värdena rörande alkohol-
problem fanns bland klienter som upplevde alkoholproblem samt hos dem med både alkohol- 
och drogsvårigheter. Narkotikaproblem var föga förvånande mer förekommande bland 
klienterna i de båda droggrupperna. Respondenter med alkoholproblem hade som tidigare 
nämnts (se. tabell 3.3) oftare än dem med drogproblem förvärvsarbete. Vidare visar tabellen 
att kriminalitetsproblem var vanligast bland respondenter i de båda droggrupperna. De som 
hade problem med såväl alkohol som narkotika hade avsevärt högre värden än övriga 
rusmedelsgrupper i fråga om familjeproblematik samt psykisk och fysisk hälsa. Värt att notera 
är att gruppen som inte upplevde något rusmedelsproblem uppvisade relativt höga värden 
inom alkoholområdet samt för arbete och försörjning. 
 
 
Upplevda problem och behov av hjälp enligt ASI 
 
I ASI formuläret ingår inom livsområdena alkohol- och narkotikabruk, kriminalitet, familj och 
umgänge, fysisk och psykisk hälsa frågor om hur allvarliga respondenterna uppfattar sina 
problem och hur stort behov av hjälp de känner att de har. Intervjupersonerna ombes ange hur 
många dagar av de senaste 30 de upplevt problem med alkohol, droger och sin fysiska hälsa 
m.m. Därefter uppger de hur oroade eller besvärade de varit av sina problem och hur viktigt 
det skulle vara för dem att få behandling. Svarsalternativen för de två sista frågorna är ”inget”, 
”litet”, ”måttligt”, ”påtagligt” eller ”mycket stort” problem och/eller behov av hjälp. Inom 
områdena familj och umgänge, fysisk samt psykisk hälsa skall respondenterna inte räkna med 
problem som enbart beror på deras alkohol eller narkotikakonsumtion, om det inte är så att 
problemen skulle kvarstå om de omgående slutar med alkohol och droger. Exempelvis kan 
skrumplever räknas med eftersom sjukdomen inte försvinner fastän personen slutar dricka 
alkohol. 
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I tabellerna i det här avsnittet anges det genomsnittliga antalet dagar (aritmetiskt medelvärde) 
olika grupper av klienter i studien upplevde att de haft problem under de senaste 30 dagarna 
före intervjun. Vidare anges hur hög andel (i procent) som tyckte att deras problem och behov 
av hjälp var ”påtagliga” eller ”mycket svåra”. I intervjun fick respondenterna ange både hur 
många dagar av de senaste 30 de haft allvarliga konflikter med sin familj och sina anhöriga 
samt med andra personer. I tabellerna redovisas bara problem med familje- och 
anhörigrelationer.  
 
Tabell 5.4 Genomsnittligt antal dagar av de senaste 30 som kvinnor och män i olika 
åldersgrupper i socialtjänsten upplevt problem inom olika ASI-områden, samt andel (%) som 
tyckte att de hade påtagliga eller mycket stora problem och/eller upplevt behov av hjälp. 
 

 

Män 
 

 

Kvinnor  
 

 

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år och 
äldre 

 
 
 

Totalt
Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år och 
äldre 

 
 
 

Totalt 
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Alkohol          

Ant. dagar problem/30 915 5 10 11 9 4 8 8 7 
Oroad/besvärad (%) 934 18 34 42 32 15 35 39 30 
Behov av hjälp (%) 934 18 40 45 35 26 40 36 35 
          

Narkotika *           
Ant. dagar problem/30 476 15 10 5 12 13 14 8 13 
Oroad/besvärad (%) 498 44 29 15 34 35 36 25 34 
Behov av hjälp (%) 498 58 35 13 43 40 44 19 39 
          

Kriminalitet          
Ant. dagar ägnat åt 
olaglig verksamhet/30 

927 4 2 - 2 4 2 - 2 

Oroad/besvärad (%) 930 14 8 4 8 7 5 - 4 
Behov av hjälp (%) 934 14 12 5 10 6 6 - 4 
          

Familj/anhöriga          
Ant. dagar konflikter/30 927 3 2 1 2 3 3 1 2 
Oroad/besvärad (%) 930 24 21 11 19 28 31 21 27 
Behov av hjälp (%) 930 17 15 9 13 28 23 20 24 
          

Fysisk hälsa          
Ant. dagar problem/30 929 5 7 11 8 8 11 9 9 
Oroad/besvärad (%) 932 15 21 26 21 19 26 32 26 
Behov av hjälp (%) 932 19 23 27 23 28 30 32 30 
          

Psykisk hälsa          
Ant. dagar problem/30 929 11 10 8 10 15 11 9 11 
Oroad/besvärad (%) 930 39 37 31 35 55 33 33 39 
Behov av hjälp (%) 928 37 34 28 33 58 46 30 45 

* Antalet respondenter var i denna kategori avsevärt lägre då endast de som använt droger under det senaste året 
besvarade frågorna. 

 
I tabell 5.4 görs en jämförelse mellan kvinnor och män i olika åldrar. När det gäller 
alkoholsvårigheter indikeras att 30-35 procent av både männen och kvinnorna var oroade och 
hade stort behov av hjälp, i högre grad de över 35 år. Klienterna hade i snitt haft problem med 
alkohol åtta av de senaste 30 dagarna. I fråga om narkotikaproblem var likheterna mellan män 
och kvinnor stora generellt sett. Män under 35 år ansåg sig i högre utsträckning än kvinnorna i 
samma ålder vara i behov av vård för drogproblem. Intervjupersoner under 50 år hade i högre 
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grad än övriga behov av hjälp och var oroade för sina drogproblem. Den senaste månaden 
hade de respondenter som använt droger haft problem i snitt 12-13 dagar.  
 
Kriminalitetsproblem var något vanligare bland män. En högre andel av de yngre än av de 
äldre männen var oroade och önskade hjälp med rättsliga problem. I undersökningen ställdes 
frågor om klienternas relation till familj och anhöriga. En högre andel av kvinnorna kände sig 
oroade och behövde hjälp med relationsproblem. Samtidigt kände sig en fjärdedel av de 
yngsta männen oroade för problem med familj och anhöriga. Respondenter under 50 år var i 
högre grad än övriga oroade för relationssvårigheter. I snitt hade både män och kvinnor haft 
konflikter med någon närstående två dagar den senaste månaden. 
 
Intervjupersonerna hade i genomsnitt upplevt problem med sin fysiska hälsa 8-9 dagar under 
den senaste månaden. Kvinnorna uttryckte i något högre grad än männen behov av vård, ett 
behov som var vanligare ju äldre klienten var. Likaså var oro för fysisk ohälsa vanligare bland 
äldre respondenter. Även beträffande psykisk hälsa var det i högre utsträckning kvinnorna 
som ansåg sig behöva hjälp. Det var däremot främst yngre klienter som oroade sig och 
önskade vård för psykisk ohälsa. Respondenterna hade i snitt haft problem med sin psykiska 
hälsa 10-11 dagar. 
 
Tabell 5.5 Genomsnittligt antal dagar av de senaste 30 som socialtjänstens klienter med olika 
insatser upplevt problem inom olika ASI-områden, och andel (%) som tyckte att de hade 
påtagliga eller mycket stora problem och/eller upplevt behov av hjälp. 
 

  

Typ av insats 
 

    

 Utredning Boende Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt 
 n 197 192 94 122 324 929 
Alkohol        

Ant. dagar problem/30 910 7 8 8 10 8 8 
Oroad/besvärad (%) 928 26 29 27 34 37 31 
Behov av hjälp (%) 928 32 32 34 39 39 35 
        

Narkotika *        
Ant. dagar problem/30 473 13 11 17 12 9 12 
Oroad/besvärad (%) 494 38 25 51 36 26 34 
Behov av hjälp (%) 494 45 34 57 52 31 42 
        

Kriminalitet        
Ant. dagar ägnat åt olaglig 
verksamhet/30 

920 3 2 7 1 1 2 

Oroad/besvärad (%) 923 8 9 10 9 5 7 
Behov av hjälp (%) 923 9 10 16 9 5 9 
        

Familj/anhöriga        
Ant. dagar konflikter/30 921 2 1 2 3 2 2 
Oroad/besvärad (%) 924 23 18 21 23 20 21 
Behov av hjälp (%) 924 21 12 20 19 14 16 
        

Fysisk hälsa        
Ant. dagar problem/30 922 8 10 9 10 7 8 
Oroad/besvärad (%) 925 22 25 25 23 19 22 
Behov av hjälp (%) 925 25 24 32 25 23 25 
        

Psykisk hälsa        
Ant. dagar problem/30 922 11 10 12 9 10 10 
Oroad/besvärad (%) 923 40 35 36 39 33 36 
Behov av hjälp (% 923 40 30 37 44 36 36 

* Antalet respondenter var i denna kategori avsevärt lägre då endast de som använt droger under det senaste året 
besvarade frågorna. 
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I tabell 5.5 jämförs klienter med olika typer av insats. Med avseende på alkoholrelaterade 
problem framträder inga anmärkningsvärda skillnader förutom att klienter i öppenvård var 
något mer oroade för alkoholproblem. En högre andel av respondenterna på behandlingshem 
hade under den senaste månaden varit oroade och i behov av vård för sina narkotikaproblem, 
de hade i snitt haft problem 17 av de senaste 30 dagarna. Gällande rättshjälp önskade en högre 
andel på behandlingshem än särskilt klienter med annan öppenvårdsinsats detta. Respondenter 
med boende som insats behövde i lägre grad hjälp med relationsproblem. Behovet av vård för 
fysisk ohälsa var något vanligare bland klienter på behandlingshem medan intervjupersoner 
med intensiv öppenvård i högre grad önskade hjälp med sin psykiska ohälsa. Likväl hade 
respondenterna med behandlingshem som insats under den senaste månaden i snitt haft fler 
antal dagar med psykiska problem. 
 
Tabell 5.6 Genomsnittligt antal dagar av de senaste 30 som socialtjänstens klienter, med olika 
rusmedelsproblem upplevt problem inom olika ASI-områden, och andel (%) som tyckte att de 
hade påtagliga eller mycket stora problem och/eller upplevt behov av hjälp. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 

 Inget Alkohol  
 

Droger Alkohol & droger Totalt 

 n 223 437 201 71 932 
Alkohol       

Ant. dagar problem/30 910 2 15 - 13 8 
Oroad/besvärad (%) 932 4 57 1 49 31 
Behov av hjälp (%) 932 9 61 1 56 35 
       

Narkotika *        
Ant. dagar problem/30 473 4 2 19 18 12 
Oroad/besvärad (%) 497 10 3 57 60 34 
Behov av hjälp (%) 497 12 6 69 73 42 
       

Kriminalitet       
Ant. dagar ägnat åt olaglig 
verksamhet/30 

920  
1 

 
- 

 
5 

 
4 

 
2 

Oroad/besvärad (%) 926 9 3 11 14 7 
Behov av hjälp (%) 924 9 4 14 17 8 
       

Familj/anhöriga       
Ant. dagar konflikter/30 921 2 1 3 5 2 
Oroad/besvärad (%) 924 16 21 21 37 21 
Behov av hjälp (%) 927 11 16 17 27 16 
       

Fysisk hälsa       
Ant. dagar problem/30 922 7 10 7 10 8 
Oroad/besvärad (%) 928 19 23 20 28 22 
Behov av hjälp (%) 928 22 25 25 32 25 
       

Psykisk hälsa       
Ant. dagar problem/30 922 7 11 11 16 10 
Oroad/besvärad (%) 926 22 39 39 58 36 
Behov av hjälp (%) 924 19 38 39 66 36 

* Antalet respondenter var i denna kategori avsevärt lägre då endast de som använt droger under det senaste året 
besvarade frågorna. 
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I tabell 5.6 återges svaren för klienter med olika typ av rusmedelsproblem. Beträffande 
alkoholområdet var det återigen en högre andel klienter med upplevda alkoholproblem samt 
de med både alkohol- och drogproblem som var oroade och hade behov av vård. Omvänt 
framträdde de största svårigheterna inom narkotikaområdet i de båda droggrupperna. Även de 
klienter som uppgivit att de inte hade några problem uppvisade höga värden. Respondenter 
med både alkohol och drogproblem oroade sig och önskade hjälp med rättsliga problem i 
högre grad än de i alkoholgruppen. Klienter som uppgett problem med både alkohol och 
droger hade därtill högst genomsnittligt antal dagar (5) då de haft en konflikt med någon 
närstående den senaste månaden. En högre andel i denna grupp var också i förhållande till 
övriga kategorier oroade och önskade vård för relationsproblem. Till sist jämfördes 
hälsotillståndet mellan de olika grupperna. Tabellen visar att klienter i alkohol- och i 
alkohol/droggruppen hade haft störst problem med sin fysiska hälsa, i snitt tio dagar vardera 
den senaste månaden. När det gäller psykisk hälsa var en högre andel respondenter i 
alkohol/droggruppen besvärade och önskade vård. Klienter som uppgett problem med både 
alkohol och droger hade under den senaste månaden högst genomsnittligt antal dagar (16) 
med psykiska svårigheter. 
 
 
Sammanfattning 
 
Man bör enligt inledningen av detta kapitel komma ihåg problemen med ASI-värdena och att 
de olika problemområdena inte är jämförbara med varandra. ASI indexen förstärker flera av 
resultaten från de föregående kapitlen. Återigen kan vi se att svårigheter kopplade till alkohol 
var vanligare bland äldre respondenter medan drogproblem var mer förekommande bland 
yngre (jmf. tabell 3.5). Fysisk ohälsa var vanligare bland äldre klienter men även bland 
kvinnor, medan psykisk ohälsa samt problem med familj och anhöriga var vanligare bland 
yngre intervjupersoner. Unga män uppvisade vanligen något högre värden än övriga gällande 
kriminalitetsproblem. Enligt tidigare undersökningar uppger kvinnor generellt sett 
hälsoproblem i högre utsträckning än män (Samhällsmedicin, 2003). 
 
Vidare kan man än en gång se att alkoholsvårigheter var mer förekommande bland klienter i 
öppenvård än bland dem med andra insatser (jmf. tabell 4.3). Respondenter med utredning 
eller behandlingshem som insats hade i högre grad problem kopplade till narkotika (jmf. 
tabell 4.4) och därtill uppvisade de med utredning svårigheter med familj och anhöriga samt 
med psykisk hälsa. Problem med arbete och försörjning var vanligare bland intervjupersoner 
som hade heldygnsvård och främst de på behandlingshem uppvisade i förhållande till klienter 
med andra insatser höga värden för kriminalitet. Respondenter som hade problem med droger 
uppvisade också höga värden inom arbete och försörjning samt kriminalitet. Likaså var det 
vanligare med kriminalitetsproblem bland dem med både alkohol- och drogproblem likväl 
som att denna grupp hade stora problem med familj och anhöriga samt både fysisk och 
psykisk hälsa. 
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6. Erfarenheter av vård för problem med alkohol och 
droger 
 
 
En viktig del av studien handlade om att kartlägga klienternas erfarenheter av vård för 
problem med alkohol och droger. Vilken vård intervjupersonerna fått av vilka vårdgivare är 
intressant i sig. Typ av och omfattning av vårderfarenheter kan också inverka på syn och 
förväntningar på vården och är därför av vidare intresse. 
 
I intervjuformuläret (och i rapporten) indelades olika vårdgivare och vårdformer i tjugo 
kategorier. De tjugo vårdkategorierna beskrivs mer ingående i bilaga 2. Respondenterna fick 
vid intervjun ange om de vid något tillfälle, efter 18 års ålder, fått vård för alkohol- eller 
drogproblem inom de olika vårdkategorierna. Svarsalternativen var ”aldrig”, ”ja, för mer än 
tolv månader sedan” eller ”ja, under de senaste tolv månaderna”. Om en respondent vårdats 
inom en kategori både tidigare och under det senaste året angavs det senare alternativet. I det 
här kapitlet redovisas hur hög andel av klienterna som någon gång fått vård inom varje 
vårdkategori. Vård under de senaste tolv månaderna före intervjutillfället redovisas därefter 
separat. Klienterna grupperas enligt vilken typ av insats de hade vid intervjutillfället, enligt 
kön och ålder, efter geografisk tillhörighet samt efter respektive kommun/stadsdels 
inkomstnivå.  
 
Att en person svarat nej för en specifik vårdkategori innebär inte nödvändigtvis att personen 
inte haft kontakt med den typen av vårdgivare. Exempelvis kan en person ha haft kontakt med 
socialtjänsten, men inte själv upplevt att det handlade om alkohol- och/eller drogproblem och 
därför inte rapporterat denna kontakt. När vi i kapitlet talar om att en viss andel hade haft 
kontakt med en vårdgivare menar vi därför kontakt i form av behandling/vård/stöd kopplad 
till alkohol- och/eller drogproblem. 
 
 
Tidigare vårderfarenheter 
 
I tabell 6.1-6.3 presenteras tidpunkten för klienternas allra första kontakt med socialtjänsten 
oavsett i vilket ärende de sökte hjälp. Kontakten kunde således i det här fallet gälla enbart 
ekonomi men naturligtvis kunde man likväl ha sökt för missbruksproblem. I tabell 6.4-6.8 
presenteras respondenternas vårdkontakter relaterade till deras alkohol- eller drogkonsumtion 
(under det senaste året och tidigare). Respondenterna indelas efter typ av insats, 
kommunens/stadsdelens inkomstnivå, rusmedelsproblem samt efter kön och ålder.   
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Tabell 6.1 Tidpunkt för socialtjänstklienternas allra första kontakt med socialtjänsten (oavsett 
ärende) fördelade efter den aktuella insatsen, procent.* 
 

 

Typ av insats 
 
 
 
 

När hade kontakt med socialtjänsten för 
första gången 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Vid den aktuella insatsen 923 14 7 8 13 18 13 
Mindre än ett år sedan  4 2 3 4 3 3 
1-5 år  23 10 10 20 15 16 
6-10 år  20 14 18 23 22 20 
Mer än 10 år sedan  39 69 61 39 42 48 

* Kontakten kunde således i det här fallet gälla enbart ekonomi men naturligtvis kunde man likväl ha sökt för 
missbruksproblem. 

 
Resultaten i tabell 6.1 visar att det vanligen var ganska länge sedan respondenterna hade sin 
första kontakt med socialtjänsten. Närmare hälften av dem som deltog i undersökningen hade 
sin första kontakt för mer än 10 år sedan och var femte klient för 6 till 10 år sedan. Sexton 
procent besökte socialtjänsten för första gången inom tidsintervallet 1-5 år och enbart tre 
procent för mindre än ett år sedan. Tretton procent av intervjupersonerna hade aldrig varit i 
kontakt med socialtjänsten tidigare. Det var främst bland dem med utredning och olika former 
av öppenvård som detta var helt nytt. Samma grupper (exkl. dem med annan öppenvård.) hade 
i högre grad än övriga sin första kontakt för mellan 3 till 5 år sedan.  Till sist återges att det 
var mer förekommande att respondenter med institutionsvård som insats hade sin första 
kontakt med socialtjänsten för mer än 10 år sedan. 
 
Tabell 6.2 Tidpunkt för socialtjänstklienternas allra första kontakt med socialtjänsten (oavsett 
ärende) fördelade efter kommunens/stadsdelens medelinkomst, procent*. 
 

  

Medelinkomst i kommunen/stadsdelen** 

 

 
 
 

När hade kontakt med socialtjänsten för 
första gången  Låg Medel Hög Totalt 
 n 180 518 138 836 
Vid den aktuella insatsen 830 9 13 25 14 
Mindre än ett år sedan  2 3 4 3 
1-5 år  19 15 22 17 
6-10 år  21 22 15 21 
Mer än 10 år sedan  48 46 34 45 

* Kontakten kunde således i det här fallet gälla enbart ekonomi men naturligtvis kunde man likväl ha sökt för 
missbruksproblem. 

** Klienter från Enheten för hemlösa har exkluderats.  
 
Sannolikheten för att socialtjänstkontakten var helt ny ökade med högre medelinkomst i 
kommunen/stadsdelen. En högre andel i låg- och medelinkomstområdena hade enligt tabell 
6.2 sin första kontakt för mer än 6 år sedan.  
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Tabell 6.3 Socialtjänstklienternas allra första kontakt med socialtjänsten (oavsett ärende) 
fördelade enligt typ av rusmedelsproblem, procent.* 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 

När hade kontakt med socialtjänsten för 
första gången  Inget Alkohol Droger Alkohol &droger Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Vid den aktuella insatsen 926 18 14 6 13 13 
Mindre än ett år sedan  5 3 2 3 3 
1-5 år  16 16 15 17 16 
6-10 år  16 19 26 16 20 
Mer än 10 år sedan  45 48 51 52 48 

* Kontakten kunde således i det här fallet gälla enbart ekonomi eller något annat men naturligtvis kunde man 
likväl ha sökt för missbruksproblem 

 
Klienter som svarat att de inte upplevde några rusmedelsproblem var i något högre grad än 
övriga hos socialtjänsten för första gången. En högre andel av dem med drogproblem hade sin 
första kontakt för 6 till 10 år sedan. Ungefär hälften av klienterna i varje grupp hade sin första 
kontakt med socialtjänsten för mer än 10 år sedan. 
 
Tabell 6.4 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som någon gång vårdats av olika 
vårdgivare och/eller i olika former inom sjukvården, procent.* 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Sjukvård ** 

 

Utredning Boende. Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Akut slutenvård (BCN/BCS) 922 39 60 53 43 42 46 

Avgiftning eller annan slutenvård 
(BCN/BCS) 

918 47 68 69 54 41 53 

Öppenvårdsmottagning (BCN/BCS) 918 37 49 55 44 42 44 
Mobila team (BCN/BCS) 919 8 22 13 13 9 12 
Metadonprogram (BCN) 921 2 4 5 - 2 2 
Slutenvård inom psykiatrin 921 13 20 9 16 14 15 
Öppenvårdsmottagning inom psykiatrin 920 25 24 24 26 23 24 
Annan sjukhusvård, slutenvård 919 19 36 29 22 20 24 
Generell sjukvård, öppenvård 919 19 26 28 29 21 23 
Privat sjukvård/psykolog eller terapeut 921 15 19 18 21 12 16 

*  Denna och följande tabeller handlar enbart om vård som är direkt eller indirekt relaterad till alkohol eller 
droger. 

** Se bilaga 2 för en beskrivning av vårdkategorierna. 
 
I tabell 6.4 återges klienternas tidigare vård direkt eller indirekt relaterad till rusmedel, 
fördelade efter typ av insats. Över hälften av respondenterna hade någon gång vistats på en 
avgiftningsavdelning, 46 procent hade haft akut slutenvård och 44 procent hade någon gång 
behandlats i beroendevårdens öppenvård. Cirka en fjärdedel hade vardera haft öppenvård 
inom psykiatrin respektive annan slutenvård. En nästan lika hög andel (23 %) hade erhållit 
generell öppenvård för problem som var direkt eller indirekt kopplade till rusmedel. Privat 
sjukvård i samband med drog-, eller alkoholproblem var inte lika vanligt, 16 procent hade haft 
det. Femton procent hade vårdats i psykiatrins slutenvård och 12 procent hade vid något eller 
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flera tillfällen fått hjälp av landstingets mobila team. Endast två procent av klienterna hade 
deltagit i beroendevårdens metadonprogram. 
 
Överlag uppvisade respondenter med boende eller behandlingshem i högre utsträckning än 
övriga tidigare vårderfarenhet, denna grupp hade bland annat i högre grad erhållit avgiftning. 
En högre andel av de med boende som insats hade någon gång vårdats i akut slutenvård, fått 
hjälp av landstingets mobila team respektive haft annan generell slutenvård. Därtill hade en 
högre andel klienter med behandlingshem som insats besökt öppenvårdsmottagning inom 
beroendecentrum. Vidare indikerar resultaten att respondenter med utredning och i viss mån 
de med annan öppenvård som insats i något lägre grad hade tidigare vårderfarenhet. 
 
Tabell 6.5 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som någon gång vårdats av olika 
vårdgivare och/eller i olika former utanför sjukvården, t.ex. på behandlingshem, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Icke-medicinsk vård * 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Intensiv öppenvård ordnad av social-
tjänsten 

920 12 19 20 25 15 17 

Annan öppenvård ordnad av 
socialtjänsten 

910 46 
 

68 71 56 57 58 

Behandlingshem 921 37 71 65 47 36 48 
Stödboende 921 19 38 25 19 17 23 
Arbetsträning 920 15 25 16 16 20 19 
Tvångsvård enligt LVM 921 7 21 34 13 11 15 
Öppenvård inom eller ordnad av 
frivården 

921 13 14 10 8 12 12 

Vård/behandling på fängelse 921 7 14 9 6 7 8 
AA, NA, Länkarna (självhjälpsgrupper) 920 51 68 60 72 51 58 
Annat 918 22 58 39 25 19 31 

* Se bilaga 2 för en beskrivning av vårdkategorierna. 
 
Enligt tabell 6.5 hade närmare 60 procent av klienterna någon gång fått annan öppenvård 
ordnad av socialtjänsten. En lika hög andel hade varit med i självhjälpsgrupper som t.ex. AA. 
Knappt hälften av respondenterna hade någon gång vårdats på behandlingshem och närmare 
en tredjedel hade haft annan typ av vård, t. ex varit i familjehem eller på härbärge. Inte fullt en 
fjärdedel av intervjupersonerna hade erhållit stödboende, ca var femte klient hade fått någon 
form av arbetsträning och 17 procent hade deltagit i intensiv öppenvård ordnad av 
socialtjänsten. En ganska hög andel (15 %) hade någon gång tvångsvårdats enligt LVM och 
12 procent hade haft öppenvård inom eller ordnad av frivården. Vidare visar tabellen att åtta 
procent av respondenterna någon gång vårdats på fängelse. 
 
Liksom i föregående tabell (6.4) så var det respondenter med boende eller behandlingshem 
som insats som i högre grad hade omfattande erfarenhet av missbrukarvård utanför 
sjukvården. En högre andel av dem med boende som insats än dem med annan öppenvård 
hade varit på behandlingshem, haft stödboende eller annan vård (härbärge mm.). 
Respondenter som vid intervjutillfället var på behandlingshem hade i högre grad erfarenhet av 
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tvångsvård. Högst andel som uppsökt och vårdats i självhjälpsgrupper återfanns bland klienter 
med intensiv öppenvård (sådana möten är ofta en del av den strukturerade öppenvården).  
 
Tabell 6.6 Andel kvinnor och män i olika åldrar som någon gång vårdats av olika vårdgivare 
och/eller i olika former inom sjukvården, procent. 
 

 

 Män 
 

 

 Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjukvård  

 

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Akut slutenvård (BCN/BCS) 929 36 53 50 47 41 46 41 43 
Avgiftning eller annan 
slutenvård (BCN/BCS) 

925 49 56 54 53 51 49 52 50 

Öppenvårdsmottagning 
(BCN/BCS) 

925 39 48 38 42 45 61 33 49 

Mobila team (BCN/BCS) 926 9 17 7 11 19 19 6 16 
Metadonprogram (BCN) 928 1 4 - 2 3 6 - 3 
Slutenvård inom psykiatrin 928 13 18 10 14 21 19 9 17 
Öppenvårdsmottagning inom 
psykiatrin 

927 23 27 13 21 45 32 18 32 

Annan sjukhusvård, slutenvård 926 26 25 23 25 18 27 21 23 
Generell sjukvård, öppenvård 926 20 27 26 24 17 27 17 21 
Privat sjukvård/psykolog eller 
terapeut 

928 16 19 10 15 21 19 9 17 

 
Resultaten i tabell 6.6 visar att kvinnor och män generellt sett hade ungefär lika stor 
erfarenhet av olika typer av sjukvård. Kvinnor hade i något högre grad erfarenhet av 
öppenvård inom psykiatrin, överlag var detta vanligare bland klienter under 50 år. Det var 
mer förekommande att medelålders klienter samt yngre kvinnor vårdats inom psykiatrisk 
slutenvård samt fått hjälp av landstingets mobila team. De yngre respondenterna hade i högre 
utsträckning än övriga deltagit i något metadonprogram samt haft privat vård. Till sist kan 
man notera att det var något vanligare att medelålders intervjupersoner  
vårdats på öppenvårdsmottagning inom beroendecentrum. 
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Tabell 6.7 Andel kvinnor och män i olika åldrar som någon gång vårdats av olika vårdgivare 
och/eller i olika former utanför sjukvården, t.ex. på behandlingshem, procent. 
 

 

Män 
 

 

Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke-medicinsk vård  

 

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 
äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 
äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Intensiv öppenvård ordnad av 
social-tjänsten 

927 19 21 13 18 20 16 6 15 

Annan öppenvård ordnad av 
socialtjänsten 

917 58 65 54 59 53 60 53 56 

Behandlingshem 928 43 53 56 51 34 44 41 40 
Stödboende 928 21 30 18 24 21 24 12 20 
Arbetsträning 927 16 28 16 21 8 21 14 15 
Tvångsvård enligt LVM 928 19 13 14 15 15 17 9 14 
Öppenvård inom eller ordnad 
av frivården 

928 15 18 10 14 4 9 - 5 

Vård/behandling på fängelse 928 5 15 8 10 6 4 3 4 
AA, NA, Länkarna 
(självhjälpsgrupper) 

927 46 61 67 59 55 56 56 56 

Annat 924 29 40 27 32 31 30 14 26 

 
Generellt kan man konstatera att medelålders män i högre utsträckning hade erfarenhet av 
vård utanför sjukvården, speciellt inom frivården, på fängelse, av arbetsträning, stödboende 
eller annan vård (t.ex. härbärge). Vidare var det enligt tabell 6.7 vanligare att äldre klienter 
varit på behandlingshem eller vårdats i självhjälpsgrupper (främst män). Äldre kvinnor hade i 
något lägre grad än övriga tvångsvårdats, haft stödboende, erhållit vård inom frivårdens samt 
deltagit i intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten. Annan öppenvård ordnad av 
socialtjänsten var mer förekommande bland medelålders respondenter. 
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Tabell 6.8 Andel socialtjänstklienter som någon gång vårdats av olika vårdgivare och/eller i 
olika vårdformer utanför sjukvården, t.ex. av socialtjänsten, fördelade efter 
kommunens/stadsdelens medelinkomst, procent*. 
 

  

 Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 
 
 
 

Icke-medicinsk vård  Låg Medel Hög Total 
 n 180 518 138 836 
Intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten 827 25 17 14 18 
Annan öppenvård ordnad av socialtjänsten 819 63 58 54 59 
Behandlingshem 828 54 42 47 45 
Stödboende 828 28 18 16 20 
Arbetsträning 827 23 20 16 20 
Tvångsvård enligt LVM 828 19 13 13 14 
Öppenvård inom eller ordnad av frivården 828 13 11 13 12 
Vård/behandling på fängelse 828 13 7 4 7 
AA, NA, Länkarna (självhjälpsgrupper) 827 67 54 56 58 
Annat 825 29 25 22 25 

* Klienter från Enheten för hemlösa har exkluderats. 
 
Uppgifterna om sjukvård och inkomst presenteras inte eftersom få skillnader syntes mellan 
grupperna från kommuner med olika medelinkomst. Däremot återges resultaten för vård 
utanför sjukvården i tabell 6.8. Klienterna i låginkomstkommunerna/stadsdelarna föreföll i 
högre grad ha erfarenhet av olika vårdformer, bland annat vård på behandlingshem, olika 
former av öppenvård ordnad av socialtjänsten, stödboende, vård på fängelse samt medverkan i 
självhjälpsgrupper. 
 
 
Vårderfarenheter under de senaste tolv månaderna 
 
I det här avsnittet presenteras respondenternas vårderfarenheter under de senaste tolv 
månaderna (ingår även i de föregående tabellerna). I tabell 6.9 och 6.11 hänvisas till olika 
delar av sjukvården och i tabell 6.10 och 6.12 redovisas klienternas kontakt med vården 
utanför sjukvården, t.ex. kontakt med socialtjänsten. Intervjupersonerna har här delats in 
enligt typ av insats samt kön och ålder.  
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Tabell 6.9 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som under de senaste tolv månaderna 
hade vårdats av olika vårdgivare och/eller i olika vårdformer inom sjukvården, procent. 
 

 Typ av insats 
 

     
 
 

Sjukvård 
 – senaste 12 månader 

 Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Akut slutenvård (BCN/BCS) 922 22 33 32 26 19 25 
Avgiftning eller annan slutenvård 
(BCN/BCS) 

918 24 37 48 29 16 27 

Öppenvårdsmottagning (BCN/BCS) 918 20 28 29 23 18 22 
Mobila team (BCN/BCS) 919 3 13 10 6 4 6 
Metadonprogram (BCN) 921 1 3 3 - 1 2 
Slutenvård inom psykiatrin 921 5 5 3 3 4 4 
Öppenvårdsmottagning inom 
psykiatrin 

920 8 8 4 11 9 9 

Annan sjukhusvård, slutenvård 919 8 9 12 3 4 7 
Generell sjukvård, öppenvård 919 9 7 11 11 10 9 
Privat sjukvård/psykolog eller terapeut 921 7 5 5 7 2 5 

 
Tabell 6.9 återger att 27 procent av klienterna under året varit i avgiftning eller annan sluten-
vård inom beroendevården. En fjärdedel av respondenterna hade vårdats i akut slutenvård och 
22 procent hade behandlats på någon öppenvårdsmottagning inom landstinget. Närmare en 
tiondel hade vårdats inom psykiatrins öppenvård och en lika hög andel i generell öppenvård 
inom sjukvården. För skador eller sjukdomar kopplade till alkohol eller droger hade sju 
procent vårdats i generell slutenvård. Ungefär sex procent av dem som deltog i under-
sökningen hade erhållit hjälp av landstingets mobila team och en lika hög andel hade vårdats 
privat, t.ex. hos terapeut. Under de senaste 12 månaderna hade fyra procent av respondenterna 
behandlats inom psykiatrins slutenvård och två procent hade deltagit i något metadonprogram. 
Vid en jämförelse mellan respondenter som vid intervjutillfället fick olika typ av insats fram-
kommer stora likheter beträffande erhållen sjukvård under det senaste året. Klienter som vid 
intervjutillfället hade boende eller behandlingshem som insats hade i högre utsträckning 
vårdats i akut slutenvård, varit på avgiftningsavdelning, samt fått hjälp av landstingets mobila 
team. 
 

60 



Tabell 6.10 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som under de senaste tolv 
månaderna hade vårdats av olika vårdgivare och/eller i olika vårdformer utanför sjukvården, 
t.ex. av socialtjänsten, procent. 
 

  

Typ av insats 
 

 
 

Icke medicinsk  
– senaste 12 månader  Utredning Boende Beh.hem Intensiv öv. Annan öv. Totalt
 n 197 192 94 122 324 929 
Intensiv öppenvård ordnad av social-
tjänsten 

920 4 8 - 7 3 4 

Annan öppenvård ordnad av 
socialtjänsten 

910 26 58 59 42 28 38 

Behandlingshem 921 6 21 29 17 11 14 
Stödboende 921 5 23 13 10 9 12 
Arbetsträning 920 5 12 4 6 7 7 
Tvångsvård enligt LVM 921 3 6 14 5 3 5 
Öppenvård inom eller ordnad av 
frivården 

921 4 4 1 2 3 3 

Vård/behandling på fängelse 921 2 3 2 1 2 2 
AA, NA, Länkarna (självhjälpsgrupper) 920 27 33 30 52 24 31 
Annat 918 8 35 22 10 6 15 

 
Vidare presenterar tabell 6.10 den icke medicinska vården de senaste 12 månaderna. En hög 
andel (38 %) av klienterna hade deltagit i annan öppenvård ordnad av socialtjänsten och 
närmare en tredjedel hade varit med i någon självhjälpsgrupp, t.ex. AA. Under det senaste året 
hade 15 procent av respondenterna erhållit annan vård såsom härbärge eller familjehem och 
14 procent hade varit på behandlingshem. Det förekom också att intervjupersonerna erhållit 
något slags stödboende (12 %) eller deltagit i arbetsträning (7 %). Under året hade fem 
procent tvångsvårdats enligt LVM, tre procent behandlades i öppenvård inom eller ordnad av 
frivården och två procent vårdades på fängelse. Det var inte särskilt vanligt att respondenterna 
hade behandlats i intensiv öppenvård under det senaste året (4 %). 
 
Klienter med boende eller behandlingshem som insats hade i högre utsträckning haft icke 
medicinsk vård under det senaste året, särskilt annan öppenvård ordnad av socialtjänsten. 
Boendegruppen hade därtill i högre grad fått stödboende, arbetsträning, samt annan vård 
såsom härbärge eller liknande medan de på behandlingshem i högre grad tvångsvårdats eller 
varit på behandlingshem. Till sist kan man notera att klienter med intensiv öppenvård under 
året i högre grad än övriga varit i kontakt med någon eller flera självhjälpsgrupper (jmf. tabell 
6.5).  
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Tabell 6.11 Andel kvinnor och män i olika åldrar som under de senaste tolv månaderna hade 
vårdats av olika vårdgivare och/eller i olika vårdformer inom sjukvården, procent. 
 

 

Män 
 

 

Kvinnor 
 
 
 
 
 
 

Sjukvård  
– senaste 12 månader 

 

Under 
35 år 

35-
49 år

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Akut slutenvård (BCN/BCS) 929 20 29 29 26 21 16 26 20 
Avgiftning eller annan 
slutenvård (BCN/BCS) 

925 28 27 27 27 31 22 23 25 

Öppenvårdsmottagning 
(BCN/BCS) 

925 25 23 15 21 21 30 20 25 

Mobila team (BCN/BCS) 926 3 11 3 6 10 7 5 7 
Metadonprogram (BCN) 928 - 3 - 1 - 5 - 2 
Slutenvård inom psykiatrin 928 6 4 1 4 7 7 5 6 
Öppenvårdsmottagning inom 
psykiatrin 

927 8 10 4 7 20 12 5 12 

Annan sjukhusvård, slutenvård 926 8 7 8 7 6 5 6 5 
Generell sjukvård, öppenvård 926 8 7 11 9 11 12 9 11 
Privat sjukvård/psykolog eller 
terapeut 

928 10 3 - 4 10 6 3 5 

 
Tabell 6.11 visar att män och kvinnor överlag hade ungefär lika mycket erfarenhet av 
sjukvård under de senaste 12 månaderna. De yngsta kvinnorna hade i högre utsträckning än 
övriga behandlats på öppenvårdsmottagning inom psykiatrin samt hade i något högre grad än 
äldre kvinnor haft avgiftning eller annan slutenvård. Akut slutenvård var vanligare bland äldre 
klienter förutom bland medelålders kvinnor vilka i högre grad än övriga varit på 
öppenvårdsmottagning inom landstinget. Männen över 49 år hade i lägre grad nyttjat denna 
vård likväl som psykiatrins slutenvård. Privat vård hos t.ex. terapeut var under de senaste året 
vanligare bland yngre än äldre klienter. 
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Tabell 6.12 Andel kvinnor och män i olika åldrar som under de senaste tolv månaderna hade 
vårdats av olika vårdgivare och/eller i olika vårdformer utanför sjukvården, t.ex. av 
socialtjänsten, procent. 
 

 

Män 
 

Kvinnor 
 
 
 
 
 

Icke medicinsk  
– senaste 12 månader 

 

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 
äldre 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 
äldre 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Intensiv öppenvård ordnad av 
social-tjänsten 

927 5 4 4 4 9 3 2 4 

Annan öppenvård ordnad av 
socialtjänsten 

917 40 43 36 40 41 34 34 36 

Behandlingshem 928 16 15 15 15 13 11 9 11 
Stödboende 928 11 14 12 12 10 14 3 10 
Arbetsträning 927 6 12 5 8 4 7 3 5 
Tvångsvård enligt LVM 928 10 3 4 5 4 2 6 4 
Öppenvård inom eller ordnad 
av frivården 

928 6 4 3 4 1 2 - 1 

Vård/behandling på fängelse 928 2 2 2 2 3 1 - 1 
AA, NA, Länkarna 
(självhjälpsgrupper) 

927 31 30 29 30 37 30 32 33 

Annat 924 12 19 16 16 13 13 6 11 

 
Tabell 6.12 åskådliggör kvinnor och män i olika åldrar som under året vårdats utanför 
sjukvården. Generellt sett var skillnaderna mellan grupperna små. De äldsta kvinnorna hade 
under de senaste 12 månaderna i lägre utsträckning än övriga haft stödboende respektive 
vistats på härbärge eller liknande. Medelålders män hade i något högre grad än övriga fått 
arbetsträning medan de yngsta männen i högre utsträckning tvångsvårdats. Noterbart är också 
att det var något vanligare bland de yngsta kvinnorna att under året ha deltagit i 
självhjälpsgrupper. 
 
 
Antal vårdgivare och vårddagar 
 
För att visa hur omfattande vårderfarenheter varje klient hade redovisas här hur många av de 
tjugo vårdkategorierna (olika typer av vård och vårdgivare) som de haft kontakt med. I tabell 
6.13 - 6.15 anges separat hur många av vårdgivarna som klienterna någon gång vårdats av 
respektive vårdkontakter under de senaste 12 månaderna. Utöver det anges även antalet 
vårddagar under det senaste året (exklusive aktuell vårdenhet). Klienterna har delats in enligt 
typ av insats, kön och ålder samt efter geografisk tillhörighet. 
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Tabell 6.13 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som någon gång och under de 
senaste 12 månaderna vårdats inom olika många vårdformer/vårdgivare (0-20 st.*), samt antal 
vårddagar under de senaste tolv månaderna, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 

Antal typer av vård/vårdgivare och 
dagar i vård 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Typer av vård någon gång  924       

Inga  7 2 1 6 8 6 
1-2  20 6 10 13 21 16 
3-4  28 12 14 22 23 21 
5-6  18 22 27 23 21 21 
7-9  23 35 34 25 18 25 
10+  4 23 15 12 9 12 

        
Typer av vård under de senaste 12 
månaderna 

924       

Inga  24 5 3 15 29 19 
1-2  43 30 31 35 42 38 
3-4  25 37 45 34 24 30 
5-6  8 23 17 12 5 11 
7+  - 5 4 4 1 2 

        
Antal vårddagar under de senaste 12 
månaderna 

923       

0 dagar  25 5 1 15 29 19 
1-4 dagar  11 6 8 14 10 10 
5-14 dagar  14 12 20 12 16 15 
15-29 dagar  10 10 13 8 5 8 
30-59 dagar  12 14 9 9 4 11 
60-90 dagar  7 8 9 8 4 7 
90+ dagar  21 45 40 34 32 40 

* Se bilaga 2 för en beskrivning av vårdkategorierna. 
 
Enligt tabell 6.13 saknade sex procent av dem som deltog i undersökningen tidigare kontakt 
med missbrukarvården medan 12 procent hade haft mer än nio vårdkontakter. Ungefär en 
femtedel av respondenterna hade inte haft någon typ av vård det senaste året. Över 40 procent 
hade haft minst tre vårdformer och en nästan lika stor andel hade under året 90 vårddagar eller 
fler. En högre andel av dem med boende som insats än de med utredning eller annan 
öppenvård hade tidigare vårdats i fler än tio vårdtyper, haft fem eller fler olika vårdformer och 
minst 90 vårddagar under det senaste året. Resultaten visar vidare att 24 procent av dem med 
utredning som insats och 29 procent av dem med annan öppenvård helt saknade vårddagar de 
senaste 12 månaderna, till skillnad från gruppen med boende eller behandlingshem som 
insats, vilka hörde till de mer vårderfarna grupperna. 
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Tabell 6.14 Andel av socialtjänstens klienter, kvinnor och män i olika åldersgrupper, som 
någon gång och under de senaste 12 månaderna vårdats inom olika många 
vårdformer/vårdgivare (0-20 st.*), samt antal vårddagar under de senaste tolv månaderna, 
procent. 
 

 

Män 
 

 

Kvinnor 
 
 
 

Antal typer av 
vårdformer/vårdgivare och 
dagar i vård 

 

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-49 
år 

50 år 
och 

äldre 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Typer av vård någon gång  931         

Inga  6 5 3 4 10 7 14 10 
1-2  21 12 16 16 14 14 17 15 
3-4  22 15 25 20 20 21 27 22 
5-6  19 21 26 22 17 17 21 18 
7-9  24 28 25 26 31 22 15 23 
10+  8 19 5 12 8 19 6 12 

          
Typer av vård under de senaste 
12 månaderna 

931         

Inga  17 19 19 18 20 15 26 20 
1-2  37 33 39 36 34 46 39 41 
3-4  34 31 32 32 21 26 27 25 
5-6  11 14 9 12 20 9 6 11 
7+  2 3 - 2 6 4 2 4 

          
Antal vårddagar under de 
senaste 12 månaderna 

930         

0 dagar  20 17 19 19 18 16 26 20 
1-4 dagar  9 7 12 9 11 14 9 12 
5-14 dagar  14 16 16 15 13 13 15 13 
15-29 dagar  8 8 8 8 6 11 9 8 
30-59 dagar  9 11 11 10 10 13 15 12 
60-90 dagar  8 7 6 6 10 8 5 7 
90+ dagar  32 34 28 33 32 25 21 23 

* Se bilaga 2 för en beskrivning av vårdkategorierna. 
 
I tabell 6.14 framgår att en högre andel av kvinnorna än männen helt saknade tidigare 
erfarenhet av missbruksvård. Klienterna i åldern 35-49 hade i högre grad än främst de äldsta 
erfarenhet av tio vårdformer eller fler. Män hade i högre utsträckning än kvinnor vårdats 90 
dagar eller fler under året.  
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Tabell 6.15 Andel av socialtjänstens klienter med olika geografisk tillhörighet som någon 
gång och under de senaste 12 månaderna vårdats inom olika många vårdformer/vårdgivare (0-
20 st.*), samt antal vårddagar under de senaste tolv månaderna, procent. 
 

 

 Geografisk tillhörighet 
 

 
 

Antal typer av 
vård/vårdgivare och dagar i 
vård 

 

Förorter 
Norr 

Sthlm stad - 
Norra 

Sthlm stad - 
Södra 

Förorter 
Syd 

Hemlösa Totalt

 n 373 102 137 224 100 936 
Typer av vård någon gång  931       

Inga  7 7 2 6 2 6 
1-2  22 9 10 16 4 16 
3-4  23 20 21 19 19 21 
5-6  21 16 19 24 21 21 
7-9  16 36 34 25 34 25 
10+  10 13 14 9 20 12 

        
Typer av vård under de 
senaste 12 månaderna 

931       

Inga  26 12 12 19 6 19 
1-2  40 37 36 37 31 37 
3-4  25 30 36 33 38 30 
5-6  8 18 13 10 21 12 
7+  2 3 4 1 4 2 

        
Antal vårddagar under de 
senaste 12 månaderna 

930       

0 dagar  27 13 13 19 5 19 
1-4 dagar  13 9 10 7 4 10 
5-14 dagar  17 8 9 17 17 15 
15-29 dagar  9 6 5 8 13 8 
30-59 dagar  9 13 16 10 11 11 
60-90 dagar  5 8 7 9 10 7 
90+ dagar  21 44 41 32 40 31 

* Se bilaga 2 för en beskrivning av vårdkategorierna. 
 
Enligt tabell 6.15 syns få skillnader geografiskt sett beträffande tidigare vård. En högre andel 
av klienterna på Enheten för hemlösa hade under det senaste året haft tre eller fler 
vårdkontakter. Respondenterna i de norra förorterna saknade i högre utsträckning än främst de 
från Enheten från hemlösa men även i förhållande till klienter i södra och norra Stockholms 
stad vårdkontakter under de senaste 12 månaderna. En lägre andel av klienterna i norra 
Stockholms stad hade under de senaste12 månaderna erhållit vård i 90 dagar eller fler. 
 
 
Sammanfattning 
 
Socialtjänstens klienter hade överlag omfattande erfarenhet av olika former av missbruksvård. 
Närmare hälften hade sin första kontakt (vilken nödvändigtvis inte behövde ha med alkohol 
eller droger att göra) med socialtjänsten för mer än 10 år sedan, särskilt klienter som vid 
intervjutillfället vårdades på behandlingshem eller i boende. Tretton procent av dem som 
deltog i undersökningen hade aldrig haft kontakt med socialtjänsten tidigare. Ju högre 
medelinkomst i kommunen/stadsdelen desto större sannolikhet att klienterna besökte 
socialtjänsten för första gången i samband med den aktuella insatsen. Generellt sett var 
intervjupersonerna erfarna vårdtagare inom alkohol- och drogrelaterad behandling, endast sex 
procent var helt utan vårderfarenhet. Vanligast förekommande var behandling inom 
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socialtjänstens öppenvård (58 %) samt deltagande i någon självhjälpsgrupp såsom AA eller 
NA (58 %). Det var även dessa två vårdformer som var vanligast under det senaste året. En 
majoritet av dem som deltog i undersökningen (53 %) hade någon gång vårdats på 
avgiftningsavdelning, 27 procent hade gjort det under det senaste året. Närmare hälften hade 
någon gång varit på behandlingshem och lika många hade vårdats i akut slutenvård. Om man 
ser till de senaste 12 månaderna var siffran för vård på behandlingshem 14 procent. Var fjärde 
respondent hade erfarenhet av psykiatrins öppenvård för sina problem kopplade till alkohol 
eller droger. Slutenvård inom psykiatrin var inte lika vanligt, 15 procent hade behandlats på 
sådan avdelning och en lika hög andel hade vid ett eller flera tillfällen tvångsvårdats enligt 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det var vanligt att klienterna någon gång i 
livet vårdats inom beroendecentrums öppenvård (44 %) och en tredjedel hade erfarenhet av att 
ha bott på härbärge och en lika hög andel hade vårdats i familjehem. Var fjärde respondent 
hade fått stödboende ordnat och 19 procent hade vårdats genom olika former av arbetsträning 
(allt ifrån snickeri eller hunddagis till biblioteksarbete). Cirka 40 procent av klienterna hade 
någon gång suttit häktade eller varit intagna på anstalt men enbart åtta procent hade fått vård 
för sina alkohol- eller drogproblem i samband med fängelsevistelsen.  
 
Personer vars aktuella insats var institutionsliknande vård hade genomgående i högre grad 
erfarenhet av missbrukarvården (under det senaste året likväl som tidigare i livet). Klienter 
som vid intervjutillfället vårdades i intensiv öppenvård hade i högre grad deltagit i självhjälps-
grupper och sådana möten ingick ofta i den strukturerade öppenvården. Runt var fjärde person 
med utredning respektive annan öppenvård var innan den aktuella insatsen helt utan vård-
dagar under det senaste året.  
 
Generellt sett var likheterna mellan kvinnors och mäns erfarenheter av vård stora. Män hade 
överlag något mer erfarenhet sedan tidigare av missbruksvård. Kvinnor hade i något högre 
utsträckning än män vårdats inom psykiatrins öppenvård vilket under det senaste året var 
särskilt vanligt bland de yngsta kvinnorna. Unga män hade däremot i högre grad 
tvångsvårdats under de senaste 12 månaderna. Yngre klienter hade i större utsträckning 
erfarenhet av behandling i metadonprogram medan äldre snarare varit på behandlingshem. 
Det var något vanligare bland äldre män att vid något tillfälle ha deltagit i självhjälpsgrupper 
medan sådana möten under det senaste året var mest förekommande bland unga kvinnor. 
Medelålders respondenter hade i högre utsträckning behandlats i psykiatrisk slutenvård 
liksom i olika former av öppenvård. 
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7. Väg till vård inom socialtjänsten 
 
 
Det här kapitlet fokuserar på de faktorer och omständigheter som lett fram till klienternas 
beslut att söka vård för alkohol- och drogproblem. Intervjuerna gjordes i början av klienternas 
vårdkontakt och en betydande del av intervjun ägnades åt frågor om hur och varför 
respondenterna kommit till behandlingssystemet. Klienterna fick ange vilka personer eller 
organisationer som föreslagit att de skulle söka hjälp för sina problem eller remitterat dem 
vidare, och från vilka källor de fått information om vårdenheten de befann sig på vid 
intervjutillfället. Klienterna fick även ange om och hur mycket olika händelser i deras liv 
under de senaste tolv månaderna bidragit till att de kommit till vård. Slutligen fick de ta 
ställning till ett antal påståenden och uppge om de instämde ”helt och hållet”, ”delvis”, ”inte 
särskilt” eller ”inte alls” i varje påstående. Dessa påståenden behandlade olika orsaker till att 
intervjupersonerna nu kommit till vård samt eventuella faktorer som avhållit dem från att söka 
hjälp innan de kom till vård denna gång. Det är inte alltid ett medvetet beslut från klientens 
sida som ligger bakom vårdkontakten. Det förekommer även att personer kommer in i 
vårdsystemet genom att de blivit lagförda för rattfylleri, genom att polisen fört dem till 
akutvården osv.   
 
 
Vem föreslog vård och remitteringar 
 
I detta avsnitt anges från vilka vårdgivare eller vårdformer som klienterna uppgav att de 
överförts/remitterats till den enhet där intervjun gjordes. Vidare redovisas vilka personer, både 
anhöriga och personer inom sjukvården eller andra myndigheter, som föreslog att 
respondenterna skulle söka vård för problem med alkohol eller droger. I avsnittet anges också 
från vilka källor klienterna fått information om enheten de vårdades på. Respondenterna 
grupperas i tabellerna efter typ av insats de fick vid intervjutillfället, rusmedelsproblem, ålder 
och kön samt medelinkomst i kommunen/stadsdelen. 
 

68 



Tabell 7.1 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som uppgav att de remitterades 
till den enhet där den första intervjun genomfördes från olika typer av vårdgivare/vårdformer 
(20 kategorier*) (n=499), procent. 
 

 

Typ av insats 
 

    
 
 

Vårdgivare/vårdformer som klienterna 
remitterats från  Utredning Boende Beh.hem Intensiv 

öv. 
Annan 

öv. 
Totalt

n 61 149 74 76 139 499 
Inom sjukvården       

Akut slutenvård (BCN/S) 3 - 1 3 7 3 
Avgiftning/slutenvård (BCN/S) 13 3 8 - 9 6 
Öppenvård (BCN/S) 5 - - 3 4 2 
Mobila team (BCN/S) - - - - - - 
Metadonprogram (BCN) - - - - - - 
Slutenvård, psykiatrin 5 1 - - 4 2 
Öppenvård, psykiatrin 5 - - - 4 2 
Annan sluten sjukvård - - 1 - 1 1 
Annan öppen sjukvård - - - 3 5 2 
Privat sjukvård 5 - - 1 1 1 

Utanför sjukvården       
Socialtjänsten, intensiv öv 5 2 3 3 1 2 
Socialtjänsten, övrig öv 43 84 70 82 47 66 
Behandlingshem 3 5 1 1 1 2 
Stödboende - 3 3 - 1 2 
Arbetsträning 2 - - - - - 
Tvångsvård 2 1 7 3 1 2 
Frivård  3 - - - 7 2 
Anstalt 5 1 5 - 2 2 
AA, NA, länkarna (självhjälps grupper) - - - 1 1 - 
Annat 2 1 - 1 5 2 

* Se bilaga 2 för en beskrivning av de olika kategorierna. 
 
Tabell 7.1 återger att lite över hälften (53 %) av det totala antalet klienter hade kommit till 
vård via någon annan enhet än den de intervjuades på. Klart högst andel (68 %) av dessa hade 
remitterats från socialtjänstens öppenvård. Därefter kom sex procent från någon 
avgiftningsavdelning inom sjukvården och tre procent från akut slutenvård. Ytterligare tio 
procent remitterades från olika avdelningar inom sjukvården. Andelen respondenter som kom 
från övriga vårdinstanser utanför sjukvården låg på totalt sett 12 procent. 
 
Resultaten visar med några få undantag likvärdiga andelar mellan klienter med olika typ av 
insats. En högre andel av respondenter med utredning som insats än övriga kom från någon 
avgiftningsavdelning (ingen remitterades från avgiftning till intensiv öppenvård). Klienter 
med boende, behandlingshem eller intensiv öppenvård som insats hade i högre utsträckning 
än övriga grupper remitterats från socialtjänstens övriga öppenvård. 
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Tabell 7.2 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som uppgav att olika personer 
eller organisationer uppmanat dem att söka vård för sina alkohol- eller drogproblem, procent. 
 

∗ I tabell 7.2 i motsvarande rapport för landstingets beroendevård (Palm & Storbjörk 2003) är kategorierna 
BCN/BCS, sjukvård samt psykiatri sammanslagna till kategorin sjukvård.  

  

Typ av insats 
 

    
 
 
 

Personer eller organisationer som 
föreslog vård 

 Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Övervakare 922 7 10 18 8 6 9 
Domstol 922 4 9 17 8 7 8 
Advokat 922 5 5 13 4 4 5 
Din arbetsgivare 922 6 5 8 16 10 9 
Någon annan på ditt arbete 922 4 8 5 7 5 6 
Någon inom socialtjänsten 921 41 76 73 64 42 55 
Någon inom BCN/BCS ∗ 922 17 27 30 27 16 21 
Någon inom sjukvården ∗ 921 8 14 10 12 12 11 
Någon inom psykiatrin ∗ 919 9 7 13 7 12 10 
Din partner/maka/make 920 28 28 41 35 34 32 
Någon annan i din familj 922 38 37 55 50 39 42 
En vän 922 30 30 46 29 32 32 

 
En majoritet (55 %) av klienterna som vårdades för sina alkohol- eller drogproblem hade 
blivit uppmanad av någon inom socialtjänsten att söka hjälp. Det var möjligt att uppge mer än 
ett svarsalternativ. Tabell 7.2 visar vidare att 42 procent rekommenderades söka vård av 
någon familjemedlem (exkl. partner). Ungefär en tredjedel av respondenterna hade blivit 
ombedd att söka vård av en partner och en lika hög andel av någon vän. Ungefär en femtedel 
blev uppmanade av någon inom landstingets beroendevård, elva procent av någon inom den 
allmänna sjukvården och tio procent av någon inom psykiatrin. Cirka 13 procent av 
intervjupersonerna hade blivit anmodade att söka hjälp av någon inom rättsväsendet och 
ungefär tio procent av någon på arbetsplatsen.  
 
Resultaten belyser vidare att en högre andel av de med boende, behandlingshem eller intensiv 
öppenvård som insats än bland övriga hade blivit föreslagen av någon inom socialtjänsten att 
påbörja vård. Noterbart är också att de på behandlingshem i högre grad än klienter med 
boende, utredning eller annan öppenvård som insats hade blivit ombedd av någon 
familjemedlem (exkl. partner) att söka behandling. Intervjupersoner med behandlingshem 
som insats hade i något högre utsträckning än övriga blivit uppmanade att söka vård av någon 
inom rättsväsendet.  
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Tabell 7.3 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som uppgav att de fått 
information om den enhet de vårdades på vid intervjutillfället från olika informationskällor, 
procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Fick information om enheten från… 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Familj/vän/anhörig/bekant 918 23 27 23 16 25 23 
Myndighetsperson eller arbetsgivare (inkl. 
läkare, socialsekreterare m.m.) 

917 71 75 78 80 70 73 

Media 916 1 1 - 1 1 1 
Telefonkatalogen 916 6 1 1 3 5 4 
Hemsida på Internet 916 - 1 2 - - - 
Broschyr 915 1 1 9 3 2 2 
 
I tabell 7.3 framgår att en klart övervägande andel av de som deltog i undersökningen fick 
information om den aktuella enheten av någon myndighetsperson, arbetsgivare eller läkare. 
Närmare 25 procent fick reda på detta av en anhörig eller vän. En betydligt lägre andel (4 %) 
hade tittat i telefonkatalogen, två procent hade läst i någon broschyr och en procent hade fått 
informationen i övrig media. För klienter som kände till enheten sedan länge, och hade svårt 
att minnas hur de först fått kännedom om den, saknades svarsalternativ. Resultaten pekar på 
stora likheter mellan grupperna med olika insatser. 
 
 
Händelser som bidrog till att respondenter kom till vård 
 
En vanlig uppfattning som även fått stöd i forskningen (se bl.a. Blomqvist, 1999) är att 
beslutet att söka hjälp för alkohol- eller drogproblem ofta föregås av omfattande och ökande 
antal negativa konsekvenser av alkohol- eller drogkonsumtionen. Intervjupersonerna 
tillfrågades om olika händelser hade inträffat i deras liv under de senaste tolv månaderna 
innan intervjun. För de händelser som de erfarit fick de därefter ange om dessa bidrog, och i 
så fall hur mycket, till att de kom till vård. I tabellerna nedan (7.4-7.5) redovisas hur hög 
andel av de klienter som erfarit olika händelser och som uppgav att de bidragit, lite eller 
mycket till att de kom till vård. Klienterna delades in enligt typ av insats samt efter upplevt 
rusmedelsproblem. 
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Tabell 7.4 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som uppgav att olika händelser 
hade bidragit (lite eller mycket) till att de kom till behandling, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 

Händelser som bidrog, lite eller 
mycket, till att kom till vård 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt 

 n 197 192 94 122 324 929 
Allvarliga gräl med familjemed-
lemmar/närstående om 
drickande/drogbruk. 

915 35 22 37 28 28 29 

Tagen för rattfylleri. 919 5 4 4 3 3 4 
Omhändertagen eller bortförd för 
fylleri på allmän plats eller överdos. 

917 10 12 18 5 7 9 

Problem med polisen till följd av 
bruk eller köpande/säljande av 
droger. 

919 13 8 23 9 5 10 

Allvarliga klagomål från chef/lärare 
eller motsvarande relaterat till 
drickande/drogbruk. 

919 8 6 6 14 12 10 

Påpekande från läkare eller annan 
person inom sjukvården att har 
problem med drickande/drogbruk. 

919 25 30 29 31 26 27 

Skrämdes av överdos eller använde 
särskilt mycket droger vid ett 
tillfälle. 

919 19 10 15 25 6 13 

Skrämdes av blackout eller DT eller 
av att drack särskilt mycket vid ett 
tillfälle. 

918 23 17 21 23 30 24 

En vän påbörjade alkohol- eller 
drogbehandling. 

915 15 21 16 18 15 17 

 
De vanligaste händelserna som bidrog till att klienterna kom till behandling var enligt tabell 
7.4 allvarliga gräl med någon familjemedlem eller närstående (29 %), att någon inom sjuk-
vården påpekade klientens alkohol- eller drogproblem (27 %) eller att klienten haft en 
blackout, delirium tremens eller druckit särskilt mycket vid ett och samma tillfälle (24 %). En 
något lägre andel (17 %) påverkades av att någon vän påbörjat behandling. En ännu lägre 
andel (13 %) skrämdes av att de tagit särskilt mycket droger vid ett tillfälle eller tagit en 
överdos och tio procent hade fått klagomål av chef/lärare eller motsvarande. Fyra procent 
kom till behandling till följd av att de hade blivit tagna för rattfylleri.  
 
Om man jämför grupperna indikerar tabellen att klienter med behandlingshem eller utredning 
som insats i högre grad än övriga hade sökt vård p.g.a. allvarliga gräl med någon närstående 
eller haft problem med polisen till följd av bruk eller handel med droger. Vidare framgår att 
det var vanligare att klienter med intensiv öppenvård hade skrämts av överkonsumtion av 
droger. En högre andel av dem med annan öppenvård som insats hade skärrats av sitt 
alkoholanvändande, t.ex. fått en blackout, och detta bidrog till att de sökte vård. Därtill var 
klagomål från chefen eller motsvarande en vanligare orsak bland intervjupersonerna i de båda 
öppenvårdgrupperna.  
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Tabell 7.5 Andel socialtjänstklienter med olika rusmedelsproblem som uppgav att olika 
händelser hade bidragit (lite eller mycket) till att de kom till behandling, procent. 
 

 

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 
 

Händelser som bidrog, lite eller mycket, till att 
klienter kom till vård 

 

Inget Alkohol Droger Alkohol och 
droger 

Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Allvarliga gräl med familjemedlemmar/närstående om 
drickande/drogbruk. 

 
918

 
20 

 
27 

 
37 

 
47 

 
29 

Tagen för rattfylleri. 922 3 4 4 6 4 
Omhändertagen eller bortförd för fylleri på allmän plats 
eller överdos. 

920 6 9 12 19 9 

Problem med polisen till följd av bruk eller 
köpande/säljande av droger. 

922 7 2 24 18 9 

Allvarliga klagomål från chef/lärare eller motsvarande 
relaterat till drickande/drogbruk. 

922 5 13 5 21 10 

Påpekande från läkare eller annan person inom 
sjukvården att har problem med drickande/drogbruk. 

922
 

16 32 28 24 27 

Skrämdes av överdos eller använde särskilt mycket droger 
vid ett tillfälle. 

922 9 4 29 37 13 

Skrämdes av blackout eller DT eller av att drack särskilt 
mycket vid ett tillfälle. 

921 10 39 3 35 24 

En vän påbörjade alkohol- eller drogbehandling. 918 9 16 20 33 17 

 
Tabell 7.5 visar bidragande händelser till vård och en jämförelse mellan grupper av klienter 
med olika typer av rusmedelsproblem. Återigen visas tydliga och delvis väntade olikheter vid 
denna indelning av respondenterna. De klienter som upplevde problem med både alkohol och 
droger utmärkte sig genomgående i förhållande till de andra grupperna. De menade i högre 
utsträckning än övriga att familjegräl, omhändertagande på allmän plats eller allvarliga 
klagomål från chef eller motsvarande bidragit till att de sökte vård. Vidare hade denna grupp 
tillsammans med alkoholgruppen i högre grad än övriga skrämts av en blackout eller att de 
druckit särskilt mycket vid ett tillfälle. En högre andel av de i bland - och i droggruppen än i 
övriga grupper uppgav problem med polisen eller överanvändande av droger som bidragande 
orsak till vård. Till sist antyder resultaten att klienter som inte upplevde problem med var sig 
alkohol eller droger i lägre grad tagit intryck av sjukvårdspersonalens rekommendationer att 
söka vård (möjligtvis för att de inte kommit i kontakt med vården på samma sätt som övriga 
klienter).  
 
 
Orsaker till söka vård 
 
Utöver de händelser och övervägande yttre omständigheter som redovisats tidigare i kapitlet 
fick respondenterna uppge vad de själva uppfattade som motiverande eller tvingande 
inflytanden till att de kom till vård denna gång. Intervjupersonerna fick ta ställning till 
påståenden och ange om de instämde helt och hållet, delvis, inte särskilt eller inte alls i att de 
kommit till vård på grund av de nämnda orsakerna. Tabell 7.6-7.8 redovisar orsaker som var 
bidragande för kvinnor och män i olika åldersgrupper, intervjupersoner med olika insatser 
samt för respondenter från kommuner/stadsdelar med olika medelinkomst. 
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Tabell 7.6 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som instämde helt och hållet eller 
delvis (i förhållande till inte särskilt eller inte alls) i orsaker till att de sökt hjälp för problem 
med alkohol eller droger, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 

Påståenden om orsaker att komma till 
vård 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Ville få praktisk hjälp i dagligt liv. 919 68 75 70 71 63 70 

Polisen förde hit mig. 920 13 15 33 15 13 16 
Ville få hjälp att göra mitt liv lugnare och 
mer givande. 

920 87 89 94 95 90 90 

Någon jag bryr mig om sa att jag var tvungen 
att söka hjälp om vi skulle fortsätta träffas. 

917 49 46 55 52 50 50 

Jag blev tillsagd att komma för att inte förlora 
mitt socialbidrag. 

919 13 9 10 19 13 13 

Blev tillsagd att komma för att inte förlora A-
kassa, sjukbidrag eller liknande.* 

917 8 6 12 16 11 10 

Blev tillsagd att komma för att undvika 
fängelse eller annan påföljd. 

917 8 8 19 9 7 9 

Blev tillsagd att komma för att få behålla mitt 
jobb. 

918 3 2 2 12 7 5 

Ville vila upp mig eftersom jag under längre 
tid varit sjuk och inte mått bra. 

916 38 57 46 39 37 42 

Blev varnad att jag skulle förlora vårdnaden 
om mitt/mina barn om jag inte påbörjade 
behandling. 

912 5 3 4 6 6 5 

Det var min egen idé att påbörja behandling. 919 76 81 74 82 76 78 
Ville få lite andrum, saker och ting blev för 
komplicerade. 

913 69 77 69 74 67 72 

Ville undvika att bli tvångsomhändertagen 
enligt LVM. 

918 22 27 28 25 12 22 

Jag blev tvångsomhändertagen.* 920 3 7 25 3 2 5 
Någon anmälde till socialtjänsten att jag har 
problem.* 

912 23 20 35 17 16 20 

Ville minska toleransen så att mitt drogbruk 
skulle bli billigare.* 

916 5 2 3 5 3 3 

Remitterades hit från en annan 
avdelning/mottagning. 

918 32 80 86 63 45 56 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport för landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 

 
I tabell 7.6 fick respondenterna förhålla sig till olika påståenden om varför de kommit till 
vård, svaren angavs på en fyragradig skala och de tillfrågade kan således ha uppgett flera 
orsaker. Det vanligaste skälet till att klienterna sökte behandling var att de ville få hjälp att 
göra sitt liv lugnare och mer givande (90 %). En hög andel, 78 procent, höll med om att det 
var deras egen idé och 72 procent uppgav att de eftersträvade lite andrum i en alltför 
komplicerad tillvaro. Nästan lika många (70 %) uppgav att de önskade praktisk hjälp i sitt 
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dagliga liv. Jämförelsen mellan grupper med olika typer av insats visade inga noterbara 
skillnader gällande ovan nämnda anledningar till att söka vård. 
 
En majoritet av respondenterna hade blivit remitterade till den aktuella insatsen från någon 
annan enhet inom vårdsystemet. Hälften svarade att en anledning till att de sökt hjälp var att 
någon nära person hotat med att säga upp kontakten med dem. En relativt hög andel (42 %) av 
klienterna önskade vila upp sig efter sjukdom och 22 procent ville undvika att bli tvångs-
omhändertagna. Det var relativt vanligt att intervjupersonerna oroade sig för att myndigheter 
skulle frånta dem bl. a. bidrag i olika former eller deras frihet om de inte gick med på 
behandling. Var tionde respondent hade blivit tillsagd att delta i vård för att få behålla sin a-
kassa, sjukbidrag eller liknande och 13 procent kom till vård för att inte förlora sitt social-
bidrag. Var tjugonde klient hade blivit varnad att de skulle förlora vårdnaden om sitt barn om 
de inte påbörjade behandling och lika hög andel blev tillsagda att söka vård för att få behålla 
jobbet. En ganska hög andel (16 %) hade blivit förda till vårdenhet av polisen och fem procent 
av klienterna hade blivit tvångsomhändertagna. En liten andel (3 %) hade sökt behandling för 
att minska toleransen för sitt drogbruk av ekonomiska skäl. 
 
Resultaten visar vidare att klienter med behandlingshem som insats i högre grad än övriga 
blivit förda till vård av polisen, kommit till vård för att undvika fängelsestraff, blivit 
tvångsomhändertagna eller anmälda till socialtjänsten av någon (jmf. tabell 5.2 och 5.5). Det 
var vanligare bland dem med behandlingshem eller boende som insats att de sökt hjälp för att 
vila upp sig efter sjukdom. Respondenter med intensiv öppenvård kom i högre utsträckning 
till vård för att få behålla jobbet eller för att inte förlora sitt socialbidrag.  
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Tabell 7.7 Andel kvinnor och män i olika åldersgrupper som instämde helt och hållet eller 
delvis (i förhållande till inte särskilt eller inte alls) i olika orsaker till att de sökt hjälp för 
problem med alkohol eller droger, procent. 
 

  

Män 
 

 

Kvinnor 
 
 
 
 
 
 

Påståendena om orsaker att komma till 
vård 

 Under
35 år 

35-
49 
år 

50 år 
och 
över 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-
49 
år 

50 år 
och 
över 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Ville få praktisk hjälp i dagligt liv. 925 73 67 68 70 66 65 58 63 
Polisen förde hit mig. 926 24 16 8 16 24 14 8 15 
Ville få hjälp att göra mitt liv lugnare och 
mer givande. 

926 92 91 88 90 92 93 86 91 

Någon jag bryr mig om sa att jag var 
tvungen att söka hjälp om vi skulle fortsätta 
träffas. 

922 60 48 42 50 58 44 50 50 

Jag blev tillsagd att komma för att inte 
förlora mitt socialbidrag. 

924 10 17 12 13 14 9 6 10 

Blev tillsagd att komma för att inte förlora 
A-kassa, sjukbidrag eller liknande.* 

922 9 12 12 11 8 7 6 7 

Blev tillsagd att komma för att undvika 
fängelse eller annan påföljd. 

922 19 9 4 10 11 2 3 5 

Blev tillsagd att komma för att få behålla 
mitt jobb. 

923 5 7 5 6 6 1 11 5 

Ville vila upp mig eftersom jag under 
längre tid varit sjuk och inte mått bra. 

921 43 43 44 43 39 39 42 40 

Blev varnad att jag skulle förlora 
vårdnaden om mitt/mina barn om jag inte 
påbörjade behandling. 

917 4 4 2 3 10 14 3 10 

Det var min egen idé att påbörja 
behandling. 

924 80 79 75 78 77 78 72 76 

Ville få lite andrum, saker och ting blev för 
komplicerade. 

918 74 76 68 73 66 66 67 66 

Ville undvika att bli tvångsomhändertagen 
enligt LVM. 

923 28 17 24 22 22 20 19 20 

Jag blev tvångsomhändertagen.* 925 8 5 4 5 8 4 5 6 
Någon anmälde till socialtjänsten att jag 
har problem.* 

917 27 15 14 18 39 18 22 26 

Ville minska toleransen så att mitt 
drogbruk skulle bli billigare.* 

921 7 3 1 3 7 2 - 3 

Remitterades hit från en annan 
avdelning/mottagning. 

922 51 58 61 57 57 57 41 53 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport för landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 

 
Likheterna mellan kvinnor och män till varför man sökt hjälp för sina alkohol- respektive 
drogbekymmer var påfallande. Tabell 7.7 återger att en något högre andel av männen hade 
påbörjat vård för att undgå fängelse samt sökt hjälp för att livet blivit för komplicerat. 
Kvinnor hade i högre utsträckning blivit anmälda till socialtjänsten samt blivit varnade att de 
skulle förlora vårdnaden om sina barn om de inte påbörjade vård, särskilt dem under 50 år. En 
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högre andel av de äldsta männen än de jämnåriga kvinnorna hade remitterats till vård. Vidare 
visar tabellen att en högre andel av kvinnorna över 49 år än övriga hade sökt behandling för 
att få behålla sitt arbete.  
 
Sannolikheten att respondenten upplevt olika former av tvång som ledde till vårdkontakter var 
större bland de yngre klienterna. En högre andel av dem hade blivit förd till vård av polisen, 
känt sig pressad av att någon närstående varit beredd att säga upp kontakten med dem om de 
inte sökte vård samt hade sökt vård för att minska toleransen för sitt drogbruk på grund av 
ekonomiska skäl. De yngsta intervjupersonerna hade därtill i högre grad blivit anmälda till 
socialtjänsten eller blivit skickade till vård för att undvika fängelse. 
 
Tabell 7.8 Andel av socialtjänstens klienter som instämde helt och hållet eller delvis (i 
förhållande till inte särskilt eller inte alls) i olika påståenden om orsaker till att söka hjälp för 
problem med alkohol eller droger, fördelade efter kommunen/stadsdelens medelinkomst, 
procent. 
 

  

 Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 

 
 
 
 

Påståendena om orsaker att komma till vård  Låg Medel Hög Total 
 n 180 518 138 836 
Ville få praktisk hjälp i dagligt liv. 825 75 65 64 67 

Polisen förde hit mig. 826 21 16 11 16 
Ville få hjälp att göra mitt liv lugnare och mer givande. 826 93 89 92 90 
Någon jag bryr mig om sa att jag var tvungen att söka 
hjälp om vi skulle fortsätta träffas. 

823 50 52 58 52 

Jag blev tillsagd att komma för att inte förlora mitt 
socialbidrag. 

824 18 14 6 14 

Blev tillsagd att komma för att inte förlora A-kassa, 
sjukbidrag eller liknande.* 

822 16 9 10 11 

Blev tillsagd att komma för att undvika fängelse eller 
annan påföljd. 

824 14 7 8 9 

Blev tillsagd att komma för att få behålla mitt jobb. 822 6 6 5 6 
Ville vila upp mig eftersom jag under längre tid varit 
sjuk och inte mått bra. 

818 38 44 41 42 

Blev varnad att jag skulle förlora vårdnaden om 
mitt/mina barn om jag inte påbörjade behandling. 

824 6 5 6 5 

Det var min egen idé att påbörja behandling. 818 79 77 80 78 
Ville få lite andrum, saker och ting blev för 
komplicerade. 

823 77 70 70 72 

Ville undvika att bli tvångsomhändertagen enligt LVM. 823 28 21 18 22 
Jag blev tvångsomhändertagen.* 825 5 5 4 5 
Någon anmälde till socialtjänsten att jag har problem.* 819 27 20 19 21 
Ville minska toleransen så att mitt drogbruk skulle bli 
billigare.* 

822 5 3 3 4 

Remitterades hit från en annan avdelning/mottagning. 822 55 53 55 54 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport för landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 
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Intervjupersonerna i låginkomstkommunerna/stadsdelarna hade enligt tabell 7.8.i högre 
utsträckning kommit till vård för att myndigheter hotat dra in olika former av bidrag eller för 
att de behövde vila och praktisk hjälp. Respondenter i höginkomstkommunerna/stadsdelarna 
höll i högre grad, än övriga, med om att en närstående person tryckt på för vård. 
Överensstämmelsen mellan grupperna var för övrigt stor. 
 
 
Orsaker till att inte söka vård 
 
För att fånga olika faktorer som avhållit personer från att söka hjälp tidigare fick klienterna ta 
ställning till att antal påståenden om olika hinder för detta. I tabell 7.9-7.11 uppmanades de att 
svara om de instämde helt och hållet, delvis, inte särskilt eller inte alls i att varje nämnd 
omständighet utgjort ett hinder för dem innan de kom till den aktuella vården. Även här 
redovisas resultaten för klienter med olika insatser, kvinnor och män i olika åldersgrupper 
samt för dem från kommuner/stadsdelar med olika medelinkomst. 
 
Tabell 7.9 Andel av socialtjänstens klienter med olika insatser som instämde helt och hållet 
eller delvis (i förhållande till inte särskilt eller inte alls) i att olika faktorer hade hindrat dem 
från att söka hjälp för problem med alkohol eller droger, procent. 
 

 

 Typ av insats 
 

 
 
 
 

Påståendena om hinder för att 
komma till vård 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv 

Annan 
öv 

Totalt 

 n 197 192 94 122 324 929 
Jag tyckte inte att mitt problem var så 
allvarligt. 

899 63 57 50 63 64 61 

Jag kände att jag hade för mycket 
ansvar hemma. 

898 30 23 26 26 34 30 

Jag kände att jag hade för mycket 
ansvar på jobbet. 

898 21 17 13 24 27 22 

Jag bekymrade mig över vad andra 
människor skulle tycka om mig. 

898 52 46 34 51 51 48 

Jag trodde inte att behandlingen 
skulle hjälpa mig. 

875 51 51 55 46 44 49 

Jag kände att jag kunde hantera mitt 
problem själv. 

896 70 55 57 66 66 63 

Jag ville inte sluta dricka eller sluta 
använda droger. 

890 64 57 66 63 59 61 

Jag var rädd att förlora vårdnaden om 
mina barn. 

890 14 11 12 17 14 14 

Det fanns ingen som kunde ta hand 
om mina barn. 

889 4 2 5 3 4 4 

Någon i familjen ville inte att jag 
skulle söka vård. ∗ 

886 3 5 4 6 5 5 

Min livssituation var sådan att jag 
inte orkade söka hjälp. ∗ 

892 51 47 56 48 43 47 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport om landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 
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Respondenterna fick svara på vad som hindrat dem från att söka hjälp tidigare. Även här 
användes en fyragradig skala enligt samma princip som föregående. Tabell 7.9 visar 
resultaten för klienter med olika typer av insatser. En hög andel (63 %) av de som deltog i 
undersökningen uppgav att de tidigare kunnat hantera problematiken på egen hand och därför 
inte kontaktat vården. Respondenterna uppgav i hög grad (61 %) att de inte haft för avsikt att 
sluta använda alkohol eller droger och en lika hög andel ansåg sig inte ha haft några allvarliga 
problem. Närmare hälften av de som deltog i undersökningen var oroade över vad andra 
människor skulle tycka om dem ifall de sökte vård. Lika hög andel misstrodde resultatet av 
behandling eller uppgav att deras livssituation varit sådan att de inte orkat söka sig till vården 
tidigare. Närmare en tredjedel av klienterna svarade att förpliktelser hemma hade hindrat dem 
från att söka hjälp tidigare. Cirka 20 procent uppgav för mycket ansvar på jobbet som hinder 
och runt 14 procent svarade att de varit ängsliga att förlora vårdnaden om sina barn. Omkring 
fem procent av respondenterna menade att problem med barntillsyn respektive att någon 
familjemedlem varit negativ till vård hade hindrat dem. Variationen mellan grupperna med 
olika insatser var genomgående liten. En högre andel av klienter med utredning eller 
öppenvård som insats, än de på behandlingshem, bekymrade sig över vad andra människor 
skulle tycka om de fick reda på att de sökt hjälp inom missbrukarvården. 
 
Tabell 7.10 Andel kvinnor och män i olika åldersgrupper som instämde helt och hållet eller 
delvis (i förhållande till inte särskilt eller inte alls) i att olika faktorer hade hindrat dem från att 
söka hjälp för problem med alkohol eller droger, procent. 
 

  

Män 
 

Kvinnor 
 
 
 
 
 

Påståendena om hinder för att 
komma till vård 

 Under
35 år 

35-
49 år

50 år 
och 
över 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt

Under 
35 år 

35-
49 år 

50 år 
och 
över 

 
 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 201 263 229 693 72 104 67 243 
Jag tyckte inte att mitt problem var så 
allvarligt. 

904 63 58 56 59 62 64 68 65 

Jag kände att jag hade för mycket ansvar 
hemma. 

903 34 21 20 24 34 49 47 44 

Jag kände att jag hade för mycket ansvar 
på jobbet. 

902 19 23 20 21 27 22 23 24 

Jag bekymrade mig över vad andra 
människor skulle tycka om mig. 

902 50 49 39 46 62 50 57 55 

Jag trodde inte att behandlingen skulle 
hjälpa mig. 

878 50 49 49 49 56 45 38 47 

Jag kände att jag kunde hantera mitt 
problem själv. 

900 70 64 62 65 61 56 63 59 

Jag ville inte sluta dricka eller sluta 
använda droger. 

894 62 62 59 61 70 61 48 60 

Jag var rädd att förlora vårdnaden om 
mina barn. 

894 13 15 5 11 20 26 10 20 

Det fanns ingen som kunde ta hand om 
mina barn. 

893 1 5 1 2 6 10 7 8 

Någon i familjen ville inte att jag skulle 
söka vård. ∗ 

890 5 6 1 4 9 6 3 6 

Min livssituation var sådan att jag inte 
orkade söka hjälp. ∗ 

896 60 41 40 46 59 49 41 50 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport om landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 
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Tabell 7.10 jämför män och kvinnor i olika åldrar med avseende på anledningar till att inte ha 
uppsökt vård tidigare. En högre andel kvinnor uppgav att det inte fanns någon som kunde ta 
hand om deras barn samt att de hade för mycket ansvar hemma som orsak. Likaså var det 
kvinnorna som i något högre grad bekymrade sig för vad andra skulle tycka. En fjärdedel av 
kvinnorna i åldern 35-49 år uppgav att de hade hindrats att söka hjälp av rädslan för att förlora 
vårdnaden om sina barn, vilket även var en orsak till att de kom till behandling (jmf. tabell 
7.7). 
 
Vid en jämförelse mellan olika grupper kan man se att en högre andel av kvinnorna under 35 
år än de över 49 ville fortsätta använda rusmedel och att de var mer skeptiska till att 
behandling skulle hjälpa dem. En högre andel av kvinnorna samt av de yngsta männen kände 
att de hade för mycket ansvar hemma för att kunna söka vård. Vidare pekar resultaten på att 
män över 49 år i lägre utsträckning bekymrade sig över vad andra skulle anse om dem i fall de 
sökte behandling. Respondenter under 35 år upplevde i något högre grad än övriga att de inte 
orkat söka behandling på grund sin jobbiga livssituation. 
 
Tabell 7.11 Andel av socialtjänstens klienter som instämde helt och hållet eller delvis (i 
förhållande till inte särskilt eller inte alls) i att olika faktorer hade hindrat dem från att söka 
hjälp för problem med alkohol eller droger, fördelade efter kommunen/stadsdelens 
medelinkomst, procent. 
 

  

 Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 

 
 

Påståendena om hinder för att komma till 
vård  Låg Medel Hög Total 
 n 180 518 138 836 
Jag tyckte inte att mitt problem var så allvarligt. 808 69 60 58 62 

Jag kände att jag hade för mycket ansvar hemma. 807 38 29 32 32 
Jag kände att jag hade för mycket ansvar på 
jobbet. 

806 22 24 23 23 

Jag bekymrade mig över vad andra människor 
skulle tycka om mig. 

807 52 49 52 50 

Jag trodde inte att behandlingen skulle hjälpa 
mig. 

785 56 45 51 49 

Jag kände att jag kunde hantera mitt problem 
själv. 

804 67 61 68 63 

Jag ville inte sluta dricka eller sluta använda 
droger. 

801 61 61 61 61 

Jag var rädd att förlora vårdnaden om mina barn. 800 17 14 12 14 
Det fanns ingen som kunde ta hand om mina 
barn. 

799 6 4 4 4 

Någon i familjen ville inte att jag skulle söka 
vård ∗ 

794 3 5 7 5 

Min livssituation var sådan att jag inte orkade 
söka hjälp ∗ 

802 52 45 46 47 

∗ Påståendet har tillkommit i denna rapport, ej med i motsvarande rapport om landstingets patienter (Palm & 
Storbjörk 2003). 
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Respondenter i låginkomstkommunerna/stadsdelarna ansåg i något högre grad än övriga att 
problemet tidigare inte varit tillräckligt allvarligt för att söka vård. I övrigt framkom små 
skillnader mellan de olika kommunerna/stadsdelarna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lite över hälften av respondenterna kom till den aktuella behandlingen via någon annan enhet 
i vårdsystemet. De allra flesta av dem remitterades från socialtjänstens öppenvård, vilket var 
särskilt vanligt bland klienter med boende, behandlingshem eller intensiv öppenvård som 
insats. Bland dessa klienter var det också vanligare än bland övriga att ha blivit uppmanad av 
någon inom socialtjänsten att söka vård, vilket en majoritet av det totala antalet respondenter 
hade blivit. Det var även vanligt att intervjupersonerna blivit anmodade att söka behandling 
av någon i familjen, av sin partner eller av en vän. Klienter med intensiv öppenvård hade i 
högre grad än övriga kommit från någon avgiftningsavdelning. Det var vanligare bland dem 
med behandlingshem som insats att ha blivit uppmanad att söka vård av någon inom 
rättsväsendet. Närmare 75 procent av dem som deltog i undersökningen hade blivit 
informerade om den aktuella vårdenheten av någon myndighetsperson, arbetsgivare eller 
läkare.  
 
Allvarliga gräl med någon nära anhörig om drickande eller drogbruk var en händelse som 
bidrog till att lite mindre än en tredjedel av klienterna kom till behandling. Detta var vanligast 
bland klienter med boende eller behandlingshem som insats. Nästan lika många hade 
påverkats av att någon inom sjukvården påpekat att personen i fråga hade problem med 
alkohol eller droger. Det var mer förekommande bland klienter på behandlingshem än bland 
övriga att ha blivit förda till vård av polisen. Det var vanligare att de med intensiv öppenvård 
kommit till vård för att de överkonsumerat droger medan klienter med annan öppenvård 
snarare skärrats av sitt alkoholanvändande. Allvarliga klagomål från chefen var i högre grad 
en bidragande orsak bland dem med alla former av öppenvård.  
 
Det i särklass vanligaste skälet till att intervjupersonerna sökt sig till socialtjänstens miss-
brukarvård var att de önskade får hjälp med att göra sitt liv lugnare och mer givande. De höll i 
hög grad även med om att det varit deras egen idé att komma till behandling samt att de 
behövde andrum i en alltför komplicerad tillvaro. Väldigt många (70 %) av klienterna 
önskade få praktisk hjälp i sitt dagliga liv. Inte fullt så många (40 %) hade kommit för att vila 
upp sig efter sjukdom, särskilt dem med boende som insats. Det var vanligare att klienter med 
behandlingshem som insats blivit tvångsomhändertagna eller att någon anmält dem till social-
tjänsten. Bland dem med intensiv öppenvård var det vanligare än bland de andra klienterna att 
man kommit till behandling för att få behålla jobbet eller socialbidraget. Orsakerna till att man 
sökt vård var påfallande lika för kvinnor och män. Männen hade i något högre utsträckning än 
kvinnorna påbörjat vård för att undvika fängelse medan kvinnorna i något högre grad blivit 
anmälda till socialtjänsten. Det var vanligare bland yngre än äldre klienter att ha blivit förda 
till vård av polisen, pressats av någon närstående, valt vård för att undvika fängelse eller blivit 
anmälda till socialtjänsten av någon.    
 
De vanligaste orsakerna till att respondenterna inte sökt hjälp tidigare var att de ansett att 
problemet inte var så allvarligt, att de kände att de kunde hantera problemet själva eller att de 
helt enkelt inte haft för avsikt att sluta dricka eller använda droger, det sista gällde särskilt 
unga kvinnor. Närmare hälften av klienterna bekymrade sig för vad andra skulle tycka om 
dem om de sökte hjälp inom missbruksvården (kvinnor i högre utsträckning). Specifikt 
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kvinnor över 34 år kände i högre grad att de hindrats att söka vård p.g.a. stort ansvar hemma 
och överlag var kvinnorna i något högre utsträckning rädda att förlora vårdnaden om sina 
barn. Det var vanligare bland klienter med såväl alkohol- som drogproblem att konflikter med 
någon närstående, arbetsgivare/lärare eller att de tagit en överdos bidragit till att de kommit 
till behandling. För dem med enbart drogproblem var besvär med polisen kopplat till droger 
likväl som ett överanvändande av droger i högre grad än för övriga bidragande orsaker till 
vård. I alkoholgruppen var överkonsumtion av alkohol bidragande samt påpekanden från 
sjukvårdpersonalen (det sistnämnda gällde även för droggruppen). Personerna i 
låginkomstkommunerna/stadsdelarna hade i högre grad kommit till vård p.g.a. olika former av 
hot från myndigheter eller att de behövde praktisk hjälp i sitt dagliga liv samt vila från en 
komplicerad tillvaro. Det var något vanligare för klienterna i 
höginkomstkommunerna/stadsdelarna att någon närstående krävt att de skulle söka hjälp för 
sina alkohol- respektive drogproblem. 
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8. Respondenternas önskemål om vård, förväntningar på 
vården och intryck av vårdpersonalen 
 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från frågor om vilken typ av behandling som de 
intervjuade önskade, om de trodde att de skulle få den behandling de ville ha på den enhet de 
befann sig på vid intervjutillfället, vad de ville få ut av behandlingen och vad de hade för 
intryck av personalen när de intervjuades. Det bör nämnas att flera intervjupersoner hade svårt 
att svara på frågor om personalen då de nyss påbörjat behandlingen. De som hade kommit till 
vård med tvång kan ha upplevt svårigheter att svara på frågor om vad de ville få ut av 
behandlingen och vad de ville ha för behandling. Noterbart är också att några klienter sökt 
hjälp inom socialtjänsten för att få sitt boende ordnat och därmed haft svårt att svara på 
frågorna om förväntningar på vården. Svaren är uppdelade efter typ av insats, geografiskt 
område, typ av rusmedelsproblem samt kommunens/stadsdelens medelinkomst. 
 
 
Önskemål om vård  
 
Frågan om vilken vård klienterna önskade ger en uppfattning om vilka behov de upplevde då 
de påbörjade behandlingen och kan också efter uppföljningsintervjuerna jämföras med den 
vård som erbjöds. Här presenteras intervjupersonernas önskemål, oavsett om de trodde att det 
var möjligt att få den vård de ville ha eller inte.  
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Tabell 8.1 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som önskade sig olika typer av vård 
samt hur säkra de var att de skulle få den vården, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Önskad vård 

 

Utredning
 

Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
Andel som ville ha… *        

Avgiftning 921 19 12 22 12 15 16 
Metadonbehandling eller annan 
opiatsubstitution. 

924 7 9 26 7 5 9 

Andra mediciner för alkohol/drogproblem 924 28 17 28 32 42 31 
Rådgivning/samtalsterapi om alkohol, 
droger, återfall och behandling. 

919 63 45 66 78 55 59 

Rådgivning/samtalsterapi om livssituation. 921 71 53 71 77 59 64 
Praktisk hjälp 925 67 82 78 70 54 67 
Behandling av fysiska besvär 926 31 29 40 23 22 28 

 
Hur säker på att få önskad behandling ** 

 
864

      

Mycket säker  24 35 31 35 39 34 
Ganska säker  49 35 36 37 34 38 
Något osäker  17 16 14 22 15 17 
Mycket osäker.  11 15 19 6 12 12 

*  Frågan löd: Skulle du nu vilja ha följande typer av behandling/hjälp (ja/nej)? 
** Frågan löd: Hur säker är du på att du kommer att få den behandling du önskar på den här 

avdelningen/mottagningen? 
 
Av tabell 8.1 framgår att närmare 70 procent av klienterna önskade praktisk hjälp och 64 
procent ville ha rådgivning eller samtalsterapi om sin livssituation. Varje klient hade 
möjlighet att ange flera svarsalternativ angående önskad vård. En majoritet (59 %) var 
intresserade av rådgivning/samtalsterapi om alkohol, droger, återfall och behandling. Närmare 
en tredjedel av intervjupersonerna önskade mediciner för sina alkohol- respektive 
drogproblem och 28 procent ville ha vård för fysiska besvär. En viss andel av socialtjänstens 
klienter var avgiftade innan intervjutillfället men 16 procent svarade att de önskade 
avgiftning. Runt var tionde klient ville få metadonbehandling eller annan opiatsubstitution. 
Sjuttiotvå procent av klienterna var mycket eller ganska säkra på att få den behandling de ville 
ha. Respondenter med annan öppenvård var i högre grad än de med utredning som insats 
mycket säkra på att erhålla önskad vård. Värt att notera är att en ansenlig andel respondenter 
valt att inte besvara frågan om hur säkra de var på att få önskad vård. 
 
Det var främst klienterna på behandlingshem som ville ha metadonbehandling och hjälp med 
fysiska besvär. Respondenter med annan öppenvårdsinsats var i lägre utsträckning i behov av 
praktisk hjälp och ville i högre grad än övriga ha medicinering för sina alkohol- respektive 
drogproblem. Intervjupersoner med utredning, behandlingshem eller intensiv öppenvård som 
insats ville i högre grad ha rådgivning/samtalsterapi i alla former.  
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Tabell 8.2 Andel socialtjänst klienter med olika rusmedelsproblem som önskade sig olika 
typer av vård samt hur säkra de var att de skulle få den vården, procent. 
 

 

 Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
Önskad vård 

 Inget 
 

Alkohol Droger Alkohol & droger Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Andel som ville ha… *       

Avgiftning 924 6 14 27 25 16 
Metadonbehandling eller annan 
opiatsubstitution. 

927 5 - 32 9 9 

Andra mediciner för alkohol/drogproblem 927 15 40 25 43 31 
Rådgivning/samtalsterapi om alkohol, 
droger, återfall och behandling. 

922 37 62 68 74 59 

Rådgivning/samtalsterapi om livssituation. 924 54 62 71 83 64 
Praktisk hjälp 928 70 56 86 76 67 
Behandling av fysiska besvär 929 19 25 39 38 27 

 
Säkerhet om att få önskad behandling ** 

 
865 

     

Mycket säker  39 37 20 35 34 
Ganska säker  29 39 46 32 38 
Något osäker  16 15 20 18 17 
Mycket osäker.  16 9 14 15 12 

*  Frågan löd: Skulle du nu vilja ha följande typer av behandling/hjälp (ja/nej)? 
** Frågan löd: Hur säker är du på att du kommer att få den behandling du önskar på den här 

avdelningen/mottagningen? 
 
Enligt tabell 8.2 var respondenter med drogproblem i lägre utsträckning än övriga övertygade 
om att få den vård de önskade (de var dock i hög grad ganska säkra). En högre andel av 
klienter med drogproblem samt med både alkohol och drogproblem, än övriga, ville ha 
avgiftning respektive behandling för fysiska besvär. Personer med drogproblem önskade, inte 
oväntat, i högre grad än övriga få metadonbehandling likväl som praktisk hjälp. Respondenter 
med drog- respektive både alkohol och drogproblem önskade i högre grad, än de som svarade 
att de inte upplevde rusmedelsproblem, rådgivning eller samtalsterapi om sin livssituation. 
Intervjupersoner med alkohol- och drogproblem respektive enbart alkoholproblem ville i 
högre utsträckning än övriga ha andra mediciner för sina alkohol- eller drogproblem. En 
ansenlig andel av dem som svarat att de inte hade några problem med vare sig alkohol eller 
droger önskade råd eller samtal om alkohol, droger, återfall och behandling (dock en lägre 
andel än i övriga grupper). En lägre andel i alkoholgruppen än i övriga grupper önskade 
praktisk hjälp.
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Behandlingsmål 
 
En stor del av den behandling som erbjuds personer med alkohol- och drogproblem syftar till 
att de som genomgår den ska avhålla sig helt och hållet från alkohol eller droger. Frågan är 
om även klienterna delar denna målsättning eller om de har andra önskemål om vad vården 
ska leda till. Att behandlingspersonalen och klienterna är överens om målet kan vara viktigt 
för hur väl behandlingen lyckas, men också för hur man ska mäta om en behandling varit 
framgångsrik eller inte. Det kommer att vara möjligt att jämföra klienternas behandlingsmål 
med personalens uppfattning om klienternas behandlingsmål (Palm 2003). Här presenteras 
dock enbart klienternas mål.  
 
Tabell 8.3 Behandlingsmål för klienter som ansåg sig ha problem med alkohol respektive 
droger uppdelade efter olika typ av insats, procent.*  
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Vad klienterna vill få ut av behandling  

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 105 118 47 83 251 604 
Vad gäller alkohol        

Vill sluta dricka helt och hållet.  55 53 66 57 47 52 
Vill minska drickande, få kontroll över det.  36 37 32 34 44 39 
Vill eliminera de problem drickande orsakar, 
oavsett ändrat dryckesmönster eller inte. 

 9 10 2 10 9 9 

Har inte något problem med alkohol som 
behöver förändras. 

 47 38 50 30 22 35 

Vad gäller andra droger n 106 75 61 56 83 381 
Vill sluta använda droger helt och hållet.  72 75 77 79 81 76 
Vill minska drogbruk eller få kontroll över 
det. 

 14 5 7 11 6 9 

Vill eliminera de problem drogbruket orsakar, 
oavsett ändrat drogbruk eller inte. 

 7 4 5 4 5 5 

Vill få metadon eller annat substitut för 
droger. 

 8 16 12 7 8 10 

Har inte något problem med droger som 
behöver förändras. 

 45 60 35 53 74 58 

* De som inte tyckte att de hade något problem som behövde förändras har uteslutits ur totalberäkningen och 
procentberäkningen för övriga svarsalternativ. 

 
Tabell 8.3 återger att 35 procent av respondenterna inte menade sig ha något problem med 
alkohol som behövde åtgärdas. Lite över hälften av de intervjupersoner som ville ha vård för 
sina alkoholproblem hade som målsättning att sluta dricka helt och hållet. Närmare 40 procent 
önskade få kontroll över sitt drickande genom att minska sin konsumtion. Var tionde klient 
ville eliminera de komplikationer som kunde uppstå i samband med drickandet, oavsett 
förändrade dryckesvanor.  
 
Vidare visar resultaten att 58 procent av dem som deltog i studien inte ansåg sig ha några 
problem med droger som krävde förändring. Tre fjärdedelar av de klienter som tyckte sig ha 
problem med droger var inställda på att sluta helt och hållet. Närmare tio procent ville minska 
sitt droganvändande eller få kontroll över det. En mindre andel (5 %) hade som målsättning 
att eliminera problem som uppstod kring drogbruket oavsett om de avsåg förändra 
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användandet. En tiondel svarade att de ville ha metadon- eller subutexbehandling för sina 
problem. Resultaten pekar på att det var vanligare bland klienter med alkoholproblem att vilja 
minska sitt användande, medan de med drogproblem i högre utsträckning ville sluta helt. 
 
Intervjupersoner med utredning eller behandlingshem som insats menade i högre utsträckning  
att de inte hade några problem med alkohol som behövde förändras medan dem med annan 
öppenvård eller boende som insats ansåg att de inte hade några problem med droger som 
behövde förändras. Respondenter på behandlingshem ville i något högre grad sluta dricka 
alkohol helt och hållet. Därtill var metadonbehandling ett vanligare mål bland dem med 
behandlingshem eller boende som insats. 
 
 
Förväntningar på och intryck av behandlingen 
 
Klienterna tillfrågades om sina förväntningar på den behandling de påbörjat och sitt första 
intryck av personalen. Även personalen tillfrågades om vilka förväntningar de trodde att deras 
klienter hade på behandlingen och det är möjligt att jämföra deras svar med klienternas (Palm 
2003). I uppföljningsintervjun med klienterna ställs också mer ingående frågor om deras 
upplevelse av den behandling de påbörjade vid initialintervjun. Det blir därmed möjligt att 
jämföra det första intrycket med intrycket de har när behandlingen avslutats eller pågått i 
minst ett år. I socialtjänstformuläret ställdes frågorna om förväntningar på behandlingen 
separat för klienter vars insats var utredning. Frågorna redovisas därför i två olika tabeller. 
 
Tabell 8.4 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som instämde helt och hållet eller 
delvis i olika påståenden om förväntningar på vården, procent.  
 

 

Typ av insats * 
 

 
 
 
 
 

Förväntningar på och tankar om behandlingen. 

 

Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 164 93 120 315 692 
Behandlingen kommer att kräva mycket jobb från min 
sida. 

692 75 85 80 72 76 

Jag förväntar mig att bli bra så fort kroppen är fri från 
alkohol eller droger. 

674 57 49 60 64 59 

När jag är klar med behandlingen kommer alla mina 
alkohol- eller drogproblem att vara lösta. 

672 26 29 38 40 35 

Jag tror att behandlingspersonalen här ska kunna hjälpa 
mig förändra min livssituation. 

686 70 76 84 72 74 

Jag tror inte att behandlingen här kommer att påverka 
mig. 

691 30 20 18 24 24 

* Påståendena FOR1a-FOR1e i formuläret ställdes inte till klienter som genomgick utredning. 
 
I tabell 8.4 redovisas klienternas förväntningar på behandlingen, exklusive de klienter som 
hade utredning som insats. Tre fjärdedelar av respondenterna förväntade sig att behandlingen 
skulle innebära mycket arbete från deras egen sida. En nästan lika hög andel trodde att 
behandlingspersonalen skulle kunna hjälpa dem att förändra sin livssituation. Närmare 60 
procent förväntade sig att bli bra så snart kroppen var fri från alkohol eller droger. Ungefär en 
fjärdedel trodde inte att behandlingen skulle påverka dem och 35 procent av dem som 
besvarat frågorna tänkte att alla deras alkohol- eller drogproblem skulle vara lösta när de var 
klara med behandlingen. Resultaten pekar på vissa skillnader mellan grupperna. En något 
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högre andel av klienter med intensiv öppenvård förväntade sig att behandlingspersonalen 
skulle kunna hjälpa dem att förändra sin livssituation. Respondenter med annan 
öppenvårsinsats trodde i högre grad än de på behandlingshem att de skulle vara bra så snart 
kroppen var fri från alkohol eller droger. Därtill förmodade klienter med annan 
öppenvårdsinsats i högre utsträckning att de skulle vara fria från alla sina alkohol- respektive 
drogsvårigheter när vårdperioden var över. 
 
Tabell 8.5 Andel av socialtjänstklienter med utredning som insats som instämde helt och 
hållet eller delvis i olika påståenden om deras förväntningar på utredningen, procent.  
 

 

Insats * 
 

 
 
 
 

Förväntningar på och tankar om utredningen. 

 

Utredning 
 n 196 
Jag förväntar mig att efter utredningen remitteras till den behandling som passar bäst 
utifrån mina behov. 

187 79 

Jag tror inte att jag kommer att få någon behandling när utredningen är klar. 187 29 

Jag tror att personalen kommer att reda ut vilka behov jag har. 188 86 

Jag tror att personalen kommer att försöka få mig att inse att jag har problem och behöver 
vård. 

191 59 

Jag vill bli remitterad till bra behandling. 193 76 

Jag vill få fastställt att jag inte har något alkohol- eller drogproblem. 192 25 

Jag vill undvika att bli skickad till behandling när utredningen är klar. 190 32 

Jag vill få behandling på ett särskilt ställe som verkar bra (självvald enhet). 186 65 

* Påstående FOR 1f - FOR 1m i formuläret ställdes till klienter som genomgick en utredning. 
 
Klienter med utredning som insats hade enligt tabell 8.5 relativt höga förväntningar på vården. 
En hög andel (86 %) förmodade att personalen skulle klargöra vilka behov de hade. Närmare 
80 procent förväntade sig att bli remitterade till bra behandling utifrån sina behov. En klar 
majoritet (65 %) av klienterna önskade vård på någon enhet de själva valt. Resultaten pekar 
på att närmare 60 procent trodde att personalen skulle försöka få dem att inse att de hade 
problem. Drygt 30 procent av respondenterna ville undvika att bli sända till behandling och en 
nästan lika hög andel antog att de inte skulle få någon vård när utredningen var klar. Till sist 
återger tabellen att en fjärdedel önskade få fastställt att de inte hade problem med alkohol eller 
droger. 
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Tabell 8.6 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som instämde helt och hållet eller 
delvis i olika påståenden om behandlingspersonalen, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
Intryck av behandlingspersonalen. 

 Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

Totalt

 n 197 192 94 122 324 929 
De som behandlar är professionella. 814 83 86 87 92 92 88 
De som behandlar mig här förstår mig och 
bryr sig om mig. 

826 88 93 92 97 94 93 

Behandlingspersonalen har tillräckligt 
mycket tid att uppmuntra och hjälpa mig. 

807 76 80 78 94 84 82 

Behandlingspersonalen kommer väl överens 
med varandra. 

614 92 93 97 99 96 95 

Klienterna här aktar sig för vad de säger då 
behandlingspersonalen är i närheten. 

588 58 53 45 22 48 46 

Behandlingspersonalen ger mig tillräckligt 
stort inflytande över min behandling. 

781 82 83 77 92 88 85 

 
Klienterna var överlag positivt inställda till dem som arbetar inom missbruksvården. 
Samtidigt bör noteras ett relativt högt bortfall för samtliga påståenden om behandlings-
personalen. Av dem som besvarat frågorna fann 95 procent att stämningen bland personalen 
var god. Enligt tabell 8.6 hävdade 93 procent att vårdpersonalen månade om och förstod dem 
och 88 procent ansåg att personalen var yrkesskicklig. Klienterna ansåg i hög grad (85 %) att 
de själva hade stort inflytande över behandlingen. Vidare menade 82 procent av 
respondenterna att behandlingspersonalen hade tid att uppmuntra och hjälpa dem. Dock 
hävdade 46 procent av intervjupersonerna att klienterna aktade sig för vad de sa då personalen 
var i närheten. 
 
Klienter med intensiv öppenvård upplevde i högre utsträckning att vårdpersonalen var ett gott 
stöd för dem. De menade i lägre utsträckning än respondenter med andra vårdinsatser att de 
inte kunde prata öppet med personalen. Därtill upplevde de i högre utsträckning tillräckligt 
stort inflytande över sin vårdsituation, särskilt i förhållande till klienter på behandlingshem. 
Minst nöjda med personalen tycktes klienter med utredning som insats vara. 
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Tabell 8.7 Andel av socialtjänstens klienter som instämde helt och hållet eller delvis i olika 
påståenden om behandlingspersonalen, fördelade efter kommunens/stadsdelens 
medelinkomst, procent. 
 

   

 Medelinkomst i kommunen/stadsdelen 
 

Intryck av behandlingspersonalen.  Låg Medel Hög Total 
 n 180 518 138 836 
De som behandlar är professionella. 731 82 89 90 87 
De som behandlar mig här förstår mig och bryr 
sig om mig. 

741 92 93 91 92 

Behandlingspersonalen har tillräckligt mycket tid 
att uppmuntra och hjälpa mig. 

722 78 82 86 82 

Behandlingspersonalen kommer väl överens med 
varandra. 

545 97 95 97 97 

Klienterna här aktar sig för vad de säger då 
behandlingspersonalen är i närheten. 

517 45 46 39 45 

Behandlingspersonalen ger mig tillräckligt stort 
inflytande över min behandling. 

699 85 83 89 84 

 
Intervjupersonerna i medel- respektive höginkomstkommunerna/stadsdelarna ansåg i något 
högre grad att behandlingspersonalen var professionell. Klienterna i höginkomst-
kommunerna/stadsdelarna menade i något högre utsträckning att personalen hade tid att 
uppmuntra och hjälpa dem, särskilt i relation till respondenterna i låginkomst-
kommunerna/stadsdelarna. 
 
Tabell 8.8 Andel av socialtjänstens klienter med olika geografisk tillhörighet som instämde 
helt och hållet eller delvis i olika påståenden om intryck av personalen, procent. 
 

 

Geografisk tillhörighet 
 

 
 
 
 
 

Intryck av 
behandlingspersonalen 

 

Förorter 
Norr 

Sthlm stad - 
Norra 

Sthlm stad - 
Södra 

Förorter 
Syd 

Hemlösa Totalt

 n 373 102 137 224 100 936 
De som behandlar är professionella. 818 88 88 87 87 95 88 

De som behandlar mig här förstår 
mig och bryr sig om mig. 

830 92 91 95 93 96 93 

Behandlingspersonalen har 
tillräckligt mycket tid att 
uppmuntra och hjälpa mig. 

811 83 89 76 82 88 82 

Behandlingspersonalen kommer väl 
överens med varandra. 

617 95 97 96 96 94 96 

Klienterna här aktar sig för vad de 
säger då behandlingspersonalen är i 
närheten. 

591 48 46 37 45 53 46 

Behandlingspersonalen ger mig 
tillräckligt stort inflytande över min 
behandling. 

784 85 90 82 83 88 85 

 
Tabell 8.8 visar att skillnaderna mellan olika geografiska områden var liten. Respondenterna 
på Enheten för hemlösa menade i högre utsträckning än i synnerhet de i södra Stockholms 
stad att klienterna aktar sig för vad de säger när personalen är i närheten. Samtidigt ansåg 95 
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procent av intervjupersonerna från Enheten för hemlösa att personalen var professionell. I 
södra Stockholms stad var det en lägre andel av klienterna som fann att personalen hade 
tillräckligt med tid att uppmuntra och hjälpa dem, särskilt i förhållande till de i norra 
Stockholms stad och på Enheten för hemlösa.  
 
 
Sammanfattning  
 
En viktig aspekt var att undersöka vad klienterna själva ville ha för typ av vård. Resultaten 
pekar på att de vanligen önskade praktisk hjälp, främst de som fick boende som insats. Många 
ville även ha rådgivning om sin livssituation eller samtalsterapi om sina rusmedelsproblem, 
det senare var särskilt vanligt bland klienter med intensiv öppenvårdsinsats. 
Intervjupersonernas önskemål verkar passa relativt väl in i de olika insatsenheternas 
verksamheter. Respondenterna var överlag ganska säkra på att erhålla den vård de önskade. 
Personer med enbart drogproblem var dock inte lika övertygade som övriga om att de skulle 
få önskad behandling. Vidare frågades efter respondenternas mål med behandlingen. Tre 
fjärdedelar av dem med drogproblem ämnade sluta använda droger helt och hållet medan lite 
över hälften av de med alkoholproblem ville bli helt nyktra (det var också en hög andel av 
dem med alkoholproblem som ville minska sitt drickande).  
 
En hög andel av dem som deltog i studien förväntade sig att behandlingen skulle bli jobbig för 
dem. Det var vanligt att klienterna (särskilt de i intensiv öppenvård) räknade med att 
vårdpersonalen skulle hjälpa dem att förändra sin livssituation. Respondenterna hade i början 
av sin behandling överlag goda intryck av personalen. De kände att de fick förståelse och 
menade att vårdpersonalen verkade komma bra överens sinsemellan. Särskilt klienter med 
intensiv öppenvård upplevde att de hade gott inflytande över sin vårdsituation samt att 
personalen hade tillräckligt med tid att uppmuntra och hjälpa dem (det senare var även något 
vanligare bland klienter i höginkomstkommuner/stadsdelar än bland dem i 
låg/medelinkomstkommuner/stadsdelar). Klienterna på Enheten för hemlösa ansåg i något 
högre grad än de med annan geografisk hemvist att behandlingspersonalen var professionell 
liksom att klienterna på vårdenheten passade sig för vad de sa när någon vårdare var i 
närheten. Personer som var under utredning förväntade sig att personalen skulle reda ut vilka 
behov de hade och att de därefter skulle remitteras till någon bra behandling.  
 
Anette Skårner (2001) har i sin avhandling undersökt narkotikamissbrukares sociala 
relationer. Resultaten visar bland annat att vårdtagare i många fall är genuint uppskattande när 
de blir väl bemötta av professionella vårdare. När det finns en ömsesidig respekt och 
förståelse och där den professionelle ser personen bakom missbruket kan vårdaren bli en 
mycket betydelsefull person för den som söker hjälp. I många fall var det dock tvärtom så att 
professionella hjälpare uppvisade samma okunnighet och stereotypa bild av narkomaner som 
ofta förekommer ute i samhället. Så här skriver Skårner om sina resultat med de intervjuade 
narkotikamissbrukarna: 
 

I materialet antyds i vissa fall ett samspel mellan en moraliserande och fördömande 
hållning från samhällets representanter och missbrukarens manipulationer och 
undvikande strategier för att skydda sig från insyn. De intervjuade beskriver hur de 
känner sig tvingade att upprätthålla en fasad. Är de öppna med hur de lever blir de 
bemötta av sanktioner och moralism, åtminstone lyckas inte de professionella förmedla 
sin förståelse (Skårner, 2001, s.241).  
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När det positiva överväger har personen i fråga från början blivit sedd och accepterad som 
han/hon är samt bemött med kunskap och förståelse från den professionella (Skårner, 2001). 
Således kan resultaten i rapporten om socialtjänstklienternas positiva intryck av personalen 
vara ett utryck för att socialtjänstpersonalen har goda relationer till sina klienter. Samtidigt 
ska man komma ihåg att det var relativt många av dem som deltog i undersökningen som inte 
besvarade påståendena om personalen, detta kan i sig kan vara att uttryck för rädsla för att 
vara uppriktig. Tidigare undersökningar visar också att myndigheter bemöter äldre 
drogbrukare annorlunda än yngre, de äldre ter sig mer skeptiska efter åtskilliga misslyckanden 
att bli fria från drogerna och där de känner att de inte ”blir tagna på allvar” av bland andra 
socialarbetaren (Fondén m.fl. 2003). Uppföljningsintervjuerna kommer att kunna ge en 
tydligare bild i denna fråga. 
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9. Attityder till alkohol- och drogproblem samt 
behandling 
 
 
Våra attityder och vår syn på verkligheten påverkar i viss utsträckning våra handlingar och 
beteenden. Inte minst inom missbrukarvården antar vi att det har betydelse för utfallet av en 
behandling vilka föreställningar en person har om chanserna att bli av med sitt alkohol- eller 
drogproblem och vad problemen i grunden beror på. Nedan redovisas vilken syn klienterna 
inom socialtjänstens missbrukarvård har på alkohol- och drogproblem samt behandling. 
Samtliga attitydfrågor som presenteras här består av påståenden som patienterna ombetts 
instämma i helt och hållet, delvis, inte särskilt eller inte alls. I tabellerna nedan redovisas 
andelen i varje grupp som instämde helt och hållet eller delvis. Det bör påpekas att frågorna är 
ett grovt instrument för att studera attityder och att tankarna och mekanismerna bakom förblir 
dolda.   
 
 
Syn på alkohol- och drogproblem 
 
I detta avsnitt presenteras först klienternas syn på alkoholproblem, i form av andelen klienter 
som instämde i ett antal påståenden. Därefter presenteras andelen som instämde i motsvarande 
påståenden om drogproblem, vilket möjliggör jämförelsen mellan respondenternas syn på 
alkoholproblem med deras syn på drogproblem.  
 
Tabell 9.1 Andel socialtjänstklienter med skilda rusmedelsproblem som instämde helt och 
hållet eller delvis i påståenden kring alkoholproblem, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 
 
 
 

Attityder till alkoholproblem 
 Inget Alkohol 

 
Droger Alkohol 

och droger 
Totalt 

 n 223 437 201 71 932 
Alkoholberoende personer är viljesvaga. 881 61 59 63 54 60 

Alkoholism är en sjukdom. 893 86 91 87 91 89 
Alkoholister måste sluta dricka helt för att kunna 
bli av med sitt missbruk. 

895 85 91 95 94 91 

En person som blivit av med sitt alkoholberoende 
förtjänar respekt. 

904 95 94 97 89 94 

En persons drickande är dennes ensak och angår 
inte samhället. 

908 52 37 44 37 42 

Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att be 
om hjälp för sina alkoholproblem. 

904 72 73 69 63 71 

Alkoholproblem är ett socialt problem, snarare än 
ett medicinskt problem. 

880 86 83 82 86 84 

Vem som helst kan relativt lätt sluta missbruka 
alkohol om han/hon verkligen vill sluta. 

909 70 52 57 59 58 

 
I tabell 9.1 redovisas respondenternas attityder till alkoholproblem. De vanligaste åsikterna 
var att en person som blivit av med sitt beroende förtjänade respekt, att alkoholister måste 
sluta dricka helt för att kunna bli kvitt sitt missbruk, att alkoholism är en sjukdom och att 
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alkohol är ett socialt problem snarare än ett medicinskt. Vidare menade 71 procent av 
klienterna att människor i största allmänhet kunde tycka att det är pinsamt att söka hjälp för 
den här typen av problem. Runt 60 procent av respondenterna ansåg att alkoholberoende 
personer är viljesvaga och en nästan lika höga andel tyckte att det är relativt lätt att sluta 
missbruka alkohol om bara viljan finns. Runt 40 procent påstod att en persons drickande inte 
angår samhället. 
 
Resultaten visar att klienter i de olika grupperna med disparata rusmedelsproblem överlag 
hade likartade attityder till alkoholproblem. Gruppen som nu inte upplevde problem med 
rusmedel tyckte i högre grad än övriga att en persons drickande inte är en 
samhällsangelägenhet samt att vem som helst relativt enkelt kan sluta missbruka alkohol om 
han/hon verkligen vill sluta. 
 
Tabell 9.2 Andel socialtjänstklienter med olika rusmedelsproblem som instämde helt och 
hållet eller delvis i påståenden kring drogproblem, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 
 
 
 

Attityder till drogproblem 
 Inget Alkohol

 
Droger Alkohol och 

droger 
Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Drogmissbrukare är viljesvaga. 834 62 66 62 58 63 
Drogberoende är en sjukdom. 831 77 80 79 85 79 
De som använder droger måste sluta helt för att kunna 
bli av med sitt missbruk. 

859 90 97 96 90 95 

En person som blivit av med sitt drogberoende förtjänar 
respekt. 

859 95 95 93 90 94 

Om en person använder droger är dennes ensak och 
angår inte samhället. 

855 46 31 43 37 38 

Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att be om 
hjälp för sitt drogproblem. 

852 70 73 66 66 70 

Drogproblem är ett socialt problem, snarare än ett 
medicinskt problem. 

826 87 85 85 76 85 

Vem som helst kan relativt lätt sluta att ta droger om 
han/hon verkligen vill sluta. 

853 61 43 53 57 51 

 
Synen på drogproblem var, som vi ser i tabell 9.2, genomgående påfallande lik synen på 
alkoholproblem. Några små skillnader visade sig dock. En lägre andel ansåg att drogberoende 
är en sjukdom respektive tyckte att en persons drogproblem inte angår samhället.  
 
Likheten mellan rusmedelsgrupperna var stor även gällande attityder till drogproblem. Det var 
även här de klienter som inte upplevde något rusmedelsproblem som i högre grad än särskilt 
dem med alkoholproblem ansåg att drogbruk inte angår samhället liksom att vem som helst 
kan sluta bruka droger bara han/hon verkligen vill. Det var mindre vanligt att klienterna som 
upplevde både alkohol- och drogproblem tyckte att drogproblem är mer ett socialt än ett 
medicinskt problem. 
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Syn på behandling 
 
Nedan presenteras respondenternas attityder till behandling av alkohol- respektive 
drogproblem med hjälp av ett antal jämförbara påståenden. Återigen visar tabellerna den 
andel som instämde i olika påståenden om behandling. 
 
Tabell 9.3 Andel socialtjänstklienter med olika rusmedelsproblem som instämde helt och 
hållet eller delvis i påståenden kring behandling av alkoholproblem, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

  
 

Påstående om behandling för 
alkoholproblem  Inget Alkohol Droger Alkohol och droger Totalt
 n 223 437 201 71 932 
Det finns behandlingar som är framgångsrika 
för människor som vill minska sitt drickande 
eller sluta dricka. 

902 91 90 91 86 90 

Behandling av alkoholism fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar. 

910 98 99 97 100 98 

Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med 
deras alkoholproblem. 

891 45 39 39 34 40 

Alkoholister måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att 
behandlingen ska fungera. 

905 63 56 75 56 61 

Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till 
behandling av alkoholproblem för personens 
eget bästa. 

912 81 82 85 75 82 

 
Nästan alla respondenter (98 %) ansåg att behandling av alkoholism bara fungerar om 
vårdtagaren vill det. Nio av tio klienter höll med om att det finns framgångsrika 
behandlingsformer för människor som vill sluta dricka alkohol. Drygt 80 procent instämde i 
påståendet om att det ibland kan vara nödvändigt med tvångsvård. En majoritet (61 %) av 
respondenterna tyckte att alkoholister ska bo på behandlingshem eller liknande för att vården 
ska lyckas och 40 procent menade att läkare är de som bäst kan hjälpa personer med 
alkoholproblem. En högre andel av klienterna i gruppen som vid intervjun inte upplevde 
några rusmedelsproblem, än de som erfor svårigheter med både alkohol och droger, tyckte att 
läkarna var bäst lämpade för denna vård. En högre andel av klienterna i droggruppen, än 
bland övriga, menade att alkoholister måste lämna hemmiljön och bo på institution för att 
behandlingen ska fungera. 
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Tabell 9.4 Andel socialtjänstklienter med olika rusmedelsproblem som instämde helt och 
hållet eller delvis i påståenden kring behandling av drogproblem, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 
 
 
 

Påstående om behandling för drogproblem 
 Inget Alkohol Droger Alkohol och 

droger 
Totalt

 n 223 437 201 71 932 
Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill sluta använda droger. 

843 89 93 97 94 93 

Behandling av drogmissbruk fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar. 

860 98 98 100 99 99 

Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med deras 
drogproblem. 

840 51 58 46 36 51 

Drogmissbrukare måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att behandlingen ska 
fungera. 

853 72 77 69 66 73 

Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till behandling 
av drogproblem för personens eget bästa. 

863 87 91 85 81 88 

 
I tabell 9.4 återges att klienterna visade hög tilltro till missbrukarvården också gällande 
drogproblem. Nedan jämförs påståendena om respektive behandling för drogproblem och 
alkoholproblem. En något högre andel (än gällande alkoholproblem) instämde i att läkare var 
de bäst lämpade för vården av drogproblem, att drogmissbrukare skulle åka hemifrån för att 
lyckas med sin behandling samt att tvångsvård i bland var nödvändigt för personer med 
drogproblem. Vidare återger tabellen en klar samsyn mellan de olika grupperna i fråga om 
behandling för drogproblem. Klienterna som ej upplevde problem samt de med 
alkoholproblem förmodade i högre grad än klienterna i alkohol/droggruppen att läkare var 
bäst lämpade att vårda personer med drogproblem. Intressant att notera är omvänt förhållande 
i denna tabell jämfört med föregående. Respondenter med alkoholproblem tyckte i högre grad 
än de med drogproblem att drogmissbrukare måste åka hemifrån för att behandlingen ska 
fungera och att det ibland är nödvändigt att tvinga personer till vård för drogproblem, medan 
klienter med drogproblem i högre utsträckning än de med alkoholproblem menade att 
alkoholister behöver åka hemifrån samt ibland bli tvingade till vård (jmf. tabell 9.3 & 9.4). 
 
 
Behandlingspreferenser 
 
Fyra frågor ställdes om klienternas behandlingspreferenser. En fråga gällde om de föredrog 
öppenvård eller slutenvård, en om socialtjänst- eller landstingsvård föredrogs, en annan om de 
vill behandlas enbart tillsammans med personer av det egna könet eller blandat och den fjärde 
om gruppterapi eller individuell terapi skulle föredras. En stor del av respondenterna fann 
frågorna svåra att besvara, vilket också märks i en lägre svarsfrekvens för dessa frågor jämfört 
med de flesta andra frågor. Svårigheterna berodde dels på att många inte hade erfarenhet av 
de olika vårdformerna, att en del ville ha båda typerna av vård och att en del inte ville ha 
någon av de två typerna av vård. En del fann det svårt att skilja mellan socialtjänstens och 
landstingets vård. Denna fråga hade också den lägsta svarsfrekvensen. Resultaten presenteras 
nedan, uppdelat efter respondenternas upplevda rusmedelsproblem, typ av insats samt kön. 
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Tabell 9.5 Andel socialtjänstklienter med olika rusmedelsproblem som föredrog en typ av 
behandling framför en annan, procent. 
 

  

Aktuellt upplevt rusmedelsproblem 
 

 
 
 
 
 
 

Behandlingspreferenser * 
 Inget Alkohol Droger Alkohol och 

droger 
 
 

Totalt
 n 223 437 201 71 932 
Skulle föredra öppenvård framför slutenvård 877 78 83 76 65 79 

Skulle föredra behandling i socialtjänstens regi hellre än 
landstingets. 

518 70 67 71 75 69 

Skulle föredra behandling på en enhet med båda könen 
hellre än enhet med bara eget kön. 

858 88 93 89 87 90 

Skulle föredra individuell terapi framför gruppterapi om 
jag fick samtalsterapi. 

817 77 73 77 68 74 

* Frågorna löd: ”skulle du föredra X eller Y?”  Svarsalternativen var: ”X” och ”Y” 
 
Närmare 80 procent av klienterna skulle föredra öppenvård framför slutenvård och 69 procent 
sökte sig hellre till socialtjänsten än till landstinget. En hög andel (90 %) av respondenterna 
ansåg enligt tabell 9.5 att det var bättre att vårdas på en enhet med både män och kvinnor än 
på en enhet med bara personer av det egna könet. Vid samtalsterapi skulle 74 procent föredra 
individuell sådan framför gruppterapi. 
 
Klienter med olika rusmedelsproblem hade påfallande lika åsikter om vilken behandling de 
föredrog. Undantaget var att respondenter med alkoholproblem i högre grad än de med både 
alkohol- och drogproblem föredrog öppenvård framför slutenvård. 
 
Tabell 9.6 Andel socialtjänstklienter med olika insatser som föredrog en typ av behandling 
framför en annan, procent. 
 

 

Typ av insats 
 

 
 
 
 
 
 

Behandlingspreferenser * 

 

Utredning Boende Beh.hem Intensiv 
öv. 

Annan 
öv. 

 
 
 
 
 
 

Totalt
 n 197 192 94 122 324 929 
Skulle föredra öppenvård framför slutenvård 874 81 69 49 91 88 79 
Skulle föredra behandling i socialtjänstens 
regi hellre än landstingets. 

515 59 78 73 77 66 69 

Skulle föredra behandling på en enhet med 
båda könen hellre än enhet med bara eget kön. 

856 91 
 

87 91 89 92 90 

Skulle föredra individuell terapi framför 
gruppterapi om jag fick samtalsterapi. 

815 73 76 72 64 79 74 

* Frågorna löd: ”skulle du föredra X eller Y?” Svarsalternativen var: ”X” och ”Y” 
 
Enligt tabell 9.6 föredrog klienter med utredning eller öppenvård som insats i högre grad än 
övriga att behandlas i just öppen - hellre än slutenvård. De som hade boende, behandlingshem 
eller intensiv öppenvård önskade i något högre utsträckning än övriga hellre vård i 
socialtjänstens än landstingets regi. Vidare prefererade en lägre andel respondenter med 
intensiv öppenvård än övriga individuell terapi framför gruppterapi. 
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Tabell 9.7 Andel män och kvinnor med olika insatser som föredrog en typ av behandling 
framför en annan, procent. 
 

 

 Kön 
 

 
 
 
 

Behandlingspreferenser * 

 

Man  Kvinna Totalt
 n 693 243 936 
Skulle föredra öppenvård framför slutenvård 880 79 78 79 
Skulle föredra behandling i socialtjänstens regi hellre än landstingets. 520 71 64 69 
Skulle föredra behandling på en enhet med båda könen hellre än enhet med 
bara eget kön. 

861 93 81 90 

Skulle föredra individuell terapi framför gruppterapi om jag fick samtalsterapi. 820 73 78 74 

* Frågorna löd: ”skulle du föredra X eller Y?” Svarsalternativen var: ”X” och ”Y” 
 
Till sist jämförs män och kvinnors behandlingspreferenser. Tabell 9.7 indikerar att en något 
högre andel av männen skulle föredra vård i socialtjänstens regi samt behandling på en enhet 
med både män och kvinnor. Kvinnorna skulle i något högre utsträckning föredra individuell 
terapi framför gruppterapi. 
 
 
Sammanfattning 
 
Klienternas syn på alkohol- respektive drogproblem var överlag liknande oavsett vilket typ av 
rusmedelproblem de hade. Det var väldigt vanligt att klienterna höll med om påståenden som 
att alkoholism eller drogberoende är en sjukdom och att man måste sluta helt för att kunna bli 
av med sitt missbruk. Vidare ansåg intervjupersonerna i hög utsträckning att personer som 
blivit av med sitt beroende förtjänar respekt och att rusmedelsproblem snarare är sociala än 
medicinska (det var dock en lägre andel av dem som hade problem med både alkohol och 
droger som höll med om att drogproblem förr är ett socialt än ett medicinskt problem). 
Däremot var det inte lika vanligt att respondenterna höll med om att missbruk är den enskildes 
problem som inte angår samhället eller att det är relativt lätt att sluta missbruka om bara viljan 
finns (särskilt vanlig uppfattning bland dem som inte ansåg sig ha problem med vare sig 
alkohol eller droger). 
 
Samsynen mellan personer med olika rusmedelproblem var tydlig också när det gäller 
behandling. En hög andel av respondenterna höll med om att behandlingen bara fungerar om 
vårdtagaren vill att den fungerar. Likaså stämde många in i påståenden om att det finns 
framgångsrik vård samt att det ibland är nödvändigt att tvinga folk till behandling om vården 
är för dennes bästa. Det var något färre som ansåg att man måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att vården ska fungera. I denna fråga syntes en liten 
skillnad mellan dem med alkohol- respektive drogproblem där en högre andel av dem med 
alkoholproblem tyckte att droganvändarna borde åka hemifrån medan en högre andel av dem 
med drogproblem ansåg att alkoholisterna måste lämna hemmet för att behandlingen skulle 
lyckas. 
 
Beträffande behandlingspreferenser rådde också stor samstämmighet mellan olika grupper av 
klienter. Man ska dock komma ihåg att många inte besvarade frågorna. Störst andel föredrog 
vård på en enhet med både män och kvinnor istället för på en enhet med bara klienter av det 
egna könet (män tyckte det i högre grad än kvinnor). Respondenterna föredrog vanligtvis 
öppenvård framför slutenvård, särskilt gällde det dem med annan öppenvård respektive 
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utredning som insats. Däremot föredrog en lägre andel av dem med både alkohol- och 
drogproblem än övriga rusmedelsgrupper öppenvård framför slutenvård. Vidare ville en högre 
andel kvinnor än män ha individuell behandling hellre än i grupp. Klienter med intensiv 
öppenvård ville i lägre utsträckning än övriga ha individuell vård.  
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10. Avslutande diskussion 
 
 
Syftet med den här rapporten var att ge allmän beskrivning av klienterna inom socialtjänstens 
missbrukarvård i Stockholms län. Den avslutande diskussionen kommer att fokusera på de 
olika klientgruppernas erfarenheter. Vilka skillnader/likheter visas och framkommer några 
överraskande resultat? I viss mån kan intervjupersonernas bakgrund förklara en del av de 
olikheter som uppstår. Diskussionen kommer även att innehålla jämförelser med landstingets 
patienter (Palm & Storbjörk, 2002). 
 
Resultaten i undersökningen visar att klienterna inom socialtjänstens missbruksvård på flera 
sätt var marginaliserade. De saknade i hög utsträckning egen bostad (54 %) och 
förvärvsarbete (85 % inkl. 17 % ålders- eller förtidspensionärer) och cirka 70 procent hade 
högst 2 år i gymnasiet som högsta utbildning. Uppgifterna kan jämföras med en undersökning 
om fångars levnadsvillkor där runt 30 procent saknade egen bostad och 67 procent saknade 
förvärvsarbete (Nilsson, 2002). Klienterna på Enheten för Hemlösa var ur några aspekter den 
mest problemtyngda gruppen. Närmare 70 procent av dem saknade helt boende och hade i 
högre utsträckning än övriga injicerat någon drog under de senaste 12 månaderna (amfetamin 
var företrädesvis huvuddrog) samtidigt som denna grupp i högre utsträckning hade ett högt 
dagligt intag av alkohol.  
 
Intervjupersonerna delades bland annat in enligt typ av vårdinsats vid föreliggande 
intervjutillfälle. Annan öppenvård såsom t. ex.samtal med socialsekreterare var den allra 
vanligaste insatsen. Personer i öppenvård (exkl. intensiv öppenvård) syntes vara mer 
etablerade på arbetsmarknaden och hade inte lika stor erfarenhet av missbruksvård som dem 
med heldygnsvård (behandlingshem och boende). De senare föreföll överlag ha en mer otrygg 
livssituation (främst beträffande boende och sysselsättning) och många av dem sökte vård för 
att få praktisk hjälp i sitt vardagliga liv. Klienter på behandlingshem hade oftare än övriga 
grupper kommit till vård genom olika former av tvång, både av myndigheter och inom 
bekantskapskretsen (tvångsvårdsbehandling ingick i gruppen).  
 
De som deltog i undersökningen delades också in i grupper enligt vilket typ av rusmedel de 
ansåg sig ha problem med. Alkoholproblem förekom i högre utsträckning än drogproblem. 
Kvinnor och män, svenska medborgare, svenskfödda, personer från medelinkomstkommuner 
liksom ensamstående personer som tidigare varit sambo eller gifta förekom ungefär lika ofta i 
de olika rusmedelsgrupperna inom socialtjänsten. Liksom bland landstingets patienter var 
klienter med drogproblem oftare arbetslösa och hade 9 år i grundskola som högsta utbildning. 
Till synes hade dem med enbart alkoholproblem i högre utsträckning egen bostad. Grupperna 
uppvisade i hög grad oro och behov av hjälp för det rusmedel som man uppgivit att man hade 
problem med. Den mest utsatta gruppen var de som hade problem med både alkohol och 
droger då de i högre utsträckning oroade sig och behövde hjälp för både alkohol- och 
drogproblem, konflikter med familj och anhöriga samt för fysisk- såväl som psykisk ohälsa.  
 
Konflikter med familj eller anhöriga var ofta en bidragande orsak till att särskilt dem med 
både alkohol- och drogproblem hade kommit till den nu aktuella vården. En hög andel (83 %) 
av dem önskade rådgivning om sin livssituation jämfört med klienter som inte uppgav några 
rusmedelsproblem (54 % av dem önskade det). Att en majoritet av dem som inte upplevde 
rusmedelsproblem ändå önskade vägledning i livet kan tyda på att vårdbehovet omfattade helt 
andra aspekter än alkohol eller drogproblem. De kanske var under utredning som visade att de 
inte behövde just missbruksvård alternativt att de inte var beredda att tala om sina 
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rusmedelsproblem. Dessa klienter hade därtill i lägre utsträckning än övriga kommit till vård 
bland annat för att läkare eller någon annan sjukvårdspersonal påpekat att de hade allvarliga 
problem med drickande eller droger.  
 
En majoritet av de landstingspatienter som uppvisade alkoholberoende hade skrämts av sitt 
höga alkoholintag (t. ex en blackout eller Delirium Tremens) och sökt hjälp bland annat på 
grund av det, vilket inte var lika vanligt bland socialtjänstens klienter. Bland dem som sökte 
sig till socialtjänstens missbrukarvård stod praktisk hjälp högst upp på listan över önskad vård 
(67 %), och särskilt vanligt var det bland personer med drogproblem (86 %). Tidigare studier 
visar samma sak, droganvändare vill ofta ha hjälp med aktuella praktiska problem när de 
kommer till socialtjänsten (Fondén m.fl 2003). Bland landstingspatienterna, vilka oftare ville 
ha avgiftning (73 %), var det enbart 46 procent som ville ha praktisk hjälp. Denna skillnad 
speglar kanske i första hand socialtjänstens och landstingets olika typer av verksamhet, social- 
respektive sjukvård. Liksom bland landstingspatienterna var klienter med drogproblem minst 
säkra på att få önskad behandling.  
 
Gällande attityder till alkohol - och drogproblem var samsynen mellan respondenter med 
olika typ av rusmedelsproblem påfallande inom såväl landsting som socialtjänst. Väldigt 
många höll med om påståenden som att alkoholism eller drogberoende är en sjukdom, att 
alkoholister liksom droganvändare måste sluta helt för att bli av med sitt missbruk, att den 
som blivit av med sitt beroende förtjänar respekt och att missbruket snarare är ett socialt än ett 
medicinskt problem. En något högre andel av dem inom socialtjänsten som inte upplevde 
problem med vare sig alkohol eller droger tyckte i förhållande till övriga att en persons 
drickande eller drogande är dennes ensak liksom att vem som helst kan sluta bara den 
verkligen vill. Likheten mellan socialtjänst och landsting beträffande synen på alkohol- och 
drogproblem har tidigare visats gälla även personalen (Palm, 2003) (Storbjörk, 2003). 
 
En sista central indelning var mellan kvinnor och män i olika åldrar. Boende som insats var 
något vanligare bland äldre män medan både kvinnor och män i olika åldrar hade intensiv 
öppenvård liksom var på behandlingshem i lika hög utsträckning. Annan öppenvård syntes 
vara något mer förekommande ju äldre klienten var. Hög alkoholkonsumtion var vanligast 
bland medelålders och äldre män inom socialtjänst såväl som landsting. När man ser till hälso 
- och sociala problem kopplade till alkohol kan man se en viss skillnad mellan kvinnor och 
män. Bland männen var dessa problem mer förekommande ju äldre de var medan kvinnor i 
alla åldrar hade dessa problem i ungefär lika hög utsträckning. Denna skillnad fanns inte i 
landstinget där problemen (oavsett kön) var vanligare ju äldre patienten var. Beträffande 
droger var all problematik vanligare bland yngre klienter och unga män var i sin tur mer 
beroende samt injicerade mer än unga kvinnor både inom landsting och socialtjänst. Männen i 
socialtjänstvården använde i högre utsträckning opiater och cannabis medan kvinnorna oftare 
använde amfetamin. Inom landstinget hade både kvinnor och män huvudsakligen använt 
opiater under det senaste året.  
 
ASI visade att inom såväl landsting som socialtjänst var unga och i viss mån medelålders män 
något mer besvärade av egen kriminalitet. Något som troligen även har samband med 
droganvändning. Trots att kvinnor och män i alla åldrar hade haft konflikter med familj eller 
anhöriga i genomsnitt lika många dagar den senaste månaden så var oron för detta lägre bland 
män över 49 år. När man ser till fysisk hälsa var likheten mellan grupperna stor, yngre män 
oroade sig och behövde hjälp i något lägre utsträckning än övriga. Det upplevda behovet av 
hjälp för psykisk ohälsa var stort bland landstingspatienterna (runt 50 % undantaget äldre män 
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som hade det i lägre utsträckning) och särskilt vanligt bland unga kvinnor inom socialtjänsten 
(58 %). 
 
Kvinnor och män i alla åldrar hade i ungefär lika hög utsträckning någon gång i livet liksom 
under de senaste 12 månaderna fått avgiftning inom sjukvården eller annan öppenvård t ex. 
samtal med socialsekreterare. Medelålders - och äldre män hade i högre utsträckning än 
övriga någon gång i livet fått akut slutenvård (inklusive senaste 12 månaderna) samt varit på 
behandlingshem. Det var vanligare bland unga kvinnor att någon gång i livet haft öppenvård 
inom psykiatrin medan medelålders kvinnor oftare än övriga varit i öppenvård inom 
beroendecentrum (inklusive senaste 12 månaderna).  
 
Närmare 60 procent av respondenterna (oavsett kön och ålder) hade i ungefär lika hög 
utsträckning någon gång och under det senaste året deltagit i självhjälpsgrupper (dock mindre 
vanligt att unga män gjort det tidigare i livet). Kvinnor och män i alla åldrar ville i hög grad 
(90 %) ha hjälp för att göra livet lugnare och mer givande och de höll också med om att det 
varit deras egen idé att söka vård (78 %).  
 
Några av de vanligaste hindren för att inte ha sökt hjälp tidigare var både inom landsting och 
socialtjänst (runt 50 respektive 60 procent av patienterna/klienterna) att de kände att de kunde 
hantera sitt problem själva (70 % av männen under 35 år inom socialtjänsten) och i ungefär 
lika hög utsträckning att de inte haft för avsikt att sluta dricka eller sluta använda droger. 
Resultaten har i tidigare undersökningar visat sig stämma väl in på obehandlade 
narkotikaanvändare (Blomqvist,  2002) och det senare var i denna studie något mer 
förekommande bland unga kvinnor inom såväl landsting som socialtjänst. Att så många inte 
haft för avsikt att sluta dricka eller sluta använda droger kan därtill hänga samman med att de 
inte tidigare ansett sig ha särskilkt allvarliga problem med alkohol eller droger (61 %).  
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Bilaga 1. Intervjuformulär 
 

 

 
STOCKHOLMS 
UNIVERSITET 
Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) 
106 91 Stockholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KVINNOR & MÄN 
I SVENSK MISSBRUKSBEHANDLING 

 
 
 

Intervju med klient i behandling inom 
socialtjänsten i Stockholms län 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOPNR.  __ __ __ __ 
ID. Klientens ID-kod: _ _  _ _  _ _ _ _  
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Intervjuare, datum, rekrytering, typ av missbruksinsats/utredning 
 
BAK1. Intervjuarkod:  __ __   (Enl. bilaga 1; intervjuarkod) 
 
BAK2. Datum för intervju (ÅÅ/MM/DD): __ __ /__ __ /__ __ 
 
 Intervjun börjar klockan (TT/MM): __ __ /__ __ 
 
 
BAK4. Kommun klienten rekryteras från: .....................................................................................  

Kommunkod:  __ __ __ __   (kodas för BAK4, enl. bilaga 2; kommunkod, alt.  0) Enheten för hemlösa 
 

Om från Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka eller Stockholms kommun: 
 
BAK4a. Från vilken stadsdel/kommundel? ......................................................................  
Stadsdelskod:  __ __    (kodas för BAK4a, enl. bilaga 3; stadsdelskod, om ej relevant skriv/koda 99)  

 
 
BAK4a.1. Enhet i rekryteringskommunen som tillfrågade klienten om deltagande i intervjun: 

.............................................................................................................................    (koda text) 

BAK4a.2.  Kod: __ __ __ (kodas enl. bilaga 4: enhetskod)  
 
BAK4b. Vilken typ av insats får du/kommer du att få? (Antingen behandlingsinsats eller utredning) 
 

 1) Behandlingsinsats: 
 

BAK4c. På vilken enhet får du/kommer du att få denna behandlingsinsats?  
 

 1) På enhet inom socialtjänsten 
 2) På enhet utanför socialtjänsten 

 
BAK4d. Specificera enhetens namn: 
 
................................................................................................................   (koda text) 
BAK4d.1. Kod: __ __ __   (kodas enl. bilaga 4: enhetskod) 

 
BAK4e. Specificera behandlingsinsatsen: 
 
..........................................................................................................................   (koda text) 
.................................................................................................................  
BAK4e.1. Kod: __ __ (kodas enl. bilaga 5: behandlingskod)  BAK4e.2. Kod: __ __ (kodas enl. kod s. 27) 

 
 2) Missbruksutredning: 

 
BAK4f. På vilken enhet genomgår du/kommer du att genomgå denna utredning?  
 
..........................................................................................................................   (koda text) 
BAK4f.1. Kod: __ __ __  (kodas enl. bilaga 4: enhetskod) 
 
BAK4g. Vad är orsaken till att du genomgår utredning/kommer att genomgå utredning 
om missbruk? 

 
 1) För att klargöra om missbruk föreligger 
 2) För att klargöra vilken behandlingsinsats som behövs 
 3) Annat, vad:.........................................................................................  
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BAK5. Plats för intervju 
 

 1) På insatsenheten/utredningsenheten 
 2) Hemma hos klienten 
 3) Annat ställe, var: ………………………………………………………………....... 

 
 
BAK6. Har du tillfrågats om att delta eller deltagit i SoRAD:s undersökning om alkohol- och 
drogbehandling förut? 
 

 0) Nej 
 1) Tillfrågats men inte deltagit 
 2) Ja, deltagit i SoRAD:s studie   → AVBRYT INTERVJUN 

 
 
BAK7a. Har du genomgått den aktuella typen av insats/utredningen på denna/samma enhet förut?  
 

 0) Nej 
 1) Ja, för mer än tre månader sedan 
 2) Ja, för mindre än tre månader sedan  → AVBRYT INTERVJUN 

 
 
 
Kontakt med socialtjänsten och/eller annan kommunalt finansierad 
enhet 
 
BAK7b. När började/börjar den nu aktuella insatsen/utredningen? (ÅÅ/MM/DD): __ __ / __ __ / __ __ 
 
BAK8a. Hur många besök/dagar har du nu gjort/varit på enheten under den här behandlings-
/utredningsperioden? 
 

 0)  Inte börjat än 
 1)  1 besök/dag 
 2)  2 besök/dagar 
 3)  3 besök/dagar 
 4)  4 besök/dagar 
 5)  5 besök/dagar 
 6)  6 besök/dagar eller fler  → AVBRYT INTERVJUN 

 
 
BAK8b. När började den aktuella kontakten med Socialtjänsten? (ÅÅ/MM/DD): __ __ / __ __ / __ __ 

(Kan vara samma som på BAK7b) 
 
 
BAK8c. När hade du för allra första gången kontakt med socialtjänsten (oavsett ärende)? 

 
 1)  Samma datum som när den aktuella kontakten började (bak8b) 

 
 2)  Mindre än ett halvt år sedan 
 3)  ½ - 1 år sedan 
 4)  1-2 år sedan 
 5)  3-5 år sedan 
 6)  6-10 år sedan 
 7)  Mer än 10 år sedan 

 

Bilaga 1 Intervjuformulär, sid 4 



BAKGRUND (BAK) 
 
Intervjun innehåller flera olika delar, såsom frågor om din bakgrund, psykiska och fysiska 
hälsa, alkohol- och droganvändning, vilken tidigare alkohol- eller drogbehandling du fått och 
hur du ser på frågor som berör alkohol och droger. Alla frågor ställs till alla, så även om vissa 
frågor stämmer ganska dåligt in på din situation kommer jag att ställa även de frågorna. 
Deltagandet är frivilligt och om du inte vill svara på en fråga behöver du inte göra det.  
 
Den första delen i intervjun handlar om din bakgrund. Jag kommer att fråga om ditt 
civilstånd, hur du bor, vad du arbetar med och så vidare. 
 
 
BAK10. Intervjuare:  markerar respondentens kön:  1) Man 
     2) Kvinna 
 
 
BAK11. Vilket år är du född?  __ __ 
 
 
BAK12.  I vilket land är du född? (ASI): .............................................................................  
 

Fyll i landskod:  __ __ __  (kodas för BAK12, enl. bilaga 7: landskod) 
 
 
BAK13. Vad har du nu för nationalitet?  

(Dubbelt medborgarskap: länder ur samma kategori, kryssa i kategorin, om olika och svenskt ingår kryssa 1) 
 

 1) Svensk medborgare 
 2) Medborgare i nordiskt land (dansk, norsk, finsk, isländsk) 
 3) Medborgare i annat europeiskt land 
 4) Utomeuropeisk medborgare 
 5) Saknar medborgarskap eller tveksam, vet ej (inkl. dubbelt i ”övriga” fall) 

 
 
 
BAK14.  I vilken kommun bor du? (ASI): ...........................................................................  

 
Kommunkod:  __ __ __ __   (kodas för BAK14a, enl. bilaga 2; kommunkod,  
om ej relevant skriv/koda 99, om ingen stadig bostadsort skriv/koda 000)     

 
 

Om i Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka eller Stockholms kommun: 
 
BAK14a. I vilken stadsdel/kommundel? .........................................................  
 

Stadsdels-/kommundelskod: __ __  
(kodas för BAK14a, enl. bilaga 3; stadsdelskod, skriv/koda 99 om ej relevant) 
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BAK15. Vad är ditt huvudsakliga boende? (ASI) 
(Vid slutenvård, var bodde före intagning.) 

 
 1) Egen bostad (ägande, bostadsrätt, förstahandskontrakt, inkl. partners lägenhet) 
 2) Andrahandsboende 
 3) Hos föräldrar, släktingar, inneboende, boendekollektiv 
 4) Försöks/träningslägenhet (organiserat av myndighet) 
 5) Institution/kategorihus/familjevård (organiserat av myndighet) 
 6) Hotell (organiserat av myndighet) 
 7) Bostadslös 
 8) Annat: ...................................................................................................................  

 
 
BAK16. Har du varit intagen/inlagd på någon institution de senaste 30 dagarna? (ASI) 

(Inkl. även nuvarande behandling. Om flera alt. ange det längsta).  
 

 0) Nej 
 1) Kriminalvård 
 2) Missbruksvård 
 3) Somatisk vård 
 4) Psykiatrisk vård 
 5) Enbart avgiftning 
 6) Annan, vilken: ………………………………………………………………………. 

 
 

Om inlagd enligt fråga BAK16 (koderna 1-6): 
 
BAK16a. Hur många av dessa 30 dagar har du varit intagen/inlagd? (ASI) (Inkl. 
även nuvarande behandling) (skriv/koda 0 om ”nej” på BAK16) 
 

__ __ dagar  
 
 
 
FAMILJ, CIVILSTÅND OCH SOCIALT STÖD (FC) 
 
FC1. Vilket är ditt civilstånd? (ASI) 
 

 1) Gift 
 2) Sammanboende 
 3) Ensamstående, tidigare gift eller sammanboende 
 4) Ensamstående, aldrig gift eller sammanboende 

 
 
FC2. Är du nöjd med denna situation? (ASI-CS) 
 

 0) Nej 
 1) Likgiltig 
 2) Ja 
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FC3. Har du (eller har du haft) egna barn? 
(inkl. adopterade, exkl. fosterbarn och styvbarn) 

 
 0) Nej 
 1) Ja 

 
Om Ja i fråga FC3:   
 
FC3a. Hur många? __ __ st. →  FC3b. Hur många av dem är under 18 år? __ __ st. 

(Skriv/koda 0 för FC3a och b om ”nej” på FC3) 
 
 
FC4.  Vad har ditt vanligaste levnadsförhållande varit under de senaste 3 åren? (ASI) 
 

 1) Med partner och barn 
 2) Endast med partner 
 3) Endast med barn 
 4) Med föräldrar 
 5) Med släktingar 
 6) Med vänner 
 7) Ensam 
 8) På institution eller motsvarande 
 9) Inga stabila levnadsförhållanden 

 
 
FC5. Lever du nu tillsammans med någon som för närvarande missbrukar alkohol? (ASI) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
FC6. Lever du tillsammans med någon som för närvarande använder droger eller icke 
föreskrivna narkotiska preparat? (ASI) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
FC7. Hur ser ditt umgänge ut? 
 

 1) Umgås huvudsakligen med missbrukare 
 2) Umgås med både missbrukare och personer som inte missbrukar 
 3) Umgås huvudsakligen med personer som inte missbrukar 
 4) Knappast något umgänge 

 
 
FC8.  Hur många nära vänner har du, som du litar på och kan tala om det mesta med? (ASI) 

(Exkl. familj/flick-/pojkvän/maka/make)  
 

__ __ stycken 
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Följande frågor syftar på det stöd som Du har fått av vänner, släktingar (inkl. familj och 
barn) eller din partner under den senaste månaden.  (Sätt ett kryss per rad) 
 
N – Ej applicerbar fråga, ex. klienten har ej partner (kryssa 8).       X – Ej svar (kryssa 7). 
 
SS1. Hur ofta har följande personer i din sociala omgivning gett Dig råd eller information under den 
senaste månaden (oavsett om Du ville höra det eller inte)?  
 
  Aldrig 

1 
Sällan 

2 
Ibland 

3 
Ofta 

4 
Väldigt ofta 

5 
N   
8 

X 
7 

SS1a. Dina vänner?         
SS1b. Dina släktingar?        
SS1c. Din partner?        
 
 
SS2. Ibland vill vi ha hjälp med vissa saker, t.ex. genom att någon köper något till oss, lånar ut något, 
uträttar ett ärende eller skjutsar oss någonstans. Hur ofta har följande personer hjälpt Dig på det sättet 
den senaste månaden (oavsett om Du har bett om det eller inte)? 
 
  Aldrig 

1 
Sällan 

2 
Ibland 

3 
Ofta 

4 
Väldigt ofta 

5 
N   
8 

X 
7 

SS2a. Dina vänner?         
SS2b. Dina släktingar?        
SS2c. Din partner?        
 
 
SS3. Hur ofta har följande personer uppmuntrat  Dig eller stärkt Din självkänsla under den senaste 
månaden (oavsett om Du ville det eller inte)? 
 
  Aldrig 

1 
Sällan 

2 
Ibland 

3 
Ofta 

4 
Väldigt ofta 

5 
N   
8 

X 
7 

SS3a. Dina vänner?         
SS3b. Dina släktingar?        
SS3c. Din partner?        
 
 
SS4. Hur ofta har följande personer lyssnat uppmärksamt på Dig och visat förståelse under den senaste 
månaden? 
 
  Aldrig 

1 
Sällan 

2 
Ibland 

3 
Ofta 

4 
Väldigt ofta 

5 
N   
8 

X 
7 

SS4a. Dina vänner?         
SS4b. Dina släktingar?        
SS4c. Din partner?        
 
 
SS5. Hur ofta har Du stöttat dessa människor genom att t.ex. ge goda råd, hjälpa till med särskilda 
uppgifter, uppmuntrat dem eller lyssnat förstående under den senaste månaden? 
 
  Aldrig 

1 
Sällan 

2 
Ibland 

3 
Ofta 

4 
Väldigt ofta 

5 
N   
8 

X 
7 

SS5a. Dina vänner?         
SS5b. Dina släktingar?        
SS5c. Din partner?        
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SYSSELSÄTTNING OCH FÖRSÖRJNING (SF) 
 
Jag kommer nu att fråga om din utbildning, vad du jobbar med och vad som utgör din 
huvudsakliga inkomstkälla. Jag börjar med din utbildning. 
 
SF1. Vad har du för utbildning? Tänk på den högsta utbildning du slutfört? 
 

 1) Ej genomgått grundskola 
 2) Grundskola 9 år, folkskola, enhetsskola, grundvux 
 3) Enstaka gymnasieämnen (inkl. enstaka ämnen på komvux) 
 4) 2-årigt gymnasium, yrkesskola eller lärling (inkl. motsvarande på komvux) 
 5) 3-årigt gymnasium, folkhögskola eller realskola (inkl. motsvarande på komvux) 
 6) Eftergymnasiala studier (ej komvux) 
 7) Examen från universitet eller högskola 

 
 
SF2. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning under den senaste månaden? 
 

 1) Förvärvsarbetande, heltid 
 2) Förvärvsarbetande, deltid 
 3) Studerande 
 4) Arbetsmarknadsåtgärd (ordnat av arbetsförmedlingen) 
 5) Arbetslös (utan officiell sysselsättning)  
 6) Arbetsträning (ordnat av socialtjänsten) 
 7) Pensionerad, inkl. förtidspensionerad 
 8) Hemmafru/make 
 9) Föräldraledig 
 10) Sjukskriven 
 11) Intagen/inlagd på institution 
 12) Annat? vad:  …………………………………………………………………. 

 
 
SF3. Vad är ditt vanligaste yrke/arbete (eller senaste)? Precisera så noga som möjligt. (ASI) 

 
……………………………………………. ………………………………………….   
 

Intervjuare: Fyll i SEI-kod:  __   (kodas för SF3, enl. bilaga 6: SEI-kod) 
 0) Har aldrig arbetat 

 
 
SF4. Hur många dagar har du arbetat under de senaste 30 (oberoende om fick lön)? (ASI-CS) 
(Inkl. oavlönat arbete, ”svartjobb”, sjukersättnings- och semesterdagar. Exkl. prostitution, olaglig verksamhet, att 
sköta hushållet, arbete i fängelse o. dyl.)  
 

__ __ dagar 
 
 
SF5. Hur många dagar av de senaste 30, fick du betalt från ditt arbete (pengar, av arbetsgivare 
eller från försäkringskassan om du var sjuk)? (ASI-CS) (Inkl. ”svartjobb”, sjukersättnings- och 
semesterdagar. Exkl. prostitution, olaglig verksamhet, att sköta hushållet, arbete i fängelse o. dyl.)  

 
__ __ dagar 
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SF6. Hur mycket pengar erhöll du från anställning under de senaste 30 dagarna, efter skatt? 
(ASI–CS) (Inkl. betalning för ”svartjobb”, semesterersättning och sjukersättning, dvs. sjuklön och 
sjukpenning) 

 
__ __ __ __ __ kronor 

 
 
Jag vill nu att du berättar om du under de senaste 30 dagarna erhöll pengar från: 
 

  Nej 
(0) 

Ja 
(1) 

SF7a. Studiemedel?   
SF7b. Arbetslöshetsersättning?   
SF7c. Socialbidrag?   
SF7d. Sjukpenning, sjukbidrag, pension?   
SF7e. Partner, familj eller vänner (för personligt bruk)?   
SF7f. Olaglig verksamhet? (ASI-CS)   
SF7g. Prostitution?   
SF7h. Andra källor?   

 
 
SF8. Vilken av dessa utgör din huvudsakliga försörjningskälla? (ASI) 
 

 1) Förvärvsarbete (inkl. ”svartjobb”) 
 2) Studiemedel 
 3) Arbetslöshetsersättning 
 4) Socialbidrag 
 5) Sjukpenning, sjukbidrag eller pension 
 6) Partner, familj eller vänner 
 7) Olaglig verksamhet 
 8) Prostitution 
 9) Annat 

 
 
SF9. Hur många personer är beroende av dig för huvuddelen av sitt uppehälle? (ASI) 

(Mat, bostad etc. Inkl. barn som klienten betalar underhåll för)  
 

__ __ personer 
 
 
SF10. Har du ett giltigt körkort? (ASI-CS) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
SF11. Har Du tillgång till bil? (ASI-CS)  

(sätt 0 om körkort ej finns) 
 

 0) Nej   1) Ja 
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ALKOHOLBRUK OCH ALKOHOLPROBLEM (ALC) 
 
Nu följer frågor om ditt alkoholbruk; hur ofta och hur stora mängder du dricker samt om ditt 
alkoholbruk har påverkat ditt vardagliga liv. Med alkohol menas både öl, vin och sprit. 
 
 
ALC1. Tänk nu på de senaste 12 månaderna, hur ofta har du då under den tiden druckit 
alkohol? (RR) 
 

 1)  Inte alls  5)  2 eller 3 gånger i månaden 
 2)  1-5 gånger per år  6)  En eller två gånger i veckan 
 3)  6-11 gånger per år  7)  3-6 gånger i veckan 
 4)  En gång i månaden  8)  Dagligen 

 
 
ALC1a. Intervjuare: Respondenten uttrycker spontant att han/hon dricker i perioder?  

 
 0) Nej  1) Ja 

 
 
ALC1b. Om du nu tänker på de senaste 30 dagarna. Under hur många av de 30 dagarna har 
du druckit alkohol? (ASI-CS) 
 

__ __ dagar 
 
 
ALC2. Om du tänker på de senaste 12 månaderna igen och tänker på den totala mängd 
alkohol du dricker under en dag eller en kväll. Hur ofta dricker du då minst 5 drinkar under en 
dag eller en kväll? (RR) 
 
Intervjuare: Med 5 drinkar menas antingen 5 glas sprit à 4 cl, eller ¼ flaska sprit på 70 cl, eller 5 
glas vin, dvs. nästan en hel flaska, eller 5 burkar folköl eller 3 burkar starköl. 
 

 1)  Inte alls  5)  2 eller 3 gånger i månaden 
 2)  1-5 gånger per år  6)  En eller två gånger i veckan 
 3)  6-11 gånger per år  7)  3-6 gånger i veckan 
 4)  En gång i månaden  8)  Dagligen 

 
 
ALC2a. Tänk nu på de senaste 30 dagarna, under hur många dagar av de senaste 30 har du 
druckit så mycket alkohol, dvs. minst 5 drinkar på en dag eller en kväll? (ASI-CS) 
 

__ __ dagar 
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ALC3. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt druckit minst 12 drinkar 
på en dag eller en kväll?  
 
Intervjuare: Med 12 drinkar menas antingen 12 glas sprit à 4 cl, eller 2/3 flaska sprit på 70 cl, eller 2 
flaskor vin, eller 13 burkar folköl eller 8 burkar starköl. 
 

 1)  Inte alls  5)  2 eller 3 gånger i månaden 
 2)  1-5 gånger per år  6)  En eller två gånger i veckan 
 3)  6-11 gånger per år  7)  3-6 gånger i veckan 
 4)  En gång i månaden  8)  Dagligen 

 
 
ALC3a. Om du brukar/brukade dricka dig berusad regelbundet (tre dagar i veckan eller två 
dagar i rad), hur gammal var du när du började? 
 

__ __ år gammal            0) Har aldrig berusat sig regelbundet 
 
 
Följande frågor handlar om problem du kan ha fått av ditt drickande under det 
senaste året.  
 
ALC4. Under de senaste 12 månaderna, har du haft känslomässiga eller psykiska problem av 
ditt drickande, som att du känt dig ointresserad av saker, känt dig deprimerad, misstänksam 
mot människor, paranoid eller fått konstiga idéer? (CIDI-SF G4) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 

Om ja på ALC4: 
 
ALC4a. Fortsatte du att dricka efter att du insett att det orsakade dessa 
känslomässiga problem? (CIDI-I21A) (koda 2 om ”nej” på ALC4) 

 
 0) Nej   1) Ja 

 
 
ALC5. Alkoholbruk kan orsaka flera olika hälsoproblem. Har du på grund av ditt drickande 
under de senaste 12 månaderna någon gång haft någon leversjukdom eller hepatit; några 
magsjukdomar eller kastat upp blod; sveda, stickningar eller domningar i fötterna, problem 
med att minnas saker även när du inte druckit, inflammation i bukspottskörteln eller någon 
annan sjukdom? (CIDI-I19) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 

Om ja på ALC5: 
 
ALC5a. Fortsatte du att dricka efter att du insett att det orsakade något av dessa 
hälsoproblem? (CIDI-I19A) (koda 2 om ”nej” på ALC5) 

 
 0) Nej   1) Ja 
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ALC6. Under de senaste 12 månaderna, har du haft en så stark önskan eller ett så starkt begär 
att dricka att du inte kunde låta bli att dricka? (CIDI-SF G5) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
ALC7. Under de senaste 12 månaderna, har du ofta druckit mycket mer än du hade tänkt, 
eller under en längre tidsperiod än vad du hade tänkt? (CIDI-I13) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
ALC8. Under de senaste 12 månaderna, ville du då någon gång sluta dricka eller minska ditt 
drickande utan att kunna? (CIDI-I14) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
ALC9. Under de senaste 12 månaderna, har du haft någon period då du tillbringat mycket tid 
med att dricka eller med att återhämta dig från effekterna av alkohol? (CIDI-I15) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
ALC10. Under de senaste 12 månaderna, har du någonsin slutat eller minskat kraftigt på 
viktiga aktiviteter för att dricka, t.ex. idrott, ditt arbete eller umgänge med vänner eller 
släktingar? (CIDI-I16) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
ALC11. Under de senaste 12 månaderna, har du någonsin fått problem när du slutat dricka 
eller minskat ditt drickande, såsom skakningar (händerna darrade), känt dig mycket nervös 
eller rastlös, varit illamående eller haft uppkastningar, eller hört eller sett saker som andra inte 
kunde höra eller se? (CIDI-I18) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 

Om ja på ALC11: 
 
ALC11a. Under de senaste 12 månaderna, tog du någonsin en drink för att 
undvika dessa problem eller för att få problemen att upphöra? (CIDI-I18c)  
(koda 2 om ”nej” på ALC11) 

 
 0) Nej   1) Ja 
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ALC12. Under de senaste 12 månaderna, fanns det någon gång en period då du måste dricka 
mycket mer än vad du brukade för att få den effekt som du ville ha? (CIDI-SF G8) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
 
Om du nu tänker på de senaste 12 månaderna, har du vid något tillfälle känt att din 
alkoholkonsumtion har en negativ inverkan på… 
  Nej 

(0) 
 

Ja 
(1) 

ALC13. … dina vänskapsrelationer eller ditt sociala liv? 
 

  

ALC14. … din fysiska hälsa? 
 

  

ALC15. … ditt familjeliv eller ditt äktenskap/samboförhållande? 
 

  

ALC16. … dina studier eller möjligheter inom arbetet och yrkeslivet? 
 

  

ALC17. … din ekonomi?   
 
 
 
ALC18. Hur mycket pengar har du betalat under de senaste 30 dagarna för alkohol? (ASI-CS) 
 

__ __ __ __ __ kronor 
 
 
 
ALC18b. Tycker du att du har/har haft problem med alkohol? 
 

 0) Nej          1) Ja, har problem      2) Ja, har haft problem tidigare 
 
 

Om ”ja” eller ”ja, tidigare” på ALC18b: 
 
ALC18c. Hur gammal var du när du först fick problem med alkohol? 

(Skriv/koda 0 om ”nej” på ALC18b) 
 

__ __ år gammal 
 
  ↓ 
 
ALC19.  Hur många dagar av de senaste 30 har du upplevt alkoholproblem? (ASI-CS) 
(Problem direkt beroende på alkoholanvändning. Inkl. sug/längtan efter alkohol, symptom vid avbrott, 
störningar på grund av berusning eller då klienten ville avbryta sitt missbruk men inte kunde. Exkl. 
svårt få tag på alkohol.) 
 

__ __ dagar 
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ALC20. Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna av 
alkoholproblem? (Visningskort) (ASI-CS, om 0 på ALC19, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på 
denna fråga)  
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
 
ALC21. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dina alkoholproblem? 
(Visningskort) (ASI-CS, om 0 på ALC19, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga)  
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 
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LISTA ÖVER OLIKA PREPARAT/SUBSTANSER 
 
 
 
 
Alkohol 
 

Öl, vin, sprit 

Heroin Heroin 
 

Metadon 
 

Metadon 

Andra opiater/ 
smärtstillande 
preparat 
 

Citodon, Distalgesic, Fortalgesic, Ketogan, Kodein, Morfin, 
Petidin, Råopium, Rökopium, Subutex, Temgesic, Treo Comp 
 

Dämpande 
mediciner / 
Barbiturater,  
hypnotika / 
sedativa 
 

Alopam, Alpralid, Apodorm, Apozepam, Bensodiazepiner, 
Dormicum, Diazepam, Dumozolam, Flunitrazepam, Halcion, 
Librium, Mogadon, Nitrazepam, Oxazepam, Rohypnol, 
Serepax, Sobril, Stesolid, Stilnoct, Temesta, Triazolam, Valium, 
Xanor (även GHB räknas här in i denna kategori) 
 

Andra barbiturater Imovane, Heminevrin, Restenil 
 

Kokain Crack, Fribase rökning, Kokainkristaller 
 

Amfetaminer Speed, Tjack 
 

Cannabis Afgan, Hasch, Marijuana, Marock 
 

Hallucinogener Acid, Angel Dust, Extacy, LSD, PCB (Phencyclidine), 
Psilocybin, Trip 
 

Lösningsmedel 
(inhalanter) 

Butangas 
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DROGBRUK OCH DROGPROBLEM (DRG) 
 
Följande frågor handlar om de droger och läkemedel som du tagit på egen hand under de senaste 12 
månaderna. Med ”på egen hand” menas antingen utan läkarrecept, eller med läkarrecept men i större 
mängder eller under längre tid än vad som föreskrivits. Räkna även med läkemedel som tagits enligt 
läkarrecept men i mycket höga doser och om du upplever att du har problem med dessa läkemedel.  
 
Vilka av följande droger använde du på egen hand under de senaste 12 månaderna? (CIDI) 
 

Om ja/använt under senaste 12 månaderna: Hur många dagar av de senaste 30 har du använt 
drogen?  
 
  Senaste 12 

mån 
  Hur många 

dagar av 
senaste 30? 

  Nej 
(0) 

Ja 
(1) 

  13

Heroin 
 

DRG1d3.   Om ja: → DRG2d3. __ __ dagar 

Metadon 
 

DRG1d4.   Om ja: → DRG2d4. __ __ dagar 

Andra opiater/smärtstillande 
preparat 
 

DRG1d5.   Om ja: → DRG2d5. __ __ dagar 

Dämpande mediciner 
(Bensodiazepiner, Sedativa, 
Hypnotika.) 
 

DRG1d6.   Om ja: → DRG2d6. __ __ dagar 

Kokain 
 

DRG1d7.   Om ja: → DRG2d7. __ __ dagar 

Amfetamin 
 

DRG1d8.   Om ja: → DRG2d8. __ __ dagar 

Cannabis 
 

DRG1d9.   Om ja: → DRG2d9. __ __ dagar 

Hallucinogener 
 

DRG1d10.   Om ja: → DRG2d10. __ __ dagar 

Lösningsmedel 
 

DRG1d11.   Om ja: → DRG2d11. __ __ dagar 

Annat 
 

DRG1d12.   Om ja: → DRG2d12. __ __ dagar 

* Flera droger per dag (se nedan) DRG1d13.   Om ja: → DRG2d13. __ __ dagar 
 
*  Intervjuaranvisning: Med flera droger per dag menas:  
1) Fler än en av drogerna ovan per dag, eller  2) alkohol till berusning, enligt fråga ALC2a (mer än 5 
drinkar), och en eller flera av drogerna ovan per dag.  
 
- OM KLIENTEN INTE ANVÄNT NÅGON AV DROGERNA UNDER DE SENASTE 
12 MÅNADERNA → DRG24 (cigaretter) s. 22. 14 
 
- OM KLIENTEN ANVÄNT NÅGON DROG UNDER SENASTE 12 MÅN → DRG3 
(nedan)

                                                 
13 Koda 99 för senaste 30 dagar om klienten ej använt drogen de senaste 12 månaderna (ASI-CS) 
14 Koda 9 för DRG3-23 om klienten ej använt några droger de senaste 12 mån.  Obs. DRG3a, 20, 21 
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DRG3. Har du injicerat någon av dessa droger under det senaste året? (ASI) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 

Om ja på DRG3: 
 
DRG3a. Under hur många dagar av de senaste 30 injicerade du någon drog? (ASI) 
(skriv/koda 99 om ”nej” på DRG3, skriv/koda 98 om ej använt droger senaste 12 mån) 

 
__ __ dagar  

 
DRG3b. Om klienten använt läkemedel i någon form enligt frågorna DRG1d3-DRG1d13: 
Ange om de enbart tagits enligt förskrivning/recept av läkare eller på ”egen hand”. 
 

 1) På egen hand  2) Enligt läkarrecept  9) Ej tablettmissbrukare 
 
 
 
DRG4. Är ditt alkoholbruk huvudorsaken till att du kom till behandling/utredning? 

 
 3) FRIVILLIG: Missbruk                     1) Ja (→ DRG4a)                   0) Nej (→ DRG5) 

ej orsak till att jag kom (→ DRG4b) 
 
 

Om ”ja” på DRG4: 
 
DRG4a. Finns det någon annan drog eller något annat läkemedel som också 
orsakat att du kom till behandling/utredning? (koda 2 om ”nej”/frivillig på DRG4) 

 
 0) Nej  1) Ja  

 
 
 
 
Om ”nej” på DRG4a. 
 

 
Om ”ja” på DRG4a eller ”nej” på DRG4. 

DRG4b. Vilken drog eller läkemedel har du 
oftast använt under de senaste 12 månaderna? 
(koda 8 om ”nej” på DRG4/”ja” på DRG4a) 
 

DRG5. Vilken av följande droger eller 
läkemedel utgör huvudorsaken/biorsaken till 
att du kom till behandling? 
(koda 8 om ”nej”/frivillig på DRG4a) 

 
 1) Opiater, inkl. heroin, metadon 
 2) Dämpande mediciner (BZD., Sed., Hypn.) 
 3) Kokain 
 4) Amfetamin 
 5) Cannabis 
 6) Hallucinogener 

    7) Lösningsmedel 

 
 1) Opiater, inkl. heroin, metadon 
 2) Dämpande mediciner (BZD., Sed., hypn.)
 3) Kokain 
 4) Amfetamin 
 5) Cannabis 
 6) Hallucinogener 
 7) Lösningsmedel 

 ↓   ↓ 
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Frågorna nedan, DRG5a-DRG14, avser den drogkategori som markerats på DRG4b 
eller DRG5. 
 
Fyll i DROGKATEGORI enligt DRG4b eller DRG5: ...................................................................... 
 
 
DRG5a. Om du brukar/brukade använda [fyll i drog] regelbundet (tre dagar i veckan eller två 
dagar i rad), hur gammal var du när du började? 
 

__ __ år gammal            0) Har aldrig använt [drogkategori] regelbundet 
 
 
 
DRG5b. Tycker du att du har problem med [fyll i drog]? 
 

 0) Nej          1) Ja, har problem      2) Ja, har haft problem tidigare 
 
 

Om ”ja” eller ”ja, tidigare” på DRG5b: 
 
DRG5c. Hur gammal var du när du först fick problem med [fyll i drog]? 

(Skriv/koda 0 om ”nej” på DRG5b) 
 

__ __ år gammal 
 
  ↓ 
 
DRG6-DRG14 nedan avser de senaste 12 månaderna 
 
DRG6. Följande frågor handlar om dina erfarenheter under de senaste 12 månader av just 
[drogkategori]. Under de senaste 12 månaderna, fick du känslomässiga eller psykiska problem 
av att använda [fyll i drog], som att du känt dig ointresserad av saker, deprimerad, 
misstänksam mot människor, paranoid eller fått konstiga idéer? 

 
 0) Nej   1) Ja 

 
 

Om ja på DRG6: 
 
DRG6a. Under de senaste 12 månaderna, fortsatte du att använda [fyll i drog] 
efter att du insett att drogen orsakade dessa känslomässiga problem? (CIDI-L19B) 
(koda 2 om ”nej” på DRG6) 

 
 0) Nej,   1) Ja 
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DRG7. Fick du under de senaste 12 månaderna, som en följd av ditt bruk av [fyll i drog] 
något problem med din hälsa, som en oavsiktlig överdos, ihållande hosta, kramper eller 
ofrivilliga ryckningar, någon infektion, hepatit, bölder, AIDS, problem med hjärtat eller 
någon olycksskada? (CIDI-L18) 
 

 0) Nej   1) Ja  
 
 

Om ja på DRG7: 
 
DRG7a. Fortsatte du att använda [fyll i drog] efter att du insett att det orsakade 
något av dessa hälsoproblem? (CIDI-L18B) (koda 2 om ”nej” på DRG7) 

 
 0) Nej  1) Ja 

 
 
DRG8. Under de senaste 12 månaderna, har du haft en så stark önskan eller ett så starkt begär 
att använda [fyll i drog] att du inte kunde låta bli att använda det/dem? (CIDI-SF H6) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
DRG9. Under de senaste 12 månaderna, har du ofta använt mycket mer [fyll i drog] än du 
hade tänkt, eller tog du det/dem under en längre tidsperiod än vad du hade tänkt? (CIDI-SF 
H8, L15) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
DRG10. Under de senaste 12 månaderna, har du då någon gång velat sluta använda [fyll i 
drog] eller minska ditt användande men inte kunnat göra det? (CIDI-L13) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
DRG11. Under de senaste 12 månaderna, har du haft någon period då du tillbringat mycket 
tid med att använda [fyll i drog] eller återhämta dig från effekterna av det/dem? (CIDI-L14, 
SF-H7) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
DRG12. Under de senaste 12 månaderna, har du någonsin slutat eller minskat kraftigt på 
viktiga aktiviteter för att få tag på eller använda [fyll i drog], t.ex. idrott, ditt arbete eller 
umgänge med vänner eller släktingar? (CIDI-I16) 
 

 0) Nej   1) Ja 
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DRG13. Under de senaste 12 månaderna, har du någonsin fått problem när du slutat använda 
[fyll i drog] eller minskat ditt bruk, såsom skakningar (händerna darrade), känt dig mycket 
nervös eller rastlös, varit illamående eller haft uppkastningar, eller att du hörde eller såg saker 
som andra inte kunde höra eller se? (CIDI-L17) 
 

 0) Nej   1) Ja   
 
 

Om ja på DRG13: 
 
DRG13a.  Under de senaste 12 månaderna, tog du någonsin [fyll i drog] för att 
undvika dessa problem eller för att få problemen att upphöra? (CIDI-L17c) (koda 
2 om ”nej” på DRG13) 

 
 0) Nej  1) Ja 

 
 
DRG14.  Under de senaste 12 månaderna, fanns det någon gång en period då du måste 
använda mycket mer [fyll i drog] än vad du brukade för att få samma effekt som du ville ha? 
(CIDI-SF H9) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
 
Om du nu fortfarande tänker på de senaste 12 månaderna, har du vid något tillfälle känt att 
ditt bruk av olika droger, förutom alkohol, har inverkat negativt på…  
(OBS, inkludera alla droger, inte bara den drogkategori som behandlats i DRG5a-DRG14). 
  Nej 

(0) 
 

Ja 
(1) 

DRG15. … dina vänskapsrelationer eller ditt sociala liv? 
 

  

DRG16. … din fysiska hälsa? 
 

  

DRG17. … ditt familjeliv eller ditt äktenskap/samboförhållande? 
 

  

DRG18. … dina studier eller möjligheter inom arbetet och yrkeslivet? 
 

  

DRG19. … din ekonomi?   
 
 
 
DRG20. Hur mycket pengar har du betalat under de senaste 30 dagarna för 
narkotika/tabletter? (ASI - CS) (Koda 99999 om ej använt droger senaste 12 mån) 
 
 

__ __ __ __ __ kronor (max 99 998 kronor) 
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DRG21. Hur många dagar av de senaste 30 har du upplevt narkotikaproblem/drogproblem? 
(ASI – CS. Problem direkt beroende på droganvändning. Inkl. sug/längtan, symptom vid avbrott, störningar på 
grund av drogpåverkan eller då klienten ville avbryta sitt missbruk men inte kunde. Exkl. svårt få tag på droger.) 
(Skriv/koda 98 om klienten ej använt droger senaste 12 mån) 
 

__ __ dagar 
 
 
DRG22. Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna av narkotika-
problem? (Visningskort) (ASI – CS) (Om 0 på DRG21, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna 
fråga) 
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
 
DRG23. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dina narkotikaproblem? (Visnings-
kort) (ASI – CS) (Om 0 på DRG21, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga) 
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 

 
 
 
Cigaretter 
 
DRG24. Innan vi lämnar området om ditt alkohol och drogbruk ska jag också fråga om 
vanliga cigaretter. Har du rökt cigaretter under de senaste 12 månaderna? 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 

Om ja på DRG24: 
 
DRG24a. Hur många cigaretter röker du på en dag? 

(skriv/koda 0 om ej aktuell fråga/nej på DRG24) 
 

__ __ __ stycken 
 

 FRIVILLIG:  Jag röker pipa  (koda 996) 
 FRIVILLIG:  Jag snusar  (koda 997) 
 FRIVILLIG:  Jag röker bara ibland  (koda 998) 
 FRIVILLIG:  Jag har slutat  (koda 999) 
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ATTITYDER TILL ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR  (ATT)  
 
Intervjuare: Visningskort! 
 
Jag vill nu att du berättar vad du tycker om olika frågor relaterade till alkohol och till vad som 
hjälper människor att minska sitt drickande eller sluta dricka helt. För varje påstående vill jag 
att du säger hur väl det överensstämmer med vad du tycker; 1) överensstämmer helt och 
hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt bra, eller 4) inte alls. 
  
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

ATT1a. Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill minska sitt drickande  
eller sluta dricka. 
 

    

ATT1b. Behandling av alkoholism fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar. 
 

    

ATT1c. Alkoholberoende personer är viljesvaga. 
 

    

ATT1d. Alkoholism är en sjukdom. 
 

    

ATT1e. Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med 
deras alkoholproblem. 
 

    

ATT1f. Alkoholister måste sluta dricka helt för att kunna 
bli av med sitt missbruk. 
 

    

ATT1g. Alkoholister måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att  
behandlingen ska fungera. 
 

    

ATT1h. En person som blivit av med sitt alkoholberoende 
förtjänar respekt. 
 

    

ATT1i. En persons drickande är dennes ensak och angår 
inte samhället. 
 

    

ATT1j. Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att 
be om hjälp för sina alkoholproblem. 
 

    

ATT1k. Alkoholproblem är ett socialt problem, snarare än 
ett medicinskt problem. 
 

    

ATT1l. Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till 
behandling av alkoholproblem för personens  
eget bästa. 
 

    

ATT1m. Vem som helst kan relativt lätt sluta missbruka 
alkohol om han/hon verkligen vill sluta. 
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Nu kommer vi över till några frågor relaterade till droger (andra än alkohol) och vad som 
hjälper människor att minska sitt drogbruk eller sluta använda droger helt och hållet. För varje 
påstående vill jag att du säger hur väl det överensstämmer med vad du tycker;   
1) överensstämmer helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt bra, eller 4) inte alls. 
 
 
  

 
Påstående 

Helt och 
hållet 
 (1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

ATT2a. Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill sluta använda droger. 
 

    

ATT2b. Behandling av drogmissbruk fungerar bara om 
den behandlade vill att den fungerar. 
 

    

ATT2c. Drogmissbrukare är viljesvaga. 
 

    

ATT2d. Drogberoende är en sjukdom. 
 

    

ATT2e. Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med 
deras drogproblem. 
 

    

ATT2f. De som använder droger måste sluta helt för att 
kunna bli av med sitt missbruk. 
 

    

ATT2g. Drogmissbrukare måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att 
behandlingen ska fungera. 
 

    

ATT2h. En person som blivit av med sitt drogberoende 
förtjänar respekt. 
 

    

ATT2i. Om en person använder droger är dennes ensak 
och angår inte samhället. 
 

    

ATT2j. Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att 
be om hjälp för sitt drogproblem. 
 

    

ATT2k. Drogproblem är ett socialt problem, snarare än ett 
medicinskt problem. 
 

    

ATT2l. Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till 
behandling av drogproblem för personens eget 
bästa. 
 

    

ATT2m. Vem som helst kan relativt lätt sluta att ta droger 
om han/hon verkligen vill sluta. 
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VÄG TILL BEHANDLING/UTREDNING (VB) 15 
 
Olika saker kan hindra att människor söker hjälp för alkohol- eller drogproblem. Jag vill att du talar 
om hur väl följande påståenden stämde för dig innan du beslutade dig för att söka hjälp eller innan du 
kom hit; 1) helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt, eller 4) inte alls. 
 
  

Påstående  
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
VB1a. Jag tyckte inte att mitt problem var så allvarligt. 

 
    

VB1b. Jag kände att jag hade för mycket ansvar hemma. 
 

    

VB1c. Jag kände att jag hade för mycket ansvar på jobbet.  
(Har ej jobb, kryssa 4) 
 

    

VB1d. Jag bekymrade mig över vad andra människor skulle 
tycka om mig. 
 

    

VB1e. Jag trodde inte att behandling/utredning skulle hjälpa 
mig. 
 

    

VB1f. Jag kände att jag kunde hantera mitt problem själv. 
 

    

VB1g. 
 

Jag ville inte sluta dricka eller sluta använda droger. 
 

    

VB1h. Jag var rädd att förlora vårdnaden om mina barn. 
(Har ej barn, kryssa 4) 
 

    

VB1i. Det fanns ingen som kunde ta hand om mina barn. 
(Har ej barn, kryssa 4)  
 

    

VB1j. Familjen eller någon i min familj ville inte att jag skulle 
söka vård 
 

    

VB1k. Min livssituation var sådan att jag inte orkade söka 
hjälp. 

    

 
Människor kommer till behandling/utredning av olika anledningar. För varje påstående vill 
jag att du talar om hur väl det överensstämmer med orsaken till att du kom hit;  
1) överensstämmer helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt bra eller 4) inte alls. 
 

  
Påstående 

Helt och 
hållet 

(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
VB2a. Jag ville få praktisk hjälp i mitt dagliga liv. 

 
    

VB2b. Polisen eller någon annan myndighet förde hit mig (ex. 
”lobbad”) 
 

    

VB2c. Jag ville få hjälp för att göra mitt liv lugnare och mer 
givande. 

    

                                                 
15 ”Denna enhet” och mots. avser den enhet där klienten får/kommer att få den aktuella insatsen/utredningen enl. s. 3. 
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 (forts…. )  
Anledning kom till behandling/utredning… 

Helt och 
hållet 

(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
VB2d. Någon jag bryr mig om sade att jag var tvungen att söka 

hjälp om vi skulle fortsätta att hålla kontakt/träffas. 
 

    

VB2e. Jag blev tillsagd att komma för att inte förlora mitt 
socialbidrag. 
 

    

VB2e.1. Jag blev tillsagd att komma för att inte förlora min 
bostad, A-kassa, mitt sjukbidrag eller annat stöd. 
 

    

VB2f. Jag blev tillsagd att komma för att undvika fängelse 
eller annan påföljd. 
 

    

VB2g. Jag blev tillsagd att komma för att få behålla mitt jobb.  
 

    

VB2h. Jag ville vila upp mig eftersom jag under en längre tid 
varit sjuk och inte mått bra. 
 

    

VB2i. Jag blev varnad att jag skulle förlora vårdnaden om 
mitt/mina barn om jag inte påbörjade 
behandling/utredning. (Har ej barn, kryssa 4) 
 

    

VB2j. Det var min egen idé att påbörja behandling/utredning. 
 

    

VB2k. Jag ville få lite andrum; saker och ting blev alltför 
komplicerade. 
 

    

VB2l. Jag ville undvika att bli tvångsomhändertagen. 
 

    

VB2l.1. Jag blev tvångsomhändertagen. 
 

    

VB2l.2. Någon anmälde till socialtjänsten att jag har problem. 
 

    

VB2l.3. Jag ville minska toleransen för droger så att mitt 
drogbruk skulle bli billigare.  
 

    

VB2m. Jag remitterades eller skickades hit från en annan enhet. 
 

    

 Om instämmer helt och hållet/delvis på VB2m; 16 
 
VB2m.1. Från vilken enhet? (enl. kod s. 27) 
 
VB2m.2. Specificera/namnge enheten: 
……………………………………………    (koda text) 
……………………………………………    
 
VB2m.3. Koda även enheten enl. bilaga 4: enhetskod:  
__ __ __ 
 

 
 

__ __ 
(kod) 

 

 
 

  

                                                 
16 Koda 21 på VB2m.1./lämna tomt på VB2m.2. och .VB2m.3. om klienten inte remitterades/skickades 
från någon annan enhet.  
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Intervjuare:  Koder – behandling sjukvård 
 

Icke-medicinsk vård/behandling 

01. Akut slutenvård inom BCN/BCS 
02. Avgiftning eller annan slutenvård, BCN/BCS. 
03. Öppenvårdsmottagning, BCN/BCS 
04. Mobilt team, SLL 
05. Metadonprogrammet 
06. Slutenvård inom psykiatrin 
07. Öppenvård inom psykiatrin 
08. Annan sjukhusvård, slutenvård 
09. Annan sjukhusvård, öppenvård 
10. Privat sjukvård, psykolog, terapeut 

 

11. Intensiv öppenvård, socialtjänst 
12. Annan öppenvård, socialtjänst. 
13. Behandlingshem 
14. Stödboende (ej härbärge) 
15. Arbetsträning 
16. Tvångsvård enligt LVM 
17. Öppenvård inom frivården, ex rattfylleriprogram 
18. Vård/behandling i fängelse 
19. AA, NA, Länkarna etc. 
20. Annat, ex härbärge, uppsökande verksamhet, familjehem.  

 
 
Nu vill jag att du berättar om någon av följande personer föreslog att du skulle söka 
behandling för alkohol- eller drogproblem/göra en missbruksutredning innan den aktuella 
insatsens början? 
 

Om (”ja”) personen ifråga föreslog behandling/utredning: 
Föreslog han/hon just den här enheten? 

 
  Föreslog 

behandling/ 
utredning 

 

 Föreslog denna 
enhet 

17

  Nej 
(0) 

Ja 
(1) 

 Nej 
(0) 

Ja 
(1) 

Övervakare 
 

VB3a.   Om ja:  → VB3b.   

Domstol VB4a.  
 

 Om ja:  → VB4b.   

Advokat VB5a.  
 

 Om ja:  → VB5b.   

Din arbetsgivare 
(Ej arb. kryssa 0, nej) 
 

VB6a.   Om ja:  → VB6b.   

Någon annan på ditt arbete 
 

VB7a.   Om ja:  → VB7b.   

Någon inom socialtjänsten 
 

VB8a.   Om ja:  → VB8b.   

Din partner/maka/make 
 

VB9a.   Om ja:  → VB9b.   

Någon annan i din familj 
 

VB10a.   Om ja:  → VB10b.   

Någon inom landstingets 
beroendevård (BCN/BCS) 
 

VB10a.1   Om ja:  → VB10b.1   

Någon inom sjukvården,  
utöver beroendevården 
 

VB11a.   Om ja:  → VB11b.   

Någon inom psykiatrin 
 

VB11a.1.   Om ja:  → VB11b.1.   

En vän VB12a.   Om ja:  → VB12b.   

                                                 
17 Koda 2 om personen/myndigheten inte föreslog behandling på VB3a-VB12a. 
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Var eller av vem fick du information om den här enheten? (ett kryss per rad) 
 
 
 

 Nej 
(0) 

Ja 
(1) 

VB13a. Familj/vän/anhörig/bekant   
VB13b. Myndighetsperson eller arbetsgivare (inkl. läkare, 

socialsekreterare, frivårdstjänsteman m.m.) 
  

VB13c. Media   
VB13d. Telefonkatalogen   
VB13e. Hemsida på Internet   
VB13f. Broschyr   
VB13g. Annat, vad: 

 ……………………………………………… 
  

 
 
 
VB14. Var det lätt att komma i kontakt med enheten och att komma in här?  

 1)  mycket lätt,  2) ganska lätt,   3) ganska svårt, eller   4) mycket svårt. 
 
 
 
VB15. Känner du att du har fått tillräckligt med information om olika alternativ för att kunna 
välja vilken behandling du vill ha och var du vill få den/får den? 

 
 1) Ja, tillräckligt med information 
 2) Ganska mycket information men inte tillräckligt 
 3) Nej, för lite information 
 4) FRIVILLIG: Jag har själv skaffat information 
 5) FRIVILLIG: Akut/inte aktuellt med information eller val 

 
 
 
VB16. Innan du kom hit, fick du då välja om du skulle komma till denna enhet eller någon 
annanstans?  1) Jag fick inte välja   2) Jag fick välja själv.    3) Fanns inget alternativ 
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FÖRVÄNTNINGAR (FOR) 
 
Intervjuare:  
 
- Om klienten får behandling för missbruk av alkohol eller droger: Fråga FOR1a-FOR1e. 
- Om klienten genomgår missbruksutredning: Fråga FOR1f-FOR1m. 
 
Människor har olika förväntningar på eller tankar om hur behandlingen kommer att vara. För 
varje påstående vill jag att du talar om hur väl följande stämmer med dina förväntningar på 
den här behandlingen; 1) helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt, eller 4) inte alls.  
(Koda 9 om klienten ej får behandlingsinsats utan genomgår utredning) 
 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
FOR1a. Jag tror att behandlingen kommer att kräva mycket 

jobb från min sida. 
 

    

FOR1b. Jag förväntar mig att bli bra så snart kroppen är fri 
från alkohol eller droger. 
 

    

FOR1c. När jag är klar med behandlingen, kommer alla 
mina alkohol- eller drogproblem att vara lösta. 
 

    

FOR1d. Jag tror att behandlingspersonalen här ska kunna 
hjälpa mig förändra min livssituation. 
 

    

FOR1e. Jag tror inte att behandlingen här kommer att 
påverka mig. 

    

GÅ TILL FOR2a 
 
 
Människor har olika förväntningar på eller tankar om hur en missbruksutredning kommer att 
vara. För varje påstående vill jag att du talar om hur väl följande stämmer med dina 
förväntningar på den här utredningen; 1) helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt, eller 4) inte 
alls. (Koda 9 om klienten ej genomgår utredning utan får behandlingsinsats) 
 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
FOR1f. Jag förväntar mig att efter utredningen remitteras 

till den behandling som passar bäst utifrån mina 
behov. 
 

    

FOR1g. Jag tror inte att jag kommer att få någon 
behandling när utredningen är klar. 
 

    

FOR1h. Jag tror att personalen kommer att reda ut vilka 
behov jag har. 
 

    

FOR1i. Jag tror personalen kommer att försöka få mig att 
inse att jag har problem och behöver vård. 
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Hur väl stämmer följande påståenden överens med vad du vill få ut av utredningen?  
(Koda 9 om klienten ej genomgår utredning utan får behandlingsinsats) 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
FOR1j. Jag vill bli remitterad till bra behandling. 

 
    

FOR1k. Jag vill få fastställt att jag inte har något alkohol- 
eller drogproblem. 
 

    

FOR1l. Jag vill undvika att bli skickad till behandling när 
utredningen är klar. 
 

    

FOR1m. Jag vill få behandling på ett särskilt ställe som 
verkar bra (självvald enhet). 

    

 
 
 
 
Vilka är dina intryck av personalen på den här enheten? För varje påstående vill jag att du 
säger hur väl det överensstämmer med ditt intryck; 1) helt och hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt 
bra, eller 4) inte alls. (Hoppa över frågan och koda 0 om klienten inte påbörjat den för intervjun aktuella insatsen) 
 
  

Påstående:  Mitt intryck är… 
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
FOR2a. … att personalen här är mycket professionell. 

 
    

FOR2b. … att de som arbetar här förstår mig och bryr sig 
om mig. 
 

    

FOR2c. …att personalen har tillräckligt mycket tid att 
uppmuntra och hjälpa mig. 
 

    

FOR2d. … att personalen kommer väl överens med 
varandra. 
 

    

FOR2e. … att klienterna här aktar sig för vad de säger då 
personalen är i närheten. 
 

    

FOR2f. … att personalen ger mig tillräckligt stort 
inflytande över min behandling/plan för 
behandling. 
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Skulle du nu vilja ha följande typer av behandling/hjälp (ja/nej)? 
  Nej 

(0) 
Ja 
(1) 

 
FOR3a. Avgiftning, bli ren från alkohol eller droger. 

 
  

FOR3b. Metadonbehandling eller annan opiatsubstitution. 
 

  

FOR3c. Andra mediciner för alkohol/drogproblem (ex. med lugnande medel, 
antabus). 
 

  

FOR3d. Rådgivning/samtalsterapi om alkohol, droger, återfall och behandling. 
 

  

FOR3e. Rådgivning/samtalsterapi om min livssituation (aggressionsträning, 
relationsproblem). 
 

  

FOR3f. Praktisk hjälp (socialbidrag, kläder, boende, utbildning, jobb). 
 

  

FOR3g. Behandling för fysiska besvär. 
 

  

 
 
 
FOR4. Hur säker är du på att du kommer att få den behandling du önskar på eller av den här 
enheten?  1) Mycket säker,  2) ganska säker,  3) något osäker,  4) mycket osäker. 
 
 
 
Om du fick välja behandling för alkohol- eller drogproblem… 
 
FOR5. …skulle du föredra öppenvårds- eller 

slutenvårdsbehandling?  
 

  
1) öppenvård 

  
2) slutenvård 

FOR6. … skulle du föredra behandling i socialtjänstens eller 
landstingets regi? 
 

  
1) socialtjänst 

  
2) landsting 

FOR7. … skulle du föredra behandling på en enhet med bara 
klienter av ditt eget kön eller på en enhet för både män 
och kvinnor? 
 

  
1) kvinnor/män 

  
2) separerat 

FOR8. Om du fick samtalsterapi, skulle du föredra gruppterapi 
eller individuell terapi? 

  
1) individuell 

  
2) gruppterapi 

 
 
FOR9. Vilket av följande beskriver bäst vad du skulle vilja få ut av en behandling vad gäller 
ditt drickande. 
 

 1) Jag vill sluta dricka alkohol helt och hållet. 
 2) Jag vill minska mitt drickande, eller få kontroll över det. 
 3) Jag vill eliminera de problem som mitt drickande orsakar, oavsett om jag förändrar mitt 

drickande eller inte. 
 4) Jag har inte något problem med alkohol som behöver förändras. 
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FOR10. Vilket av följande beskriver bäst vad du skulle vilja få ut av en behandling vad gäller 
ditt drogbruk? 
 

 1) Jag vill sluta använda droger helt och hållet. 
 2) Jag vill minska mitt drogbruk, eller få kontroll över det. 
 3) Jag vill eliminera de problem som mitt drogbruk orsakar, oavsett om jag förändrar mitt 

drogbruk eller inte. 
 4) Jag har inte något problem med droger som behöver förändras. 
 5) Jag vill få metadon eller annat substitut för droger. 

 
 
Nu kommer vi till några påståenden om behandling för alkohol- och drogproblem. För varje 
påstående vill jag att du säger hur väl det stämmer överens med vad du tycker, 1) helt och 
hållet, 2) delvis, 3) inte särskilt bra, eller 4) inte alls. 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

 
FOR11a. Män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller deras 

behov av behandling. 
 

    

FOR11b. Män och kvinnor kan lära sig saker av varandra 
om de behandlas tillsammans. 
 

    

FOR11c. Män och kvinnor borde behandlas separerade 
från varandra. 
 

    

FOR11d. Människor med heroinproblem och alkohol-
problem borde behandlas åtskilda/på olika 
ställen. 
 

    

FOR11e. Det är okej att behandla människor med olika 
social bakgrund på samma ställe. 
 

    

FOR11f. Om någon i min familj hade problem skulle jag 
inte ha något emot att vända mig till 
socialtjänsten. 
 

    

FOR11g. Jag skulle inte ha något emot att vända mig till 
socialtjänsten om jag själv hade problem med 
något. 
 

    

FOR11h. Socialtjänsten är till för att hjälpa dem som har 
det allra sämst ställt. 
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BIDRAGANDE HÄNDELSER TILL BEHANDLING/UTREDNING (BH) 
 
Nu kommer vi till ett avsnitt som handlar om olika händelser som kan ha inträffat under det senaste 
året. Jag kommer att fråga för varje händelse om du varit med om detta under de senaste 12 
månaderna.   Under de senaste 12 månaderna innan du kom till denna enhet…18 (ja/nej) 

 Om ja; fråga: Bidrog det till att du kom till behandling/utredning? 
 
BH1. … hade du några allvarliga gräl med dina familjemedlemmar eller någon annan närstående som 
handlade om ditt drickande eller ditt drogbruk eller den effekt det har/hade på personer i din 
omgivning?  

 
 0) Nej 
 1) Ja   →  BH1a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
BH2. … blev du tagen för rattfylleri?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH2a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 
BH3. … blev du omhändertagen eller fördes du någonstans för fylleri på allmän plats eller en 
överdos?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH3a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 

BH4. … hade du problem med polisen som en följd av ditt bruk eller köpande/säljande av droger?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH4a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 

BH5. … framförde din chef, lärare eller motsvarande allvarliga klagomål över ditt jobb eller din 
arbetsnärvaro som var relaterat till ditt drickande eller ditt drogbruk?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH5a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 

BH6. …. sade en läkare eller annan person inom sjukvården att du hade ett allvarligt problem som 
hade att göra med ditt drickande eller ditt drogbruk?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH6a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 

BH7. …. skrämdes du av att du tog en överdos eller använde särskilt mycket droger vid ett tillfälle?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH7a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

                                                 
18 Koda 4 på BH1a, BH2a osv. om ”nej” på BH1, BH2 osv. 
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BH8. … skrämdes du av en blackout av alkohol eller av DT (delirium tremens) eller av att du drack 
särskilt mycket vid ett tillfälle?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH8a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 

BH9. … påbörjade en vän alkohol- eller drogbehandling?  
 

 0) Nej 
 1) Ja   →  BH9a.  1) bidrog mycket,  2) bidrog lite,  3) bidrog inte alls. 

 
 
FYSISK HÄLSA (FH) 
 
Jag kommer nu att ställa några frågor om din fysiska hälsa. Det är här viktigt att du försöker 
att inte blanda ihop dessa fysiska problem med problem som direkt beror på effekter av 
alkohol- eller narkotikaberusning. 
 
FH1. För hur länge sedan låg du på sjukhus för en fysisk skada eller sjukdom? (ASI)  
(Av medicinska skäl, över natten. Inkl. överdos eller DT, exkl. avgiftning, andra former av alkohol-, narkotika 
eller psykiatrisk behandling samt normal barnafödsel.) 
 

ÅÅ MM:  __ __ /__ __  19  0) Aldrig inträffat 
 
 
FH2.  Har du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkar din 
livsföring? (ASI) (Allvarlig fysiskt eller medicinskt tillstånd som kräver regelbunden vård, som medicinering, 
dietrestriktioner, oförmåga att delta/utföra normala aktiviteter, ex. högt blodtryck, diabetes, epilepsi och fysiska 
handikapp) 
 

 0) Nej 
 1) Ja, specificera: ……………………………………………………………….. 

 
FH3. Har du HIV-testats? (ASI) 
 

 0) Nej   2) Vet ej 
 1) Ja   3) Vill ej svara 

 
Om ja på FH3: 
 
FH3a. För hur många månader sedan?   __ __ månader. (ASI) (Koda 999 om ej ”ja” på FH3) 

 
Om ja på FH3: 
 
FH3b. Vad var det senaste provresultatet? (ASI) (koda 4 om ej ”ja” på FH3) 
 

 0) HIV-negativt   2) Vet ej 
 1) HIV-positivt   3) Vill ej svara 

                                                 
19 Räkna om till och koda antal månader.  Skriv 1 om klienten låg inne denna månad. Skriv 0 om klienten aldrig 
varit inlagd. 
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FH4. Har du behandlats av läkare för fysisk skada eller sjukdom de senaste 6 månaderna? 
(ASI) (Inkl. alla besök hos allmänläkare, distriktsläkare eller specialister m.m. Endast fysiska åkommor. Exkl. 
recept, besök som direkt beror på alkohol- eller narkotikakonsumtion t.ex. baksmälla, kräkningar, abstinens) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
FH5. Under hur många dagar av de senaste 30 dagarna upplever du att du har haft problem 
med din fysiska hälsa. (ASI-CS) (Exkl. problem som direkt orsakats av alkohol/narkotika, t.ex. baksmälla, 
sömnstörningar som skulle försvinna om slutade ta droger. Inkl. problem som inte skulle försvinna om slutade 
med alkohol/droger, ex. skrumplever) 
 

__ __ dagar 
 
FH6. Hur oroad eller besvärad har du varit av fysiska hälsoproblem under de senaste 30 
dagarna? (Visningskort) (ASI-CS) (Om 0 på FH5 ska 0 kryssas även på denna fråga) 
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
FH7. Hur viktigt är det för dig att få behandling för fysiska hälsoproblem? (Visningskort) 
(ASI-CS) (Om 0 på FH5 ska 0 kryssas även på denna fråga) 
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 

 
 
KRIMINALITET (KR) 
 
Vi går nu över till olika typer av brott. Jag vill veta hur många gånger du åtalats för olika 
typer av brott, om du ägnat dig åt olaglig verksamhet, om du nu är villkorligt frigiven och om 
du för närvarande känner dig besvärad av juridiska problem osv. 
 
KR1. Är du nu villkorligt frigiven eller har du frivårdspåföljd? (ASI) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
Hur många gånger i ditt liv har du åtalats för följande? (ASI) (Skriv/koda 0 om aldrig) 
 

KR2. Narkotikabrott    __ __ gånger 
 
KR3. Egendomsbrott  

(inbrott, stöld, snatteri, förfalskning, utpressning, häleri, bedrägeri) __ __ gånger 
 
KR4. Våldsbrott 

(rån, överfall, misshandel, våldtäkt, mord, dråp, mordbrand)       __ __ gånger 
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Hur många gånger i ditt liv har du åtalats/omhändertagits för följande? (ASI) (om aldrig Skriv 0)  
 

KR5. Förargelseväckande beteende, berusad på allmän  
plats (”lobbad”)    __ __ gånger 

 
KR6. Rattonykterhet/fylleri    __ __ gånger 
 
KR7. Andra allvarliga trafikbrott 

(grov vårdslöshet, fortkörning, olovlig körning, etc.)  __ __ gånger 
 
 
KR8. Hur många månader har du suttit häktad eller varit intagen på kriminalvårdsanstalt/ 
rättspsykiatrisk avdelning? (ASI) (om aldrig skriv/koda 0) 
 

__ __ månader 
 
 
KR9. Hur många månader omfattade den senaste intagningsperioden? (ASI) 
 

__ __ månader   0) aldrig intagen 
 
 
KR10. Väntar du nu på åtal; rättegång eller annan straffpåföljd för brott? (ASI-CS) 
 

 0) Nej   1) Ja 
 
 
KR11. Hur många dagar av de senaste 30 har du ägnat åt olaglig verksamhet med syfte att 
skaffa pengar? (ASI-CS) (om aldrig skriv 0) 
 

__ __ dagar 
 
 
KR12. Hur oroad eller besvärad är du över juridiska problem, exkludera civilmål? 
(Visningskort) (ASI - CS) (Om 0 på KR11 ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga) 
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
KR13. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp med juridiska problem? (Visningskort)  
(ASI - CS) (Om 0 på KR11 ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga) 
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 
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PROBLEM MED FAMILJ OCH VÄNNER (PF) 
 
Har du tidigare i ditt liv eller under de senaste 30 dagarna haft stora svårigheter att komma 
överens med någon av följande personer? (ASI – CS (30 dagar)) (Avser allvarliga problem av 
tillräcklig varaktighet och intensitet för att äventyra relationen. T.ex. ytterst dålig kommunikation, ständiga gräl, 
fiendskap. Räkna inte med problem som beror på klientens alkohol- och/eller narkotikaproblem. Om klienten ej 
haft kontakt med personen under senaste månad ska du kryssa 3 (oavsett om ej haft kontakt för att de grälat)). 
 
 
  Senaste 30 dagarna 

 
 Tidigare i livet 

  Nej 
 

(0) 

Ja 
 

(1) 

Osäker,
vet ej. 

(2) 

Finns 
ingen  

(3) 

 Nej 
 

(0) 

Ja 
 

(1) 

Osäker, 
vet ej. 

(2) 

Finns 
ingen  

(3) 
Mor? 
 

PF1.     PF1a.     

Far? 
 

PF2.     PF2a.     

Syskon? 
 

PF3.     PF3a.     

Partner/maka/make? 
 

PF4.     PF4a.     

Egna barn? 
 

PF5.     PF5a.     

Annan nära släkting? 
 

PF6.     PF6a.     

Nära vänner? 
 

PF7.     PF7a.     

Grannar? 
 

PF8.     PF8a.     

Arbetskamrater? PF9.     PF9a.     
 
 
Har någon av dessa personer (PF1-9) misshandlat dig? (ASI) 
 

  Nej 
(0) 

 

Ja 
(1) 

PF10. Psykiskt/känslomässigt? 
(Fått dig att må dåligt genom 
hårda ord) 
 

  

PF11. Fysiskt? 
(Skadat dig fysiskt) 
 

  

PF12. Sexuellt? 
(Påtvingade sexuella 
närmanden eller handlingar) 

  

 
Hur många dagar av de senaste 30 har du haft allvarliga konflikter med… (ASI – CS) 
 

PF13a. … din familj eller anhöriga? 
 

__ __ dagar 

PF13b. … andra personer? __ __ dagar 
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PF14. Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna av familje-/ 
anhörigproblem? (Visningskort) (ASI-CS) (Om 0 på PF13a, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på 
denna fråga) 
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
 
PF15. Hur viktigt är det för dig att få hjälp för familje-/anhörigproblem? (Visningskort)  
(ASI-CS) (Om 0 på PF13a, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga) 
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 

 
 
 
PSYKISK HÄLSA (PH) 
 
Jag kommer nu att ställa några frågor om hur du mår psykiskt. Jag kommer som tidigare i 
intervjun att fråga både om tidigare i livet och de senaste 30 dagarna. (ASI – CS (30 dagar)) 
 
Har du haft någon längre period då du….  
(fråga PH1-PH6 avser ej under perioder av direkt alkohol- eller narkotikapåverkan.) 
 
  Senaste 30 dagarna  Tidigare i livet  

   
Nej 
(0) 

 
Ja 
(1) 

 

 
Ej svar

(2) 

  
Nej 
(0) 

 
Ja 
(1) 

 
Ej svar

(2) 

Upplevt allvarlig 
depression? 
(minst 2 v, ej alk/nark) 
 

PH1a.    PH1b.    

Upplevt allvarlig ångest 
eller allvarliga 
spänningstillstånd? 
(minst 2 v, ej alk/nark) 
 

PH2a.    PH2b.    

Upplevt svårigheter att 
förstå, minnas eller 
koncentrera dig?  
(minst 2 v, ej alk/nark) 
 

PH3a.    PH3b.    
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(forts.)  Senaste 30 dagarna  Tidigare i livet  

   
Nej 
(0) 

 
Ja 
(1) 

 

 
Ej svar 

(2) 

  
Nej 
(0) 

 
Ja 
(1) 

 
Ej svar 

(2) 

Upplevt hallucinationer? 
(räcker 1 dag, ej alk/nark) 
 

PH4a.    PH4b.    

Upplevt svårigheter att 
kontrollera våldsamt 
beteende  
(räcker 1 dag) 
 

PH5a.    PH5b.    

Ordinerats läkemedel för 
något psykiskt eller 
känslomässigt problem? 
 

PH6a.    PH6b.    

Upplevt att du haft allvarligt 
menade självmordstankar? 
(räcker 1 gång) 
 

PH7a.    PH7b.    

Gjort självmordsförsök? 
(räcker 1 dag) 

PH8a.    PH8b.    

 
 
PH9. Hur många dagar av de senaste 30 har du upplevt psykiska eller känslomässiga 
problem? (ASI-CS) 
 

__ __ dagar 
 
PH10. Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna av psykiska eller 
känslomässiga problem? (Visningskort) (ASI-CS) (Om 0 på PH9, ställ klargörande fråga och kryssa 0 
även på denna fråga) 
 

 0) Inget problem 
 1) Litet problem 
 2) Måttligt problem 
 3) Påtagligt problem 
 4) Mycket stort problem 

 
 
PH11. Hur viktigt är det för dig att få hjälp för dessa psykiska problem? (Visningskort)  
(ASI-CS) (Om 0 på PH9, ställ klargörande fråga och kryssa 0 även på denna fråga) 
 

 0) Inget behov av hjälp 
 1) Litet behov av hjälp 
 2) Måttligt behov av hjälp 
 3) Påtagligt behov av hjälp  
 4) Mycket stort behov av hjälp 
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ERFARENHET AV BEHANDLING OCH ANDRA INSATSER (BE) 
 
HÄLSOVÅRD    Intervjuare: Visningskort! 
 

Intervjuare: Fyll i svaren i Tabell 1 (följande sida) 
Nu skulle jag vilja att du berättade om all behandling, vård eller annat stöd, som haft att göra med ditt 
drickande eller drogbruk som du fått tidigare i livet eller under de senaste 12 månaderna, med andra 
ord, sedan den första (samma månad som intervjun utförs) förra året. (OBS! Exkl. nuvarande 
behandlingsinsats/utredning.) 
 
EXEMPEL: 
 

BE – ERHÅLLIT VÅRD?  
Vi börjar med vårdgivare inom hälsosystemet, där läkare är inblandade. Har du någonsin varit i akut 
slutenvård inom Landstinget? (Nej aldrig, ja för mer än 12 månader sedan, ja för mindre än 12 
månader sedan) (Obs! Endast ett svarsalternativ) 
 

Om ja under de “senaste 12 månaderna”:   
BE a – VILKEN MÅNAD VAR DU SENAST DÄR? (Skriv 0011 om det var i november 2000, 
men koda i spss 00 11 01) 
 
Om ja under de “senaste 12 månaderna”:   
BE b-i – VILKEN HJÄLP/BEHANDLING/STÖD FICK DU DÄR (SENASTE GÅNGEN)? 
 
Intervjuare: Visa nästa blad ”Typ av behandling/service/hjälp”. 
Vilka av dessa typer av hjälp eller stöd fick du i din senaste behandling där? (Om nödvändigt: 
Ingick avgiftning?  … etc.) (Kryssa i rutan om sådan behandling erhölls. Koda sedan 0 om 
behandlingen inte erhölls, 1 för ja, den behandlingen erhölls och 9 om ej fått vård där senaste året) 
 
Om ja under de “senaste 12 månaderna”:   
BE j - HUR MÅNGA DAGAR FICK DU VÅRD UNDER DEN SENASTE 
BEHANDLINGSPERIODEN? (Fler än 100, skriv 101) 

 
OLIKA SORTERS BEHANDLING/SERVICE (0= erhöll inte, 1=erhöll, 9=ej varit i denna typ 
av vård) 
 

B. Avgiftning, bli ren från alkohol eller droger 
C. Metadonbehandling eller annan opiatsubstitution 
D. Andra mediciner för alkohol- och drogproblem, ex. lugnande medel, antabus. 
E. Rådgivning/samtalsterapi om droger/alkohol/återfall/behandling 
F. Rådgivning/samtalsterapi om livssituation (aggressionsträning, relationsproblem) 
G. Praktisk hjälp med t.ex. socialbidrag, kläder, boende, arbete etc. 
H. Urinprov eller annan provtagning 
I. Behandling för fysiska besvär 

 
LISTA ÖVER OLIKA VÅRDGIVARE INOM HÄLSOVÅRDEN (ersätter understruken fras 
ovan)  
 

 Akut slutenvård (akutmottagning för beroendevård, t.ex. TNE, Maria avd. 9) 
 Avgiftning eller annan icke-akut slutenvård (inom BCN eller BCS) 
 Öppenvård (inom Beroendecentrum Nord eller Syd) 
 Mobila team (del av Landstingets beroendevård) 
 Metadonprogram 
 Slutenvård inom psykiatrin  
 Öppenvårdsmottagning inom psykiatrin 
 Annan sjukhusvård, slutenvård (inom Landstinget, förutom BCN, BCS eller psykiatri) 
 Generell sjukvård, öppenvård (husläkare eller på sjukhus/klinik inom Landstinget) 
 Privat sjukvård, eller privat läkare, psykolog eller terapeut 
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Tabell 1.  
 
HÄLSOVÅRD 

Erhållit  
vård?   

20 
Endast 1 kryss 

Vilken 
månad 
var den 
senaste? 

21 22 B
. A

vg
ift

n.
 

C
. M

et
ad

. 

D
. A

n.
 m

ed
. 

E
. R

åd
-d

rg
. 

F.
 R

åd
-li

v.
 

G
. P

r.
 h

jä
lp

 

H
. U

P 

I. 
Fy

s-
bs

v 

Antal  
dagar sen.  

period? 
23  

1. Akut 
slutenvård (inom 
BCN, avd TNE 
eller BCS, avd 9) 

BE1. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE1a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
1b 
 

BE 
1c 
 

BE 
1d 
 

BE 
1e 
 

BE 
1f 
 

BE 
1g 
 

BE 
1h 
 

 

BE 
1i 
 

 

BE1J. 
 

__ __ __ 

2. Avgiftning 
eller annan 
slutenvård (BCN 
eller BCS) 

BE2. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE2a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
2b 
 

BE 
2c 
 

BE 
2d 
 

BE 
2e 
 

BE 
2f 
 

BE 
2g 
 

BE 
2h 
 

 

BE 
2i 
 

 

BE2J. 
 

__ __ __ 

3. Öppenvårds-
mottagning (inom 
BCN eller BCS) 

BE3. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE3a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
3b 
 

BE 
3c 
 

BE 
3d 
 

BE 
3e 
 

BE 
3f 
 

BE 
3g 
 

BE 
3h 
 

 

BE 
3i 
 

 

BE3J. 
 

__ __ __ 

4. Mobila team 
(del av 
Landstingets 
ber.vård) 

BE4. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE4a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
4b 
 

BE 
4c 
 

BE 
4d 
 

BE 
4e 
 

BE 
4f 
 

BE 
4g 
 

BE 
4h 
 

 

BE 
4i 
 

 

BE2J. 
 

__ __ __ 

5. Metadon-
program 

BE5. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE5a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
5b 
 

BE 
5c 
 

BE 
5d 
 

BE 
5e 
 

BE 
5f 
 

BE 
5g 
 

BE 
5h 
 

 

BE 
5i 
 

 

BE5J. 
 

__ __ __ 

6. Slutenvård 
inom psykiatrin 
 

BE6. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE6a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
6b 
 

BE 
6c 
 

BE 
6d 
 

BE 
6e 
 

BE 
6f 
 

BE 
6g 
 

BE 
6h 
 

 

BE 
6i 
 

 

BE6J. 
 

__ __ __ 

7. Öppenvårds-
mott. inom 
psykiatrin 

BE7. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE7a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
7b 
 

BE 
7c 
 

BE 
7d 
 

BE 
7e 
 

BE 
7f 
 

BE 
7g 
 

BE 
7h 
 

 

BE 
7i 
 

 

BE7J. 
 

__ __ __ 

8. Annan 
sjukhusvård, 
slutenvård 
(Landstinget) 
 

BE8. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE8a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
8b 
 

BE 
8c 
 

BE 
8d 
 

BE 
8e 
 

BE 
8f 
 

BE 
8g 
 

BE 
8h 
 

 

BE 
8i 
 

 

BE8J. 
 

__ __ __ 

9. Generell 
sjukvård, 
öppenvård 
(Landstinget) 

BE9. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE9a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
9b 
 

BE 
9c 
 

BE 
9d 
 

BE 
9e 
 

BE 
9f 
 

BE 
9g 
 

BE 
9h 
 

 

BE 
9i 
 

 

BE9J. 
 

__ __ __ 

10. Privat 
sjukvård/ 
psykolog eller 
terapeut 

BE10. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE10a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
10b

 

BE 
10c

 

BE 
10d

 

BE 
10e

 

BE 
10f 
 

BE 
10g

 

BE 
10h 

 
 

BE 
10i 
 

 

BE10J. 
 

__ __ __ 

                                                 
20 Har du någonsin varit i/på [fyll i alternativet, ex akut slutenvård inom landstinget]? 
21 När var du senast där? Vilken månad? (ÅÅ MM (01))   
22 Vilken typ av hjälp/behandling/stöd fick du där, senaste gången?   
23 Hur många dagar fick du vård/behandling där under den senaste behandlingsperioden? 
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ERFARENHET AV BEHANDLING OCH ANDRA INSATSER (BE)  
 
FORTS.  ICKE MEDICINSK VÅRD    Intervjuare: Viningskort! 
 
Intervjuare: Fyll i svaren i Tabell 2 (följande sida) 
Låt oss nu prata om behandling, vård eller stöd för problem relaterade till alkohol- och drogbruk du 
fått utanför hälsovården tidigare i livet och under de senaste 12 månaderna (OBS! Exkl. nuvarande 
behandlingsinsats/utredning.) 
 
EXEMPEL:  
 
BE – ERHÅLLIT VÅRD?  
Vi börjar denna gång med vård inom socialtjänsten eller initierad av dem. Har du någonsin fått 
intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten? (Nej aldrig, ja för mer än 12 månader sedan, ja för 
mindre än 12 månader) 
 

Om ja under de ”senaste 12 månaderna”: 
BE a – VILKEN MÅNAD VAR DU SENAST DÄR? (Skriv 0011 om det var i november 2000, 
men koda i spss 00 11 01)  
 
Om ja under de ”senaste 12 månaderna”: 
BE b-i – VILKEN HJÄLP/BEHANDLING/STÖD FICK DU DÄR (SENASTE GÅNGEN)? 
.  
Intervjuare: Visa nästa blad ”Typ av behandling/service/hjälp”. 
Vilka av dessa typer av hjälp eller stöd fick du i din senaste behandling där? (Om nödvändigt: 
Ingick avgiftning?  … etc.) (Kryssa i rutan om sådan behandling erhölls. Koda sedan 0 om 
behandlingen inte erhölls, 1 för ja, den behandlingen erhölls och 9 om ej fått vård där senaste året) 
 
Om ja under de “senaste 12 månaderna”:   
BE j - HUR MÅNGA DAGAR FICK DU VÅRD UNDER DEN SENASTE 
BEHANDLINGSPERIODEN? (Fler än 100, skriv 101) 

 
OLIKA SORTERS BEHANDLING / SERVICE (0= erhöll inte, 1=erhöll, 9=ej varit i denna vårdtyp) 
 

B. Avgiftning, bli ren från alkohol eller droger 
C. Metadonbehandling eller annan opiatsubstitution 
D. Andra mediciner för alkohol- och drogproblem, ex. lugnande medel, antabus. 
E. Rådgivning/samtalsterapi om droger/alkohol/återfall/behandling 
F. Rådgivning/samtalsterapi om livssituation (aggressionsträning, relationsproblem) 
G. Praktisk hjälp med t.ex. socialbidrag, kläder, boende, arbete etc. 
H. Urinprov eller annan provtagning 
I. Behandling för fysiska besvär 

 
LISTA ÖVER OLIKA VÅRDGIVARE (ersätter understruken fras ovan)  
 

 Intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten (6 timmar eller mer under en vecka)  
 Annan öppenvård ordnad av socialtjänsten (mindre än 6 timmar under en vecka) 
 Behandlingshem 
 Boendestöd (ej härbärge) 
 Arbetsträning 
 Tvångsvård enligt LVM 
 Öppenvård inom frivården eller arrangerad av frivården (ex. rattfylleriprogram) 
 Påverkansprogram eller annan vård på fängelse 
 Deltagande i Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner, Länkarna, eller liknande grupp. 
 Annat (även Landstinget): specificera 
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Tabell 2.  
 
ICKE- 
MEDICINSK 

Erhållit  
vård? 

24 
Endast 1 kryss 

Vilken 
mån. var 
senaste? 

25  26

B
. A

vg
ift

n.
 

C
. M

et
ad

. 

D
. A

n.
 m

ed
. 

E
. R

åd
-d

rg
. 

F.
 R

åd
-li

v.
 

G
. P

r.
 h

jä
lp

 

H
. U

P 

I. 
Fy

s-
bs

v 

Antal 
dagar, 

period? 
27

11. Intensiv 
öppenvård ordnad 
av socialtjänsten 
(>6h/v) 

BE11. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE11a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
11b

 

BE 
11c

 

BE 
11d

 

BE 
11e

 

BE 
11f 
 

BE 
11g

 

BE 
11h 

 
 

BE 
11i 
 

 
 

BE11J. 
 

__ __ __ 

12. Annan 
öppenvård ordnad 
av socialtjänsten 
(<6h/v) 

BE12. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE12a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
12b

 

BE 
12c

 

BE 
12d

 

BE 
12e

 

BE 
12f 
 

BE 
12g

 

BE 
12h 

 
 

BE 
12i 
 

 

BE12J. 
 

__ __ __ 

13. Behandlings-
hem (exkl. 
tvångsvård enligt 
LVM) 

BE13. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE13a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
13b

 

BE 
13c

 

BE 
13d

 

BE 
13e

 

BE 
13f 
 

BE 
13g

 

BE 
13h 

 
 

BE 
13i 
 

 

BE13J. 
 

__ __ __ 

14. Stödboende 
(utom härbärge) 
 

BE14. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE14a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
14b

 

BE 
14c

 

BE 
14d

 

BE 
14e

 

BE 
14f 
 

BE 
14g

 

BE 
14h 

 
 

BE 
14i 
 

 

BE14J. 
 

__ __ __ 

15. Arbetsträning 
(även 
arbetsträning och 
social praktik) 

BE15. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE15a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
15b

 

BE 
15c

 

BE 
15d

 

BE 
15e

 

BE 
15f 
 

BE 
15g

 

BE 
15h 

 
 

BE 
15i 
 

 

BE15J. 
 

__ __ __ 

16. Tvångsvård 
enligt LVM 

BE16. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE16a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
16b

 

BE 
16c

 

BE 
16d

 

BE 
16e

 

BE 
16f 
 

BE 
16g

 

BE 
16h 

 
 

BE 
16i 
 

 

BE16J. 
 

__ __ __ 

17. Öppenvård 
inom el. ordnad 
av frivården, ex. 
rattfylleriprogram 
 

BE17. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE17a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
17b

 

BE 
17c

 

BE 
17d

 

BE 
17e

 

BE 
17f 
 

BE 
17g

 

BE 
17h 

 
 

BE 
17i 
 

 

BE17J. 
 

__ __ __ 

18. Vård/ 
behandling på 
fängelse 

BE18. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE18a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
18b

 

BE 
18c

 

BE 
18d

 

BE 
18e

 

BE 
18f 
 

BE 
18g

 

BE 
18h 

 
 

BE 
18i 
 

 

BE18J. 
 

__ __ __ 

19. AA, NA, 
“Länkarna”, etc. 
 

BE19. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE19a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
19b

 

BE 
19c

 

BE 
19d

 

BE 
19e

 

BE 
19f 
 

BE 
19g

 

BE 
19h 

 
 

BE 
19i 
 

 

BE19J. 
 

__ __ __ 

20. Annat, vad  
ex. härbärge, upp-
sökande verks., 
familjehem. 

BE20. 
 0) Aldrig 
 1) Tidigare 
 2) 12 mån. → 

BE20a. 
 
 

_ _ _ _ 

BE 
20b

 

BE 
20c

 

BE 
20d

 

BE 
20e

 

BE 
20f 
 

BE 
20g

 

BE 
20h 

 
 

BE 
20i 
 

 

BE20J. 
 

__ __ __ 

4Specificera ”annat”: ……………………………………………………….(koda text) BE20k. 
                                                 
24 Har du någonsin varit i/på [fyll i alternativet, ex intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten]? 
25 När var du senast där? Vilken månad? (ÅÅ MM (01)) 
26 Vilken typ av hjälp/behandling/stöd fick du där, senaste gången? 
27 Hur många dagar fick du vård/behandling där under den senaste behandlingsperioden? 

Bilaga 1 Intervjuformulär, sid 43 



 
Intervjun slutar klockan (TT/MM): __ __ /__ __ 

 
TOTTID. Total tid för intervjun (TT/MM): __ __ /__ __  28 
 
Nu är intervjun slut. Finns det något mer du vill tillägga? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Intervjuare: På denna sida kan du skriva in namn på enhet eller typ av vård som personen 
varit på om du inte vet hur det ska kategoriseras enligt ovan. 29 
 
Tabell 3.  
 
(Beskrivning) 

 

 
Erhållit  
vård? 

Vilken 
månad 
var den 
senaste? 

B
. A

vg
ift

n.
 

C
. M

et
ad

. 

D
. A

n.
 m

ed
. 

E
. R

åd
-d

rg
. 

F.
 R

åd
-a

lk
. 

G
. P

r.
 h

jä
lp

 

H
. U

P 

I. 
Fy

s-
bs

v 

Antal 
dagar 
sen.  

period? 

 
 
 
 

 Aldrig 
 Tidigare 
 12 mån. → 

 
 

………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

__ __ __

 
 
 
 

 Aldrig 
 Tidigare 
 12 mån. → 

 
 

………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

__ __ __

 
 
 
 

 Aldrig 
 Tidigare 
 12 mån. → 

 
 

………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

__ __ __

 
 
 
 

 Aldrig 
 Tidigare 
 12 mån. → 

 
 

………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

__ __ __

 
 
Komment. Utrymme för extra kommentarer. T.ex. om klienten avbröt intervjun. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
(Skrivs kortfattat in i SPSS, variabeln finns sist i SPSS-filen) 

                                                 
28 Räkna ut och koda hur lång tid intervjun tagit utifrån starttid (s. 3) och sluttid (s. 44). Räkna inte med pauser i 
totaltiden. 
29 Vård som ifylles i denna tabell ska överföras till tabell 1 eller 2 och skrivas/kodas under resp. vårdkategori (1-
20). 
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Intervjuaren fyller i efter intervjun (SLUT) 
 
SLUT1. Klienten förvanskar förhållandena under större delen av intervjun?  
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT2. Klienten har svårigheter att förstå frågorna? 
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT3. Är klienten vid intervjutillfället uppenbart deprimerad/tillbakadragen?  
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT4. Är klienten vid intervjutillfället uppenbart fientlig?  
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT5. Är klienten vid intervjutillfället uppenbart ångestfylld/nervös? 
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT6. Har klienten vid intervjutillfället svårigheter med verklighetsförankring, tankeoreda 
eller paranoida föreställningar?  
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT7. Har klienten vid intervjutillfället svårigheter att förstå, koncentrera sig eller minnas? 
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
SLUT8. Klienten är vid intervjutillfället uppenbart berusad eller påverkad? 
 

 0) Nej,   1) Ja 
 
 
Uppfoljn. Markera om klienten gav sitt samtyck till att kontaktas igen angående 
uppföljningsintervju och/eller registerstudie. 
 

 0) Nej 
 1) Ja, bara registerstudien 
 2) Ja, bara kontaktas angående uppföljningsintervju 
 3) Ja, både register och uppföljningsintervju 
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Bilaga 2. Beskrivning av studiens vårdkategorier 
 
 
I bilagan ges en beskrivning av den indelning av typer av vård och vårdgivare som användes i 
formuläret och i kapitel sex (om respondenternas vårderfarenheter) i rapporten.  
 
 
 
KATEGORIER INOM SJUKVÅRDEN 
 
Med landstingets sjukvård avses de sjukhus som landstinget själv driver och betalar för men 
även privata sjukhus som landstinget har avtal med och därigenom betalar för vården.  
 
 
1. Akut slutenvård (inom BCN avd TNE eller BCS avd 9) avser besök/intagning på 

akutmottagningar inom den specialiserade beroendevården i landstinget. Kategorin 
inkluderar även psykiatriska akutmottagningar i de fall då dessa även ersätter eller ingår i 
beroendevården.  

Exempel på enheter: Avd 7/TNE på St:Görans sjukhus, Psykiatriska akutmottagningen på 
St:Görans sjukhus under kvällar och helger, Akuten vid Maria Beroendecentrum, 
Psykiatriska akutmottagningen vid Huddinge sjukhus. 

Övriga akutmottagningar, t.ex. medicinsk akut, går in under kategori nr 8 eller 9. 
 

 
2. Avgiftning eller annan slutenvård avser avgiftningsavdelningar inom landstingets 

beroendevård. 
Exempel på enheter är: DS avd 110 (nark. avd.), DS avd 131 (alk. avd), HS avd M87 (alk. 

avd), HS avd M48 (nark. avd), Maria avd 2 (alk. avd), Maria avd 41 (nark. avd).  
Exkl. slutna avdelningar inom metadonprogrammet (Avd 54 på St: Göran). Dessa avdelningar 

ingår i kategori nr 5 (metadonprogram). 
 
 
3. Mobila team avser landstingets uppsökande verksamhet.  
 
 
4. Öppenvårdsmottagning inom landstingets beroendevård avser både lokala enheter 

tillsammans med socialtjänsten och mer centraliserade öppenvårdsmottagningar. I de fall 
respondenten vårdats på en lokal och integrerad mottagning försökte intervjuaren utröna 
om respondenten vårdats av landstingets personal eller inte. Om så var fallet markerades ja 
för denna kategori. 

Exkl. öppenvårdsmottagningar som tillhör metadonprogrammet. Dessa enheter inkluderas i 
kategori nr 5 (metadonprogram).  

 
 
5. Metadonprogram avser både slutenvård, som inställning på  metadon på avd. 54 på 

St:Göran, och öppenvård på metadonprogrammets egna öppenvårdsmottagningar.  
Exkl. Subutexunderhållsbehandling som ingår i kategorin öppen- eller slutenvård inom 

beroendevården (kategori 2 eller 3). 

 



6. Slutenvård inom psykiatrin avser psykiatriska avdelningar, inklusive LPT-vård (lagen om 
psykiatrisk tvångsvård), om ip även behandlas för sitt alkohol- och/eller drogbruk. 

 
 
7. Öppenvård inom psykiatrin avser psykiatriska lokala mottagningar eller besök dagtid på 

psykiatriska avdelningar på sjukhus. LPT-vård (lagen om psykiatrisk tvångsvård) 
inkluderas om ip även vårdades för sitt alkohol- och/eller drogbruk. 

 
 
8. Annan sjukhusvård i slutenvård inom landstinget inkluderar även medicinska 

akutmottagningar och motsvarande som ip varit inlagd på. Vården inkluderades bara i de 
fall den var relaterad till respondentens alkohol- och eller drogbruk, t.ex. om respondenten 
kom in efter att ha brutit benet när han/hon var berusad. 

 
 
9. Generell sjukvård i öppenvård inom landstinget inkluderar även dessa medicinska 

akutmottagningar och motsvarande som ip besökt utan att bli inlagd. Besöken inkluderades 
i de fall besöket följde p.g.a. respondentens alkohol- och eller drogbruk, t.ex. om ip kom in 
efter att ha brutit benet när han/hon var berusad. 

 
 
10. Privat sjukvård/psykolog eller terapeut avser de fall då ip gått privat och betalat själv. 

Om socialtjänsten betalat för den privat drivna vården ska detta gå in under kategorin 
ordnat av socialtjänsten, nr 11 eller 12. 

Exkl. vård på ett privat drivet sjukhus som finansieras med skattemedel. Vård på denna typ av 
sjukhus ingår i någon av kategorierna ovan. 

 
 
 
KATEGORIER UTANFÖR SJUKVÅRDEN 
 
11. Intensiv öppenvård ordnad av socialtjänsten (≥6h/v) avser öppenvårdsprogram m.m. 

men även samtal och kontakt med handläggare på socialtjänsten om respondenten träffade 
handläggaren 6 timmar i veckan eller oftare, t.ex. utredning. Inkl. privat driven öppenvård 
som socialtjänsten ordnat för ip och/eller betalat för. I de fall respondenten vårdats på en 
lokal och integrerad mottagning försökte intervjuaren utröna om respondenten vårdats av 
socialtjänstens personal eller inte. Om så var fallet markerades ja för denna kategori. 

 
 
12. Annan öppenvård ordnad av socialtjänsten (<6h/v) avser öppenvårdsprogram m.m. 

men även samtal och kontakt med handläggare på socialtjänsten om ip träffar handläggaren 
mindre än 6 timmar i veckan, t.ex. utredning. Inkl. privat driven öppenvård som 
socialtjänsten ordnat för ip och/eller betalat för. I de fall respondenten vårdats på en lokal 
och integrerad mottagning försökte intervjuaren utröna om respondenten vårdats av 
socialtjänstens personal eller inte. Om så var fallet markerades ja för denna kategori. 

 
 
13. Behandlingshem (exkl. tvångsvård enligt LVM) avser vistelse på behandlingshem som 

socialtjänsten betalar för. Tvångsvård enligt LVM exkluderas och ingår istället i kategori 

 



nr 16. Räkna heller inte med familjehem som ska ingå i kategori 20. Inkludera vistelse på 
behandlingshem enligt LVU (lagen om vård av unga) om respondenten var över 18 år.  

 
 
14. Stödboende avser hjälp med boendet av socialtjänsten. Exempel är boende på 

inackorderingshem, planeringslägenhet, sociala kontrakt m.m. Endast boenden som är 
relaterade till respondentens alkohol eller droganvändning inkluderas. 

 
 
15. Arbetsträning avser arbetsträning ordnad av socialtjänsten, inte ordnad av 

arbetsmarknadsinstitutet (AMI) eller av arbetsförmedlingen (vilket ingår i kategori nr 20). 
Arbetsträning kan både vara en form av sysselsättningsprogram och någon form av praktik 
som socialtjänsten ordnar/betalar för att få IP in i arbetsmarknaden. 

 
 
16. Tvångsvård enligt LVM avser endast vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall. I kategorin ingår både omedelbara omhändertaganden, vistelse på LVM-hem 
samt eftervård enligt paragraf 27. Vård enligt LVU ingår istället i kategori nr 13 om 
respondenten vid vårdtillfället var över 18 år.  

 
 
17. Öppenvård inom eller av frivården avser kriminalvårdens öppenvård. Inkludera olika 

typer av påverkansprogram för olika grupper, t.ex. rattfylleri dömda. Inkludera även 
kontraktsvård (som också kan bestå av öppenvård).  ? 

 
 
18. Vård eller behandling i fängelse avser påverkansprogram på anstalt eller särskilda 

avdelningar för personer som vill ha en drogfri miljö och mer av behandling. Inkludera 
även §34-placeringar. §34 förekommer främst för missbrukare i slutet av ett fängelsestraff 
då den intagne får lämna anstalten på förtid för att få behandling för drogproblemen.  ? 

 
 
19. AA, NA, länkarna avser organiserade självhjälpsgrupper. Exempelvis AA (Anonyma 

Alkoholister), NA (Anonyma Narkomaner), DAA (Drug Addicts Anonymous). 
 
 
20. Annat avser vård som faller utanför kategorierna 1-19. Exempel är härbärge under en 

kortare tid, familjehem, vård för alkohol eller droger på SoL § 12 hem, vård inom KrAMI 
programmet, alkohol och/eller drogrelaterad arbetsträning som ordnades av 
arbetsmarknadsinstitutet (AMI) eller arbetsförmedlingen. 

 

 



 



Bilaga 3. Insatsenheter 
 
 
 
BOTKYRKA NORRMALM 
RoM gruppen  Myndighetsenheten  
Klivet  Steget, öv  
Alby Gård Ungdomsgruppen  
Nyckeln – samarbetsprojekt  Stödet/boendestöd  
  
ENHETEN F. HEMLÖSA SIGTUNA 
Team 1-4  Vuxenenheten 
Fält och boendesektionen   
Stegen  /korridoren SKÄRHOLMEN  
 Vuxenomsorg – Missbruk  
HUDDINGE Öv i kyrkan 
Skogås-Trångsund  
Vuxenenheten SOLLENTUNA 
Socialmedicinska mottagningen  Vuxenenheten  
Ungdomsenheten  Andreamottagningen  
Vårby Adrian  
Vuxenenheten  Sollentuna ungdom 
Ungdomsenheten   
Flemingsberg SOLNA 
Vuxensektion, missbruk  Myndighetsenheten  
Ungdomsenheten  Vårdbasen, nark.  
Träffpunkten. ÖV i kyrkans lokaler Omvårdnadsgrp 
Sjödalen-Fullersta Rådgivningsbyrån, alk  
Vuxenenheten  Plexus (psykodrama program)  
Ungdomsenheten  Ungdomsgruppen  
Stuvsta-Snättringe  
Vuxenenheten + ungdom  SUNDBYBERG 
Segeltorp Myndighet – utredning, missbruk m.m.  
Vuxenenheten + ungdom  Öv – Returnprojektet (18-28 år)  
Utsikten – Socialtjänstsidan  Öv – Return 2002 (även för äldre)  
Via sobria Öv – Bergdalsgruppen (äldre kroniker)  
 Socialläkarmottagningen  
JÄRFÄLLA Ungdomsgruppen (-20 år)  
Myndighet – Missbruk/utredning  Träverkstan, Jobbcentralen 
Myndighet – Mottagningsenheten  Ängsknuten, Jobbcentralen 
Myndighet – Försörjningsenheten   
Öppenvården på slöjdvägen  SPÅNGA-TENSTA 
Alkoholpolikliniken  Allteamet (18- år) soc-sidan  
Fågelsjö/Hus 52  All-Villan i Gamla Spånga  
BCN Järfälla Soc-sidan, dvs soc.sekr. Christer el. Bahram   
Kraftkällan – arbetsträning  TÄBY 
 Origomottagningen, soc sidan  
MARIA- GAMLA STAN Ungdomsenhet  
Psykosociala enheten, myndighet vuxen  Punkten, öv-program  
Öv: Bostöd  
Öv: Servicegruppen/Brännkyrkogatan  UPPLANDS BRO 
Öv: 6-veckors program  Vuxenenheten  
Ungdom: Utredning, barn o. ungd. AN-mottagningen 
Arbetscentrum   
 UPPLANDS VÄSBY 
 Vuxenenheten  

 

 



 
HVB hem, Socialtjänstförvaltningen, Stockholm ÖVRIGA 
Edshemmet  Basta arbets- och boendekooperativ 
Eken Checkpoint 
Hamnvikshemmet  DiaNova 
Krami  Hatten (12-stegs behandling) 
Lönnen  Krinolinen (stödboende, länkarna) 
Norrtulls planeringshem  Kurön  
Stegsholm  Kustbohemmet 
Västberga Gård Mössan 
Älvis / Älvjsöhemmet  Pallas inackordeingshem 
Östagården  Prosa, rehabilitering 
Edshemmet  Ribbingebäck behandlingshem 

(stadsmissionens) 
 Servicegruppen 
LVM hem Sjönäs  
Ekebylunds behandlingshem  Sotholmen 
Hornö LVM-hem  Söderby gård 
Östfora behandlingshem  Via Nova rehabilitering, öv 
 Victorygruppen: Kvarnlyckan 

(primärbehandling, Lidingö) 
SHIS, Stiftelsen hotellhem i Sthlm  Visättra behandlingscenter/planeringshem 
Vinsta hotellhem  Ängsholmen, arbete och boendekollektiv 
 Step One Rehab 
 Narva konsultbyrå 
 Rockesholms behandlingshem 
 Rådgivarna Körsbärsvägen 
 Utsikten, Husby 
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