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Studien syftade till att belysa arbetet med missbruksvården i Bosnien-Hercegovina. Det 
som har studerats är hur de yrkesverksamma ser på forskning, egen erfarenhet samt 
klientens erfarenheter och önskemål i valet av behandling. Den metodologiska 
utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer 
har genomförts och sedan studerats. Dessa intervjuer utfördes på ett behandlingshem i 
Bosnien-Hercegovinas huvudstad Sarajevo och antalet intervjupersoner var fem 
personer. Resultatet visade hur de arbetar på behandlingshem i Bosnien-Hercegovina. 
Resultatet visade även att Bosnien-Hercegovina använder sig utav evidensbaserad 
praktik. Vikten ligger i att få en trygg och verksam vård. Evidensbaserad praktik 
används utifrån tre olika källor, dessa är klientens erfarenhet, behov och önskemål, den 
professionellas erfarenhet och förmåga samt vetenskaplig kunskap. Bosnien-
Hercegovina tillämpar dessa tre olika källor i sitt behandlingsarbete.  
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1 Inledning 
 
Bosnien-Hercegovina ansöker om medlemskap i EU. I den processen har EU:s organ 
för droger och drogmissbruk EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction) en roll. Den här studien handlar inte om förekomsten av narkotika i 
landet utan fokus är missbruksvården i Bosnien-Hercegovina. Hur man arbetar med 
behandling av narkotikamissbruk. Detta kopplas till evidensbaserad praktik (EBP) vad 
gäller missbruksvård.  
 
Studien innefattar delar om droganvändandet i Bosnien-Hercegovina samt hur 
behandlingen sker för personer med missbruk. Bosnien-Hercegovina är ett land som 
inte är med i EU vilket kan resultera till att kraven på behandlingshem, sjukhus och 
olika institutioner som utför behandlingar kan vara annorlunda eller saknas. 
 
Bosnien-Hercegovina är ett land som ligger på balkanhalvön och är en del av det forna 
Jugoslavien. Efter inbördeskriget delades landet till två självstyrande delar, 
Federationen Bosnien-Hercegovina (FBiH) och Republika Srpska (RS). Dessa två 
självstyrande delar kommer jag inte att gå in på mer omgående i studien utan kommer 
endast belysa de siffror och enkäter som finns om FBiH. Ingen statistik har hittats för 
droganvändandet och missbruksvården för hela landet som helhet så därför kommer jag 
endast att studera de som fanns för FBiH.  
 
Bosnien-Hercegovina har ca 3,8 miljoner invånare och landet är skattat som ett utav 
Europas fattigaste länder. Det råder hög arbetslöshet, över 40 procent för vuxna 
människor och för de unga ligger det på cirka 60 procent (Nordlöf-Lagerkranz 2013). 
Landet har ekonomiska, sociala och kulturella problem, samt att det efter inbördeskriget 
blivit en tung övergångsprocess vilket har resulterat till att den illegala droghandeln 
blivit större (Mehic-Basara &Ceric 2012). 
 
 
 
Bakgrund 
 
Narkotika och narkotikamissbruk i Bosnien-Hercegovina 
 
 
I en enkät, angående konsumtionen av droger som utfördes år 2011 (undersökningen var 
en del av Förenta Nationernas barnfond (UNICEF)) med 6177 deltagare i åldrarna 15–
49 år. Det var 3,8 procent (varav 6,8 procent var män och 0,9 procent kvinnor) utav 
dessa som besvarade att de någon gång under sin livstid hade använt sig utav droger 
(Babic m.fl. 2014). Cannabis var den mest rapporterade substansen som användes följt 
av amfetamin. Totalt 9,4 procent av de svarande i åldrarna 25-29 svarade att de någon 
gång använt någon olaglig substans följt av 7,7 procent av de svarande i åldern 20-24 år. 
Den längsta substansanvändningen låg bland respondenterna i åldern 40-49 år 
(EMCDDA 2013). I Bosnien-Hercegovina har även olika undersökningar gjorts kring 
ungdomars drogvanor. Under 2011 gjordes en skolundersökning om alkohol och andra 
droger. Undersökningen bestod av 3 813 elever födda år 1995 – och gick då andra året 
på gymnasiet. Enligt EMCDDA (2013) var Cannabis den drog som användes mest. 
Undersökningen visade att det var 12 procent män och 4,4 procent kvinnor som använt 
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sig utav narkotika. Andra studier om användning av narkotika har också genomförts i 
Bosnien-Hercegovina bland olika grupper av ungdomar. Undersökningen genomfördes 
mellan 2001-2007 och visade att användningen av narkotika bland gymnasieelever 
varierade mellan 5 procent och 15 procent. 
 
Enligt EMCDDA (2013) är den senaste informationen om förekomsten av problem med 
narkotikamissbruk från år 2009. Denna handlar om personer som injicerar droger och 
genomfördes av UNICEF i tre stora städer i Bosnien-Hercegovina (Sarajevo, Banja 
Luka och Zenica). Syftet med denna studie var att kunna se förekomsten av bl.a. HIV 
och hepatit bland de personer som injicerar. Man ville även övervaka beteendemässiga 
riskfaktorer relaterade till injektioner av exempelvis narkotikaklassade läkemedel. 
Under 2009 uppskattade experter att antalet personer som injicerat droger i Bosnien-
Hercegovina var mellan 3000 och 8000.  
 
 
År 2008 fanns det 680 heroinmissbrukare registrerade i behandlingsalternativet -  
metadonbehandling för personer med missbruk. Det var 250 stycken i Sarajevo, 200 i 
Zenica, 170 i Mostar, 35 i Sanski Most och 28 i Doboj. De flesta av patienterna var 
mellan 24–30 år och 90 procent av dem var män. Bosnien-Hercegovina har en ökad 
tillgänglighet av läkemedel (Babic m.fl. 2014). Landet står inför många svårigheter med 
att hantera de konsekvenser som uppkommer av narkotikabrott och narkotikamissbruk, 
det p.g.a. att det endast finns ett fåtal behandlingshem, otillräckligt med experter och 
otillräckligt med förebyggande program. Tidigare händelser, såsom krig, sjunkande 
ekonomi, arbetslöshet m.m. är en grund för ökat missbruk och kriminalitet. Majoriteten 
av de som använder olika substanser är yngre personer som är mellan 14–25 år. 
Cannabis är den vanligaste drogen men även läkemedel blandat med alkohol är vanligt i 
landet. Genom överdoser av olika droger finns det många dödsfall kopplade till 
narkotikamissbruk men eftersom det inte finns några registreringar på detta uppkommer 
svårigheter med att få någon exakt bild av hur många dödsfall som är förknippade till 
droger. Obduktioner utförs, ca 300 årligen och av dessa 300 är det mellan 25–30 
dödsfall som beräknas ha orsakats av narkotika. (Babic m.fl. 2011). 
 
Överdoser är vanliga, många utan dödsfall men även de som resulterat i döden. Av 570 
personer, var det 60 procent som tagit en överdos utan att den ska ha registrerats på 
exempelvis sjukhus eller annan institution. 19,5 procent hade tagit överdos fler än en 
gång, 13,9 procent hade tagit en överdos och av dessa 570 personer var det 6,7 procent 
som inte hade svarat. (Babic m.fl. 2014). I Bosnien-Hercegovina finns inga arkiv där 
registreringar av personer som dör p.g.a. droger.  
 
Det är många människor som upptäcks ha ett missbruk i samband med att de bryter mot 
lagarna, alltså blir dömda. Vissa blir dömda till missbruksvård och då måste de gå på 
behandling på något utav behandlingshemmen, men likaså där kan personalen inte 
tvinga den dömde att komma dit. Blir man istället dömd till ett fängelsestraff så har man 
rätt och möjlighet till att få behandling där. Behandlingen på fängelset är frivillig och 
gratis samt tillgänglig för alla även om det är första gången man vill gå med i denna 
behandling eller om man vill fortsätta behandlingen p.g.a. avbrott. I fängelset så utgör 
missbrukare den största delen av gruppen dock är det främst unga människor. Det är de 
unga som är mest benägna att utgöra riskfyllda beteenden och använda sig av illegala 
droger (Jabandzic m.fl. 2014). Denna behandling bör tas emot med kombinationen - 
medicinsk behandling samt psykosocial behandling. Detta ska då ske innan han eller 
hon tjänat av sitt fängelsestraff. Dessutom ska de som genomgår behandlingen kunna få 
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behandling för somatiska sjukdomar som de kan ha fått efter flera års missbruk.  
 
De mest använda drogerna i Bosnien-Hercegovina är Cannabis, Ecstasy och 
Bensodiazepiner_. Medelåldern för de som testat på droger är 21-22 år. När en människa 
inte längre klarar av att hantera sitt missbruk och inte klarar av att sluta använda sig 
utav olika narkotiska preparat på egen hand, hamnar de i behandling som försäkrar dem 
att de kommer att avbryta sitt missbruk (Jabandzic m.fl. 2014). Det finns mellan 10 000 
och 15 000 missbrukare totalt.  
 
Vissa studier visar att användningen av droger var stor bland gymnasieelever, mellan år 
2001–2007 var denna procentsats varierande beroende på de åldersgrupperna studierna 
gjordes på. Även där var Cannabis den mest använda drogen, följt av Ecstasy 
(EMCDDA 2013) .  
 
 
 
 
 
Missbruksvårdssystemet i Bosnien-Hercegovina 
 
Behandling av missbruket sker genom en välstrukturerad process som innefattar 
motiverande samtal, farmakologisk terapi (såsom metadonbehandling), individuell 
psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), anhörigstöd och gruppsamtal (Jabandzic 
m.fl. 2014).  
 
Behandlingen är gratis för dem som har sjukvårdsförsäkring. Behandlingar för personer 
med missbruk i Bosnien-Hercegovina erbjuder en mängd olika behandlingsalternativ. 
Behandlingarna kan ske antingen på sjukhus, behandlingshem eller psykiatriska 
kliniker. Det beror på klientens tillstånd. På sjukhus sker ofta avgiftningar om klienten 
är i dåligt tillstånd efter exempelvis en överdos då får de möjlighet att behandlas där. På 
behandlingshem sker vanliga farmakologiska behandlingar samt individ- och 
gruppterapi. Det finns tio olika psykiatriska kliniker där de erbjuder behandling av 
personer med missbruksproblem där psykisk ohälsa också är med i bilden. Detta arbete 
stöds av UNDP projektet och finansieras av den globala fonden som kämpar emot 
AIDS, tuberkulos och malaria. Den största utav dessa kliniker finns i Tuzla, som ligger i 
regionen FBiH. Denna klinik har även ett samarbete med universitetssjukhuset i Örebro, 
Sverige (UNDP 2014). 
 
Hälso- och sjukvårdssystemet är uppdelat i primär, sekundär och tertiär nivå. Inom 
primärvården erbjuds hjälp såsom familjemedicinska, några specifika hjälpmedel inom 
detta område och kliniker för psykisk ohälsa. Dessa erbjuder även hjälp för de som har 
ett missbruk av någon sorts substans. I perioden efter inbördeskriget på 1990-talet ökade 
den psykiska ohälsan i landet. Klinikerna inom primärvården erbjuder tidigt 
’’upptäckande’’ och behandling av psykisk ohälsa som klassificeras i ICD 10. Det finns 
40 kliniker som behandlar psykisk ohälsa i landet. Inom sekundärvården fokuserar man 
på de som antingen har ett beroende eller missbruk av alkohol eller droger. De får 
behandling på specialiserade kliniker för missbrukare där de erbjuder olika program 
såsom rådgivning, avgiftning och terapi. Behandlingen kan ske både på kliniken eller 
hemma (Babic m.fl. 2014).  
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I den tertiära vården fokuseras rehabiliteringen för missbrukare av droger där vården 
pågår i 1–3 år i samband med terapi. Det finns 11 terapeutiska kliniker i Bosnien-
Hercegovina. De största klinikerna ligger i Sarajevo och Banja Luka. Det finns fyra 
kliniker för avgiftning i landet och avgiftningen erbjuds med Metadon, Buprenorfin 
och/eller Suboxone. De olika läkemedel som erbjuds som hjälp vid avgiftning blev 
tillgängliga i Bosnien-Hercegovina vid olika år. Metadon kunde man behandlas med 
redan mellan 1989-1992 men p.g.a. kriget avbröts behandling med metadon och blev 
tillgänglig från år 2002 igen, doseringen börjar med 20 mg. Buprenorfin blev 
tillgängligt år 2013 och Suboxone år 2009 och på båda dessa börjar doseringen med 2-4 
mg. Vissa kriterier följs från de europeiska riktlinjerna vad gäller behandling av 
metadon (EuroMeth). Kriterierna är att klienten måste vara över 18 år, att de har varit 
opiatmissbrukare i över två år, att de visar symtom från ICD-10 och att de två gånger 
tidigare blivit behandlade för sitt missbruk i någon utav institutionerna. 
 
De behandlingarna som genomförs inom missbruksvården sker i samarbete med icke-
statliga organisationer. Landet började inte registrera personer med missbruk förrän år 
2012. Rapporteringssystemet samordnas på en statlig nivå av inrikesministeriet 
tillsammans med Institute of Public Health och Department of Health (EMCDDA 
2013). Bosnien-Hercegovina ansöker idag om medlemskap i EU vilket har resulterat till 
att de har varit tvungna till att öka sina lagstiftningar, som en skyldighet enligt 
färdplanen för EU-integrationen.   
 
Enligt EMCDDA (2013) är de viktigaste narkotika lagarna Lagen om förebyggande av 
narkotikamissbruk. Artikel 195, Olaglig handel av narkotika. Artikel 238, Olaglig 
produktion av och handel av narkotika och artikel 239, Innehav och användning av 
narkotika. Enligt lagen om verkställande av straffrättsliga påföljder blir tvångsvård ett 
alternativ för missbrukare av både alkohol och illegala droger (Jabanzic m.fl. 2014).  
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Evidensbaserad praktik – teoretisk utgångspunkt 
 

Själva begreppet EBP är inte förbehållet socialt arbete. Det finns även inom andra 
välfärds- och professionsområden. Dessa är EBM (evidensbaserad medicin), EBPP 
(psykologi), EBN (nursing) och EBT (teaching) (Denvall & Johansson 2012). EBP 
varierar uppfattningen mellan professioner och verksamheter. Inom EBM har evidens 
begreppet två tolkningar, dels EBG (Evidence-based guidlines) vilket motsvarar 
socialstyrelsens nationella riktlinjer. Dels EBID (Evidence-based individual decision 
making) vilket snarare innebär att integrera vetenskapligt stöd med professionell 
expertkunskap och patientens uppfattning (Denvall & Johansson 2012). 

Evidensbaserad medicin (EBM) är ett filosofiskt ursprung som sträcker sig tillbaka till 
mitten av 1800-talet i Paris. EBM blev det samvetsgranna, tydliga och omdömesgilla 
användandet av bästa aktuella evidens för att fatta beslut om vård av enskilda patienter 
(Sackett m.fl. 1997). Utövandet av EBM innebar att man integrerar individuell klinisk 
expertis med den bästa tillgängliga forskning samt att man väver in patientvärderingar 
(Sackett m.fl. 2000). Även Oscarsson (2009) upplyser att Evidensbaserad praktik är 
integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och 
klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar.  
 
EBM utvecklades sedan på 1960-talet med syftet att uppnå en trygg och verksam vård 
inom hälso- och sjukvården. Eftersom läkarnas praktik bestod mer av egna erfarenheter 
och information ifrån läkemedelsföretag än terapeutisk forskning. Målet var därför att 
ställa samman och sprida kunskap som var vetenskapligt bevisad. Många praktiker 
prioriterade inte forskning p.g.a. att den upplevdes som svårtillgänglig. I praktiken är 
EBM både ett förhållningssätt och en metod (Oscarsson 2009). Evidensbaserad praktik 
kom till efter en utveckling av EBM som startades inom klinisk medicin och 
läkarutbildningen för en professionsbaserad rörelse. EBP innebär ett förhållningssätt 
som studeras via tre olika kunskapskällor vilket omfattar forskning, klient och den 
professionella. Syftet med EBP är att ge individer med olika problematik den insats som 
är lämpligast. EBP innebär även att ta hänsyn till sina arbetskollegors erfarenheter och 
det foskningsresultat som finns (Oscarsson 2009).  
 
Idén om den evidensbaserade praktiken innebär flera principer eller steg som kan 
beskrivas enligt följande. Dessa innebär att (1) praktikern formulerar en fråga som 
gäller den aktuella klientens problem eller behov därefter (2) söker man efter bästa 
möjliga stöd för att besvara frågan och då använder man sig i första hand av forskning. 
(3)Sedan får man kritiskt värdera evidensen när det gäller validitet, effekt och 
användbarhet. (4) Granskningen integreras med den professionella praktiska och 
kliniska erfarenheten samt klientens egna värderingar, förväntningar, fysiska och 
psykiska tillstånd. (5) Det sista steget handlar om att man antingen genomför insatsen 
eller inte och utvärderar sin förmåga att genomföra steg ett till fyra för att förbättra 
processen. Under 1990-talet växte evidensbaserad praktik (EBP) fram, syftet var att 
uppnå en trygg och verksam vård och omsorg (SBU 2016). Det ska vara enklare att 
hjälpa klienter genom bl.a. individuella bedömningar, matchningar och professionalitet. 
EBP bygger på att det under beslut och utredningar ska användas utifrån tre olika källor. 
Dessa är klientens erfarenhet, behov och önskemål, behandlarens erfarenhet och 
förmåga samt den vetenskapliga kunskapen. EBP ska inte enbart följas av praktikern, 
det utformades för att även klienterna ska få ett ökat inflytande över sin egen situation. 
Klientens egen syn på orsaker och konsekvenser är viktigt för hans/hennes behov. 
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Klienten ska alltså med eller utan insatser från exempelvis socialtjänsten kunna förbättra 
sin livssituation (Oscarsson 2009). Inom EBP är det viktigt med dokumentation, detta är 
till och med ett minimivillkor. Dokumentationen ska ske både före, under och efter 
insatsen. Om dokumentationen inte sker innan insatsen kan man inte relatera till 
klientens situation eller till vad forskningen säger om de olika insatsernas effekt vad 
gäller klientens behov och problem. EBP ska alltså bidra till att ge klienter bästa möjliga 
insats i förhållande till deras problematik, därav vikten av dokumentationen. Det är 
viktigt att kunna beakta klientens egen uppfattning om olika orsaker och de lämpliga 
insatserna för klientens behov och/eller problem. Klienten ska ha ett ökat inflytande på 
sin egen situation, olika insatser ska kunna föreslås som beaktar kunskap från forskning 
samt behandlarens eller kollegornas erfarenheter. Ansvar och uppföljning av de olika 
insatsernas effekter på klientens livssituation är viktigt.   
 
Evidensbaserad praktik studeras alltså via tre olika källor. Det första handlar om 
integration av de metoder som visat sig vara mest effektiva i studier. Den andra är 
integration av kunskap som man fått i olika möten med individer och dess värderingar 
och erfarenheter. Det tredje innebär att man integrerar metod eller insats utifrån en 
gemensam kunskap inom praktiken, klienten och forskningen (Oscarsson 2009).  
 
Evidensbaserad praktik definieras som en sammanvävning av tre olika kunskapskällor: 

• Den bästa tillgängliga kunskapen (forskning)  
• Den professionelles expertis 
• Den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål 

 
Bästa tillgängliga kunskap 
Besluten om åtgärderna som kommer att ske ska grunda sig på så bra och tillförlitligt 
underlag som möjligt. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsens 
effekter. Vetenskaplig kunskap finns inte om alla insatser som används i socialt arbete 
då får man stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det är 
därför viktigt att vara öppen med vilken kunskap som finns och att sedan följa upp 
resultatet för de enskilda individerna (Oscarsson 2009). 
 
Oscarsson (2009) beskriver fyra centrala frågor som rör relationen mellan 
forskningsresultat och praktik. Dessa handlar om (1) forskningsresultatets relevans i 
vardagspraktiken, (2) vilka faktorer som påverkar utfallet av psykosocialbehandling, 
(3) forskningsresultat på gruppnivå och (4) olika vägar från insats till utfall.  
 

(1) I vetenskaplig metodlitteratur talar man om ett resultats interna validitet eller 
giltighet och dess externa validitet eller giltighet. Med intern validitet menas den 
eftersträvade idealsituationen och extern validitet innebär resultatets relevans för 
den verkliga situationen. Detta leder till att desto högre den interna validiteten 
är, desto mindre kan den externa validiteten vara. Dessa två begrepp (intern- och 
extern validitet) är centrala när det handlar om att överföra forskningsresultat till 
den professionella vardagen.  

(2) I den moderna psykosociala behandlingsforskningen skiljer man på de s.k. 
specifika respektive gemensamma faktorer. De specifika faktorerna är 
behandlingsmetoden och den teknik som används. De gemensamma faktorerna 
är de faktorer som mer eller mindre är generella för olika verkningsfulla 
behandlingsmetoder och den kontext de genomförs i. De gemensamma 
faktorerna kan delas in i interna- och externa faktorer. De interna faktorerna är 
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kopplade till själva behandlingssituationen och de externa faktorerna till 
klientens livssituation.  

(3) I olika studier (RCT, kvasieexperimentell, kohort) ingår flera individer eller 
familjer. Det är inte ovanligt att resultatet från dessa olika studier varierar 
mycket. Efter en insats kan det antingen gå bra för vissa, inte bli någon större 
skillnad för andra medan det kan gå sämre för några. Detta problem beror på att 
studiernas resultat sammanfattar resultat för alla individer som ingår i studien, 
detta är ett resultat på grupp- eller aggregeradnivå. Resultatet kan därför dölja 
stora individuella variationer i utfallet. Därför måste socialarbetaren i praktiken 
bryta ner resultatet från gruppnivå till den eller de individer som är aktuella för 
en insats.  

(4) Det kan finnas olika vägar till målet. Detta är också något som komplicerar 
överföringen av forskningsresultat till det vardagliga klientarbetet. Olika 
behandlingsmetoder visar att de ger ungefär likartade behandlingseffekter. 
Klientens livssituation innan, under och efter insats har stor betydelse för utfall. 
Forskning kan ge generella svar på vilka metoder eller insatser som fungerar 
men den ger inga svar på vilken eller vilka insatser som kan vara lämpliga för 
den individ eller familj som den professionella möter.  

 
Den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål 
Den berörda personens önskemål ska väga tungt vid valet av insats, särskilt om det inte 
finns någon kunskap om den aktuella insatsen. När personen upplever en insats relevant 
blir denne mer engagerad i behandlingen och det ökar sannolikheten för att insatsen blir 
till hjälp. 
Då det finns valmöjligheter är vetenskaplig kunskap om insatsers effekter en viktig 
utgångspunkt men även om det finns ett vetenskapligt stöd för en viss insats är det inte 
ett måste att den ska användas i just det fallet. 
 
Forskningsresultat måste även bedömas i förhållande till den enskilde klientens 
problem, behov och livssituation. Därför är klienten en nödvändig källa för kunskaper 
om förhållanden som dessa. Ett annat skäl till att klienten är en viktig kunskapskälla är 
att det som kallats klient-/brukarrationalitet är en eftersträvad faktor inom 
evidensbaserad praktik. Klient-/brukarrationalitet innebär klientens tro på att en insats 
kan vara ett sätt för honom/henne att göra någonting åt sina problem. Klientens roll i 
EBP innebär att praktikern för något tillsammans med klienten, istället för bara med 
eller för klienten. Det är också viktigt att det finns en väl fungerande arbetsallians 
mellan behandlare och klient för att kunna uppnå ett positivt behandlingsresultat. Den 
professionella måste inför valet av insats beakta klientens värderingar, förväntningar 
och livsomständigheter i övrigt. Det finns även andra specifika kunskaper man som 
professionell behöver få från en klient men dessa varierar mycket från fall till fall. Man 
kan även dela in kunskaper i (1) Bakgrundsfaktorer, (2) Specifika klientfaktorer och (3) 
Gemensamma klientfaktorer.   
 

(1) Bakgrundsfaktorerna är förhållanden som har med klientens tidigare livshistoria 
och ursprung att göra. Det kan handla om exempelvis kön, ålder, etnisk 
bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och familjehistoria.  

(2) Specifika klientfaktorer innebär de problem eller behov som klienten söker hjälp 
för. Det kan exempelvis vara ekonomiska problem, missbruk, kriminalitet, 
brister i omsorgsbehov eller problem i skolan.  

(3) Gemensamma klientfaktorer är de faktorer som generellt visat sig ha betydelse i 
psykosocial behandling. Det kan innebära att klienten känner trygghet och en 
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professionell behandlings-/insatsmiljö. En positiv relation till den professionella 
och att han eller hon utvecklar en trovärdig förklaring till sina problem eller 
behov.   

 
 
Den professionelles expertis 
Den professionelle har med sin yrkeskunskap och personliga kompetens en viktig roll. I 
den professionelles kompetens ingår bl.a. empatisk förmåga, skicklighet i att identifiera 
individens problematik samt att kritiskt kunna värdera information. För att de andra två 
kunskapskällorna (klient och forskning) ska fungera är det viktigt att även 
kunskapskällan den professionellas expertis vävs in. Här är det viktigt att den 
professionella använder sina egna och andra arbetskollegors erfarenheter av vad som 
brukar fungera respektive inte fungera för olika klienter med olika problem och behov i 
olika situationer i livet. Den professionella har en viktig roll i EBP genom att i en 
process av livslångt lärande ställa frågor kring klientens problem och behov och utifrån 
forskning, klient, samt egna och andras erfarenheter söka svar som kan utgöra underlag 
för val av insatser. För att kunna lyckas som professionell är det viktigt att utveckla två 
typer av kompetens professionell kompetens och personlig kompetens. Den 
professionella kompetensen är kunskaper och erfarenheter som han eller hon fått i sitt 
dagliga arbete och utvecklar genom sin utbildning. Den specifika professionella 
kompetensen man behöver som praktiker har även att göra med vilka arbetsuppgifter 
man har. Oscarsson (2009) har tagit fram olika exempel på vissa grundläggande 
kompetenser inom ramen för EBP om man arbetar med bedömning, val och 
genomförande av insatser för enskilda eller grupper av klienter. Dessa grundläggande 
kompetenser kan vara:  

• Kunskap om behov och problem beroende på kön, ålder, klass och etnicitet.  
• Kunskap om individuella fysiologiska, psykologiska och sociala förhållande, 

behov och problem.  
• Kunskap om att söka, värdera och dokumentera relevant information.  
• Kunskap om olika insatser och metoder. 
• Kunskap om professionell samtalsmetodik.  

Den personliga kompetensen handlar mer om de faktorer som individen utvecklar över 
tid i sin relation till och möte med andra individer och grupper. Enbart kunskap via 
utbildning och träning på professionell samtalsmetodik räcker inte om en praktiker inte 
också har en personlig förmåga att skapa kontakt. Exempel på kunskaper hos en 
praktiker kan vara:  

• Livserfarenhet och mognad. 
• Empatisk förmåga. 
• Att kunna vara flexibel.  
• Förmåga att kritiskt reflektera.  

 
 
Hur dessa tre kunskapskällor vävs samman bestäms av både nationella och lokala 
sammanhang, det kan bero på lagstiftning, riktlinjer och tillgängliga insatser 
(Socialstyrelsen 2012). Oscarsson (2009) upplyser att när man talar om forskning som 
kunskapskälla är det fyra frågor som rör gemenskapen mellan praktik och 
forskningsresultat som man lägger fokus på. Det handlar om forskningen resultat på 
gruppnivå, forskningens relevans, faktorer som inverkar på utfallet av behandling och 
att det kan finnas differenta vägar från insats till utfall. Forskning kan endast ge besked 
om en viss insats i genomsnitt är mer effektiv än en annan dessutom kan den eller de 
utvärderingar som gjorts gälla en målgrupp som inte helt motsvarar den som den 
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aktuelle klienten tillhör. Exempelvis kan det finnas vetenskapliga stöd till att en insats 
fungerar bra på unga män med missbruk av alkohol men det är kanske inte säkert att 
den funkar lika bra för vuxna kvinnor (Socialstyrelsen 2012). Det räcker därför inte med 
vetenskaplig kunskap, den professionelle måste även väga samman klientens situation, 
erfarenhet och önskemål. Evidensbaserad praktik kan man då säga är en strategi för ett 
transparent beslutsfattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha 
tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en enskild klient.  
 
 
Evidensbaserad praktik syftar till att individer med behovshjälp ska få de bästa möjliga 
insatser i förhållande till deras problematik och det finns olika sätt att bedöma 
tillförlitligheten hos insatsers vetenskapliga underlag. I Sverige använder socialstyrelsen 
samt vissa andra myndigheter evidensgraderingssystemet GRADE. Det vill säga att 
studier som är randomiserade kontrollerade i GRADE är av hög kvalitet och vad gäller 
observationsstudier och kontrollerade icke-randomiserade studier är utgångspunkten att 
underlagen är mer osäkra (Socialstyrelsen 2012).  
 
 
 
Inom ungdoms- och missbruksvården innebär den evidensbaserade praktiken (EBP) en 
viss kompetens och kartläggning. Det är viktigt att kunna ta ställning till individuell 
bedömning, matchning och professionalitet. Klientens reflektioner och tankar ska man 
som behandlare ta hänsyn till vid bl.a. behandlingsplanering och förändringsarbete. 
Detta för att klienten ska få ett brukarinflytande i behandlingen. Melin och Näsholm 
(2011) beskriver att evidensbaserad praktik är en kvalité i det pedagogiska arbetet, dock 
är det mest övervägande relationen mellan behandlare och klient. Likt som allt annat 
finns det även vissa för- och nackdelar med evidensbaserad praktik.  
 
Det finns även vissa hinder som kan uppstå då EBP ska följas i yrkesutövningen. EBP 
är både tidskrävande och har ekonomiska begränsningar. Det handlar om autonomi, 
tillgänglighet, forskning som saknas etc. Dessutom ligger behaviorismen, positivismen 
och ekonomism till grund för EBP. De behandlingsinsatserna som finns tillgängliga för 
EBP sällan används i behandlingsarbeten trots att forskning visar på att metoderna har 
lovande resultat (Melin och Näsholm 2011).  
 
Det är viktigt för organisationer att de kontrolleras bättre för att fastställa kvalitén i 
behandlingsarbetet när man arbetar evidensbaserat. Oscarsson (2009) beskriver att det 
finns viktiga förutsättningar för EBP. Det krävs kunskap kring EBP när man arbetar 
med det. Det behövs dokumenteras och uppföljas för att man ska kunna forska vidare 
samt för att kunna se för- och nackdelar. Som behandlare är det viktigt att använda 
insatser på rätt sätt och att följa programmet. Det finns en stor risk att behandlare börjar 
ändra eller tar bort vissa delar i insatsen när man arbetar evidensbaserat och då finns 
risken att det inte blir så goda effekter. När det kommer till brukarinflytandet inom EBP 
kan en nackdel vara om klienten går under en tvångslag. Detta resulterar till att 
behandlingen sker under tvång och klienten inte är tillräckligt motiverad, då kan 
brukarinflytandet påverkas och klienten kanske inte vill vara lika delaktig som den 
egentligen bör vara.  
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Tidigare forskning 
 
 
För att arbetet ska vara evidensbaserat krävs att man granskar den egna verksamheten 
med kritiska ögon samt att man behöver kunskap om var man kan hitta information om 
aktuell forskning och forskningsbaserade metoder samt hur man kritiskt granskar dessa 
(Socialstyrelsen 2012). Det är viktigt att man även har tid för att kunna reflektera och 
kritiskt granska sina egna erfarenheter, samt följa upp verksamheten systematiskt. Det 
är viktigt att ta hänsyn till bl.a. vad klienterna tycker om de insatser som ges samt om 
deras situation har förbättrats efter insatserna. Dessutom är det viktigt att kontinuerligt 
dokumentera vilken inverkan som forskning, den professionellas erfarenhet och expertis 
samt klienternas erfarenheter och önskemål har haft på utredningar och besluten av 
insatserna som givits.  
 
För att kunna implementera evidensbaserad praktik (EBP) krävs det att det finns 
någonting att implementera. Genom implementering av EBP kan vissa problem uppstå, 
brist på studier samt forskningsresultat som översätts och tolkas där de ska användas. 
Spridningen sker på så sätt inte genom rätlinjiga processer (Denvall och Johansson 
2012). Implementeringen av EBP uppkommer allt oftare idag, syftet är att ’’stärka 
socialtjänstens möjligheter och förmåga att skapa och använda relevant kunskap och 
informationsteknik… resurser ska användas för de insatser och på det sätt som de gör 
bäst nytta’’ (Denvall &Johansson 2012). Syftet är ökad integration mellan forskning, 
praktik och utbildning men som kritiseras p.g.a. försöksarbetet varit kortsiktigt, 
projektbaserat och har brustit vid vissa tillfällen. Bristen låg i samordningen mellan 
forskning, praktik, utbildning och implementering. Oscarsson (2009) upplyser även att 
en organisation måste ha vissa förutsättningar för att kunna implementera och använda 
sig utav evidensbaserad praktik. Det finns tre centrala begrepp som är betydelsefulla för 
att kunna införa ex. en ny metod eller arbetssätt är vilja, kunna och förstå. För att 
tillämpa evidensbaserad praktik på en arbetsplats är det viktigt att arbetsgruppen har en 
vilja till förändring. Att arbeta med klienter bygger till största del på bedömningar av 
praktikern och inte att tillföra regler eller riktlinjer. Det som menas med att kunna är de 
resurser som finns som till exempel ekonomiska förutsättningar, teknik, personal och 
kompetens. Det skall finnas speciella utbildningsinsatser, datorer och internetbaserade 
databaser. Den tredje och sista begreppet är förstå, vilket innebär att de inblandade 
aktörerna har kunskaper och förståelse om och varför den nya metoden skall införas. Att 
kunna tänka kritisk och förstå vilka konsekvenser som kan tillkomma i sitt egna och 
arbetskollegornas arbete. Att involvera klienten i sin behandling är en av hörnstenarna 
inom evidensbaserad praktik där klientens värderingar och förutsättningar spelar in utan 
insatser från till exempel socialtjänsten.   

Implementering av EBP kan man säga går från regelstyrd till resultatstyrd verksamhet 
med decentralisering, målstyrning och uppföljning som instrument. Detta menas kunna 
ge bättre effekt i arbetet. Begreppet EBP återfinns även inom andra välfärds- och 
professionsområden och tillkommer inte endast inom socialt arbete. När det gäller det 
sociala arbetet är det främst riktlinjer för behandling av missbruk och 
beroendeproblematik som i nuläget implementeras men relevansen debatteras. Syftet är 
ökad integration mellan forskning, praktik och utbildning men som kritiseras p.g.a. 
försöksarbetet varit kortsiktigt, projektbaserat och har brustit vid vissa tillfällen. Bristen 
låg i samordningen mellan forskning, praktik, utbildning och implementering (Denvall 
& Johansson 2012).  
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EBP inom socialtjänsten kan man se på tre olika sätt. Det första arbetssättet går ut på att 
socialarbetaren arbetar utifrån de olika metoder som har visat sig vara mest effektiva i 
studier som har skett slumpmässigt okontrollerad. Det andra sättet innebär att 
socialarbetaren arbetar utifrån den kunskap som framkommer i den personliga och täta 
kontakten till klienten. Socialtjänsten betonar att den kunskapen framkommer främst 
genom intervjuer, observationer och samtal.  Det tredje och sista arbetssättet innebär att 
socialarbetaren väljer metoder och insatser utifrån en sammanvägning av den kunskap 
som har framkommit inom forskningen, socialarbetarens egna erfarenheter samt den 
kunskap som har framkommit genom klienten. Evidensbaserad praktik är förutom ett 
förhållningssätt och metod, även en del i ett ökat klient- och brukarinflytande inom 
socialtjänsten (Oscarsson, 2009). I statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU, 2016) nämner de även att evidensbaserad praktik inom vård och 
omsorg utgår ifrån tre specifika informationskällor som bygger på, brukarens 
erfarenhet, behov och önskemål, vårdgivarens erfarenhet och förmåga samt den 
vetenskapliga kunskapen som finns.   
 
För- och nackdelar diskuteras om EBP. Det finns många möjligheter och positiva sidor 
med EBP. De handlar bl.a. om att stödja praktikernas professionalitet, ansvar och 
kunnande samt att se till klientens bästa. Det är alltså ett stort brukarinflytande i EBP, 
detta kan ses som ökad respekt för klienterna. Det ska även skapa ett 
förbättringstänkande både vad gäller behandlingsmetoder och forskningsresultat. 
Däremot finns det inte tillräckligt med studier och forskning kring området samt att det 
kan vara svårt att implementera EBP i praktiken (Denvall & Johansson 2012).   
 
Den internationella forskningen om EBP ses som i Sverige med både möjligheter och 
hinder. Trinder (2000) upplyser att EBP har fått stor uppmärksamhet i Storbritannien. 
Där förs även diskussioner ifall EBP är så bra som det verkar, de som förhåller sig 
positivt till EBP menar att det är det bästa sättet att använda resurserna på. Dessutom 
kan EBP leda till den information om vad som är användbart och vad som inte är det. 
Trinder (2000) poängterar även att de negativa kritikerna istället lyfter fram de problem 
om hur EBP framställs. RCT-studier1 ifrågasätts ofta och oftast handlar de frågor om 
det är det bästa sättet att få fram användbar information på.  
 
Akademiker för socialt arbete har hävdat att klienter som kommer till socialtjänsten har 
rätt att ta emot effektiv, empiriskt validerad behandlingen som kan förväntas minska 
deras problem samt förbättra deras livssituation (Regehr m.fl. 2007). 
Forskningsinstitutet för evidensbaserat socialt arbete vision var formulerat enligt 
följande:  
 

The Research Institute for Evidence-Based Social Work aims to build a bridge 
between social work research and the communities it serves. Our mission is to 
put the best and latest research evidence on social work practice from around the 
world into the hands of the people who need it most—practitioners and policy-
makers in the field. We are at the forefront of a growing international movement 
whose ultimate aim is to create an unprecedented body of evidence for use by 
social work professionals everywhere (Regehr m.fl.: Barber 2005). 

____________________ 
1. Randomiserad kontrollerad studie, det vill säga att låta slumpen avgöra vilka som får 
respektive insats.  
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Riktlinjerna för socialt arbete innefattar de för behandling av missbruk och 
beroendeproblematik. Dessa implementeras men relevansen debatteras (Denvall och 
Johansson 2012). EBP relateras med att kliniska beslut bör baseras på kunskap med 
vetenskapligt stöd från kontrollerade experiment.  
 
 
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att belysa arbetet med missbruksvården i Bosnien-Hercegovina. 
Studien syftar till att undersöka hur de yrkesverksamma ser på forskning, egen 
erfarenhet samt klientens erfarenheter och önskemål i valet av behandling.   
 
Mina frågeställningar är:  
 

• Hur uppfattar de yrkesverksamma	 att	 forskning,	 den	 professionella 
bedömningen och klientens synpunkter innefattas som aspekter i 
missbruksbehandlingen?  

• Vad hindrar respektive främjar att nämnda aspekter är en del av den 
missbruksbehandling som erbjuds? 	
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Metod  
De metodologiska utgångspunkterna i studien beskrivs utifrån Bryman (2011), Kvale 
och Brinkmann (2014) och Thurén (2007). Hermeneutik, kvalitativ studie med 
kvalitativa intervjuer är studiens metodologiska utgångspunkter.  
 
 
Metodologiska utgångspunkter  
 
Hermeneutik  
Enligt Thurén (2007) bygger hermeneutiken på empiri och logik och utöver detta även 
igenkännande (empati). Det är genom det här som vi kan förstå andra människors 
känslor och upplevelser. Forskaren ska vara öppen, subjektiv och engagerad. 
Människors subjektiva uppfattning och värderingar ska fångas upp. Sanningen är 
subjektiv i den hermeneutiska teorin och innebär bl.a. att ny förståelse skapas genom 
erfarenhet och interaktion med varandra. Människan använder sig utav sina egna 
minnen, upplevelser och förförståelse för att kunna tolka andra människor (Thurén 
2007). Inom den hermeneutiska teorin vill man kunna förstå och det leder till att man 
använder sig utav olika tolkningar. Tolkningarna är en osäker verksamhet eftersom den 
baseras på våra egna upplevelser. Hermeneutiken var en metod för tolkning av bl.a. 
bibeltexten från första början. En utveckling på detta skedde och blev sedan metodologi 
för humanvetenskapen. Hermeneutik betyder tolkningslära vilket innebär att man 
försöker studera, tolka och förstå grunden till den mänskliga existensen. Alla människor 
är olika och våra skillnader och sociala handlingar ligger i fokus inom hermeneutiken. 
Den hermeneutiska utgångspunkten omfattar kvalitativ forskning/ansats. (Thurén 2007). 
Studien syftar till att belysa arbetet med missbruksvården i Bosnien-Hercegovina och 
hur de yrkesverksamma ser på forskning, erfarenhet samt klientens erfarenheter och 
önskemål i valet av behandling. Genom att intervjua yrkesverksamma på 
behandlingshem har tolkningar gjorts av hur behandlare tänker och vilka erfarenheter de 
har kring detta område.  
 
Kvalitativ ansats  
Bryman (2011) påpekar att det uppkommer svårigheter ibland med en kvalitativ 
forskning. Detta på grund av att den genererar en stor och besvärlig mängs data genom 
att ansatsen är beroende av skrifterna i obunden form som man får genom bl.a. 
intervjuer. Den kvalitativa forskningen kännetecknas av att vikten läggs på ord. Fokus 
sker på vad som sägs och hur det sägs. Som kvalitativ forskare försöker man förstå och 
tolka från  respondenternas synvinkel, utveckla en mening ur deras erfarenheter. Det är 
även forskarens uppgift att uppmuntra respondenterna till att nyansera. För att kunna få 
ett mer tillförlitligt resultat är det viktigt att forskaren är öppen, nyfiken och lyhörd när 
respondenten ger svar på de frågor som ställs under intervjun (Kvale och Brinkmann 
2014). Anledningen till att en kvalitativ studie valdes är på grund av att intresset för 
studien ligger i behandlingspedagogernas egna upplevelser, tankar och erfarenheter 
kring missbruksproblematik och behandlingshemmen i Bosnien-Hercegovina. Den 
kvalitativa ansatsen ses som speciell på grund av att man får informationen från en 
annan persons perspektiv. När man som forskare väljer att använda sig utav den 
kvalitativa ansatsen så är det ord, uppfattningar, mening m.m. som kännetecknar just 
denna ansatsen. Tolkningen av informationen man fått genom sin/sina intervju/er 
grundas på den hermeneutiska utgångspunkten, vårt sätt att tolka. Semistrukturerade 
intervjuer har valts i denna studie eftersom det är ett bra sätt för att få 
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intervjupersonernas egna ord och upplevelser om hur arbetet med missbruksproblematik 
i Bosnien-Hercegovina går till. Valet av semistrukturerade intervjuer är att det 
förhoppningsvis kommer att ge utförliga svar. Kvalé och Brynmann (2015) upplyser 
vikten för forskaren att uppmuntra respondenterna till nyanserade beskrivningar. Vikten 
läggs även på intervjuaren att vara nyfiken, öppen och lyhörd på de svar respondenterna 
ger.  Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att jag som kvalitativ forskare har 
ett tema som är målstyrda efter temat som valts ut i förväg samt har dessa frågor sin 
grund från en intervjuguide (bilaga 1). Bryman (2011) menar även att intervjuguiden 
inte behöver följas helt i ordning, utan kan organiseras utifrån intervjupersonernas svar.  
 
 

Förberedelser  

Inledningsvis handlar ämnet om missbruksvården i Bosnien-Hercegovina som sedan har 
sammanställts med evidensbaserad praktik. Detta har belyst de olika aspekterna i 
missbruksvården, som grundade mitt syfte och frågeställningar. En projektplan 
skapades för att kunna få en inblick ifall ämnet skulle vara relevant att studera.  
 
 
 
Urval  
 
Kontakten med verksamheten skedde genom en blankett jag fick från en bekant från 
Bosnien-Hercegovina, första mailet (se bilaga 2) skickades tidigt under kursens gång så 
att jag kunde få en försäkring på att intervjuerna kunde utföras i Bosnien-Hercegovina. 
Ett missiv (bilaga 3) skickades ut till verksamhetschefen som förde denna vidare till de 
personer som skulle bli mina respondenter. Den innehöll information om mig samt vad 
mitt syfte var. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gick jag igenom med varje respondent 
för sig innan vi påbörjade intervjun. Alla respondenter är i studien anonyma.   
 
Forskare som använder sig utav den kvalitativa ansatsen väljer ofta målstyrda urval, 
detta innebär att enheterna väljs ut efter olika forskningsfrågor som har formulerats. Det 
här görs för att kunna uppnå sitt syfte och besvara sina frågeställningar på bästa sätt  
(Bryman 2011). Eftersom det inte finns tillräckligt mycket forskning kring hur man ser 
på missbruksproblematiken i Bosnien-Hercegovina har jag bett om tillåtelse att få utföra 
mina intervjuer på ett behandlingshem. Jag har haft kontakt med chefen på 
verksamheten dessutom är det främst hennes vetenskapliga artiklar som jag har utgått 
ifrån i studien och det är på så sätt jag kommit i kontakt med henne. Antalet intervjuer 
som planerades att utföras var fem stycken, det skedde med en person från varje 
yrkesroll som är aktuell för att behandlingen ska kunna utföras på deras 
behandlingshem. Förberedelsen skedde på följande sätt, ett strukturerat syfte 
identifierades. Den tidigare forskningen som har studerats har varit vetenskapliga 
artiklar som är skrivna efter år 1995.  
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Datainsamling 

Datainsamling är bland det viktigaste i undersökningen, det innebär att söka och få fram 
information och underlag för att kunna utföra en studie. Både Bryman (2011) och Kvale 
och Brinkman (2009) upplyser vikten med att inspelning av intervjuerna bör ske 
eftersom det bidrar till större tillförlitlighet och underlättar analysen. Underlättningen 
innebär att det blir för forskaren enkelt att gå tillbaka och gå igenom 
intervjupersonernas svar flera gånger.  

Som forskare är man inte endast intresserad av vad som sägs i en intervju utan även hur 
det sägs. Inspelning av kvalitativa intervjuer underlättar för forskaren så man istället kan 
fokusera på vad som sägs i samtalet samt komma med följdfrågor ifall någonting varit 
oklart, vilket hade blivit svårare ifall man varit tvungen att fokusera på att anteckna.  

De fem intervjupersonerna kom jag i kontakt med genom verksamhetens chef (som 
också var en intervjuperson). Intervjuerna utfördes på ett behandlingshem i Sarajevo. 
Första dagen på verksamheten fick jag information om verksamheten och en intervju 
med chefen. Hon föreslog att jag skulle intervjua en av varje yrkesgrupp som är aktiv i 
behandlingen av personer med missbruk. Jag intervjuade en psykolog, en psykiatriker, 
en sjuksköterska samt en socialarbetare/behandlingspedagog. Första dagen fick jag även 
intervjua psykologen och psykiatrikern. Eftersom de ville att jag skulle komma tillbaka 
dagen efter för att utföra de andra intervjuerna fick jag intervjua sjuksköterskan och 
socialarbetaren/behandlingspedagogen. Det var chefen som hade ordnat 
intervjupersonerna. Intervjuerna utfördes ostört och jag fick tillåtelse att spela in dem.    

 
 
Analys och tolkning 
 
Den kvalitativa analysen söker kvalitativ kunskap. Målet är att hålla sig till olika 
beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld eftersom det kvalitativa erhåller sig på 
ord (Kvale och Brinkmann 2015). Eftersom studien utgår utifrån det hermeneutiska 
perspektivet kommer även en hermeneutisk meningstolkning att tillämpas. Kvale och 
Brinkmann (2015) skriver att det första rättesnöret är processen bakåt och framåt mellan 
delarna och helheten. Som transkribent är det mitt ansvar att tolka intervjuerna som 
transkriberats. Det är därför viktigt att vara objektiv när detta sker. Eftersom studien 
endast skrivs av mig kommer endast mina tolkningar att framgå eftersom olika 
människor kan ha olika tolkningar av samma intervju (Kval och Brinkmann 2015)  
 

Intervjuerna som har använts i analysen transkriberades så fort de var utförda. Denna 
transkribering av intervjuerna måste vara exakt översatt/nedskriven i ord (Bryman 
2011). Det som skedde var att inspelningen skrevs ner ordagrant och analyseras utifrån 
transkriberingen. Mycket tid gick åt för transkriberingen vilket ledde till att tidsplanen 
inte kunde fullföljas. Transkribering är en process som tar lite längre tid (Bryman 2011), 
samt att en översättning till svenska var tvungen att ske på alla intervjuer. Både Bryman 
(2011) och Kvale och Brinkmann (2009) menar att en transkribering ska ske nära inpå 
intervjun då forskaren fortfarande har det i minnet. Kvale och Brinkmann (2009) 
föredrar även att det ska ske nära inpå eftersom forskaren då kan upptäcka om det 
kanske fanns brister i intervjun som skulle kunna förbättras. Transkriberingen av 
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intervjuerna utfördes först på bosniska och sedan kunde en översättning ske till svenska. 
Det mesta från intervjumaterialet fick jag med i resultatet och materialet valde jag 
utifrån redan valda kategorier i resultatet. Kategorierna bestämdes utifrån syftet och 
frågeställningarna. Varje intervju var ca 30 minuter lång och transkriberingen inklusive 
översättningen tog ca 3 timmar för varje intervju och sedan var det den svenska 
intervjun som analyserades.  

Det är mitt egna tolkningssätt på intervjuerna. Det är viktigt att flera gånger läsa igenom 
den transkriberade intervjun, och lyssna igenom den på bandspelaren för att kunna 
organisera och analysera intervjun och kunna diskutera det i studien. Eftersom 
intervjuerna var på bosniska var jag tvungen att lyssna igenom de några gånger för att få 
en korrekt översättning.   

 
 
Forskningsetiska riktlinjer  
Forsman (1997) påpekar att forskningsetik handlar om två problem, antingen direkt 
eller indirekt. Det direka problemet handlar om moral i forskningens mål och medel och 
det indirekta handlar om hur moralen kan och bör upprätthållas. Forskare har alltid haft 
en uppfattning om vad som är rätt och fel i deras eller sina kollegors/andra forskares sätt 
att handla (Forsman 1997). 
 
Vetenskapliga organisationer har lyft fram ett antal etiska riktlinjer eller som de valt att 
kalla dem etiska principer. Dessa etiska principer ställer lika krav för alla forskare. Det 
finns fyra etiska principer som man utgår ifrån och de handlar om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011). Det som 
ses om oacceptabelt är forskning som sannolikt kan komma att skada deltagarna. 
 
Informationskravet  
Deltagarna ska vara medvetna och underrättade att deras deltagande i forskningen sker 
frivilligt och kan avslutas när de vill. Deltagarna ska även vara informerade om studiens 
syfte, vilket forskaren ansvarar för. Om deltagarna känner att de inte vill medverka i 
undersökningen längre avbryts den direkt. Därefter, vid avslutad medverkan ska man 
inte heller använda material och information som man har fått från deltagarna.  
 
Samtyckeskravet 
Detta krav förtydligar ytterligare frivilligheten för deltagaren av att delta i forskningen. 
Vid minderåriga alltså personer under 18 år krävs föräldrars eller annan 
vårdnadshavares tillstånd/samtycke att denna får delta i undersökningen.  
 
 
Konfidentalitetskravet  
Material och uppgifter som forskaren får utav deltagarna kommer endast användas av 
forskaren själv (obehöriga får ej ta del av detta) och endast nyttjas till forskningens 
syfte, därefter kommer materialet att förstöras.  
 
Nyttjandekravet 
Det material och de uppgifter som forskaren samlar in från deltagarna kommer endast 
användas för forskningsändamålet.  
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De här fyra vetenskapliga principerna följdes strikt under studiens gång. Deltagarna fick 
information om studiens syfte och ändamål. De blev upplysta på att de får, när de vill 
sluta medverka i forskningen. Detta formulär översattes till bosniska och delades ut 
innan intervjuerna påbörjas. Dessutom skickades ett till verksamhetschefen i samband 
med ansökan om att få utföra mina intervjuer hos dem på behandlingshemmet.  
 
Innan intervjuerna gick jag igenom formuläret punktvis med intervjupersonerna, de fick 
känna att de känner sig bekväma med att prata om verksamheten med mig samt att de 
när som helst fick avsluta sin medverkan i intervjun om de ville och att deras material 
inte kommer att användas till någonting. Jag förklarade för dem att den enda som 
kommer ha tillgång till videoinspelningen är jag. De kommer hela tiden att vara 
anonyma.  
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Resultat 

En verksamhet besöktes i Bosnien-Hercegovinas huvudstad, Sarajevo, där fyra personer 
intervjuades. För att säkerställa avidentifiering hos dessa personer som varit delaktiga i 
intervjuerna kommer inga namn att nämnas. Respondenterna var en psykolog, en 
psykiatriker, en sjuksköterska samt en socialarbetare/behandlingspedagog.  

Resultatet har delats upp enligt mina båda frågeställningar samt min intervjuguide. 
Första resultat delen kallas för Bakgrundsinformation. Den delen belyser handledning 
och utveckling inom personalgrupp, EU-integrationen samt dokumentation. Den här 
delen handlar om hur verksamheten byggt upp den administrativa delen och vikten av 
utveckling. Den andra delen kallar jag aspekter i missbruksvården, denna delen kommer 
att belysa verksamheten, forskning, professionell bedömning, klient fokus samt 
sammanvävningen av EBP.  

 

Bakgrundsinformation   

 

Verksamheten  
 
Verksamheten har två avdelningar, en för behandling av alkoholism och en för 
behandling av personer med narkotikamissbruk. Vi kommer endast att uppmärksamma 
behandlingen av personer med narkotikamissbruk.  
 

På verksamheten erbjuder vi intensivvård och avgiftning som sker på en 
låst avdelning, där klienterna får bo i 21–28 dagar. På den låsta 
avdelningen finns det plats för 15 personer. Vården på den låsta 
avdelningen ska ge klienten en optimal mental och fysisk återhämtning. Vi 
erbjuder även rådgivning, förebyggning och behandling av missbruk, här 
sker behandlingen av missbrukare både genom individuell behandling och 
gruppterapi. (Verksamhets chefen)  

 
Den individuella behandlingen består mycket av motivationsarbeten och stöd till både 
klienten och klientens familj. Gruppterapierna är avsedda att vara strukturerade 
behandlingar för att uppnå den bästa möjliga återhämtningen och tillämpningen av 
hälsosamma sociala beteenden. Det är även ett centrum för substutionsbehandling som 
sker med hjälp av läkemedlen metadon, suboxone och bupernorfin. På denna 
behandling fanns i år 400 personer. Denna behandlingen finns för att klienter ska kunna 
uppnå en avhållsamhet från sitt drogberoende.  
 

Metadon avgiftningsprogram  finns i syftet av att klienten ska uppnå 
avhållsamhet från sitt drogmissbruk tillsammans med terapi. Sedan finns 
även metadonbehandlingen som är till för de klienter som misslyckats 
med avhållsamheten och sker i öppenvård. (Psykiatriker)  

 
Klienterna som kontaktar verksamheten frivilligt och vill ha rådgivning gör det på 
verksamhetens rådgivningscenter. Den första kontakten kan även ske på vårdcentralen. 
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Vårdcentralen har öppet dygnet runt och vanligast kommer klienten dit först av olika 
anledningar som exempelvis hälsoproblem, överdoser m.m. De klienter som istället har 
insett att de har ett missbruk brukar ta kontakt med deras rådgivning för vidare process 
och behandling.  
 

När klienten kommer till verksamheten för första gången är det viktigt att 
ta reda på lite allmän information om klienten. Hur länge klienter har 
missbrukat, om de har några hälsoproblem, om de har någon familj, om 
klienten har kriminella handlingar bakom sig osv, vi vill helt enkelt lära 
känna klienten. (Psykiatriker) 

 
När man går vidare efter att klienten fått rådgivning och information om hur exempelvis 
behandlingar kan gå till börjar de med MI (motiverande samtal) och att få klienten att 
inse sitt problem, detta för att de ska vilja gå med i någon utav de olika behandlingarna. 
Eftersom allt som sker på verksamheten är frivilligt och klienten alltid kan avsluta sin 
behandling precis när den vill är det viktigt att få klienten så motiverad som möjligt.  
 
Vid institutionen för behandling av narkotikamissbruk är tillvägagångssättet 
tvärvetenskapligt och de anställda som medverkar i genomförandet av de olika 
programmen är psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare/behandlare.  

 

 
Handledning och utveckling inom personalgrupp  

Frågor angående personalen och deras utbildningar samt professioner på verksamheten 
var en del av intervjuguiden. Vikten låg i att ständigt utvecklas i sitt arbete och detta 
görs bl.a. genom handledning och utbildningar.  

Eftersom tillvägagångssättet är tvärvetenskapligt arbetar vi alltid 
tillsammans i behandling av narkotikamissbruk. Därför är det viktigt att 
alla fyra yrkesroller kommer överens och kan samarbeta eftersom att vi 
alla tillsammans har en stor roll för klienten. (Psykolog)  

Respondenten upplyste ifall svårigheter med bl.a. samarbete tillkommer tas dessa upp 
på handledningen för att man enkelt ska kunna lösa problemet. Utförandet av 
arbetsuppgifterna är helt olika för de olika yrkesrollerna men ändå utför de arbetet i 
samarbete med varandra och för att behandlingen ska fullföljas är de beroende av 
varandra. För att klienten ska kunna få sin läkemedelsassisterade behandling krävs att 
sjuksköterskorna utför denna, för att klienten ska få ha individuella samtal krävs 
psykologen och för att klienter ska få gruppterapi krävs en socialarbetare eller 
behandlingspedagog. Psykiatriker inkl. neuropsykiatrier behövs också eftersom de flesta 
klienter som kommer till verksamheten lider oftast inte bara av ett missbruk utan där 
finns bl.a. depression, ångest osv. med i bilden. 

Handledningen är en kontinuerlig process, där man ständigt tillämpar ny 
forskning. Vi har olika planer och program för varje år som passerat samt 
för kommande år. Det är viktigt att skriva årsredovisningar, man har olika 
konferenser både internt och externt. Handledningen sker en gång per 
månad, här är det viktigt att alla i personalgruppen medverkar, tillämpar 
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nya idéer, försöker lösa svårigheter som uppkommit under månaden för att 
kunna utvecklas och kunna lösa problem på ett bättre sätt. (Sjuksköterska) 

 
Alla som medverkar på handledningen måste förbereda ett eget tema som de vill prata 
om och måste presentera detta för resterande i arbetsgruppen. 
 

 Detta är ett bra sätt för oss att kunna utvecklas och att kunna höra och lära 
oss nya saker, och ta del av och diskutera aktuella händelser. (Behandlare) 

 
Den externa handledningen sker, tillsammans med personal från andra behandlingshem 
runt om i Bosnien-Hercegovina där de har olika seminarium och konferenser.   
 
 
 
EU-integration  
 
Bosnien-Hercegovina ansöker om medlemskap i EU och därmed har även reglerna 
blivit striktare på behandlingshemmet.  
 

Vi arbetar mycket med att anpassa och ändra olika behandlingsformer, 
tillämpa nya regler och lagar om vård och omsorg. Det innebär att vi är 
skyldiga att inte endast våra tjänster tillhandahåller god kvalitet och 
säkerhet utan vi måste även ingå i ackrediteringsstandarder. (Verksamhets 
chefen)  

 
Ackrediteringsstandarderna började verksamheten uppmärksamma och intensivt arbeta 
med i juli månad år 2016. De följer EU:s lagar och riktlinjer, och håller i nu läget 
fortfarande på att förbereda verksamheten till att bli certifierad att utföra sina 
arbetsuppgifter. Implementeringen av dessa ändringar och tillämpningar är fortfarande 
under arbete och intervjupersonerna visste inte så mycket mer angående detta område.  
 
 
 
 

Dokumentation  

För att kunna ha en evidens är det viktigt att dokumentera allting som händer på 
behandlingshemmet. De har dokumentation om alla klienter som kommit innanför 
dörren, även om klienten endast kommit för rådgivning dokumenteras detta. För dem är 
det viktigt att ha bevis och koll på vilka insatser som införts för varje enskild klient. 
Dokumentationen görs både innan val av insats, under insatsen samt för att följa upp hur 
det gått för klienten efter insatsen.  

Vi måste alltid dokumentera om vad som händer på institutionen och om 
varje enskild klient. Dessa dokumentationer gås sedan igenom vid 
årsslutet där man går igenom alla klienter som varit här på behandling, vi 
skriver rapporter, analyserar dessa och gör utvärderingar. (Psykolog) 
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Aspekter i missbruksbehandlingen  
 
Forskning 
 
För att arbetet ska gå framåt och de ständigt ska utvecklas är det viktigt att forskning är 
en del av missbruksbehandlingen. På verksamheten är det främst chefen som har hand 
om denna aspekt, hon har skrivit många avhandlingar och vetenskapliga artiklar m.m. 
där man ständigt tillämpar ny forskning i arbetet på institutionen. Den bästa möjliga 
kunskapen är viktigt att tillämpa i valet av insats på klienterna. Detta diskuteras även 
mycket på deras handledning och konferenser.  
 

Läkare måste även tillämpa kunskap som grundar sig på en bra och 
tillförlitligt grund, för att den medicinska behandlingen på institutionen 
ska fungera. (Psykolog) 

 
 
Det är viktigt att alla i personalgruppen är lyhörda och öppna för de typer av insatser 
som har ett vetenskapligt stöd bakom sig.  
 
 

För mig är det viktigt att ständigt utvecklas, om det tillkommer nya tankar 
och idéer på vetenskaplig grund vad gäller förbättring av någon 
behandling är det viktigt för oss att tillämpa de nya ändringarna i vårt 
vårdsystem. Jag reser runt mycket i världen för att gå på föreläsningar, 
seminarium o.s.v. just för att kunna ta del om hur andra människor runt 
om i världen tillämpar olika behandlingsmetoder i sitt arbete. 
(Verksamhetschef)  
 
 

Verksamheten har ett stort utbud av behandlingar, både medicinskt och olika 
terapeutiska behandlingsprogram. De har olika inriktningar vad gäller behandlingarna, 
det finns de som befinner sig på låsta avdelningar, sedan finns de som kommer dit för 
rådgivning en eller flera gånger i veckan samt de som befinner sig i olika riskzoner där 
personalgruppen gör upp olika intensiva program som klienten får gå på två gånger per 
dag.  
 

Allt handlar om i vilket skick klienten befinner sig i och vad hans eller 
hennes mål är. Substitutionsbehandling är den vanligaste och består av 
metadon, suboxone och bupernorfin. Dessa används för att ersätta 
narkotika i ett behandlingssyfte. Oftast, används dessa i ett 
avgiftningssyfte och sker ibland på den låsta avdelningen där klienten får 
vara mellan 21–28 dagar. (Sjuksköterska) 

 
Under tiden klienten befinner sig på den låsta avdelningen har de strukturerade program 
för dem från morgon till kväll.  
 

Det hela börjar med uppstigning och det är viktigt att påpeka vikten av den 
personliga hygienen för klienterna. Under och efter frukosten har de olika 
arbetsformer i grupp. Varje klient har en roll, en klient ska hitta någonting 
i tidningen som hänt under föregående dag som de ska diskutera 
tillsammans, en annan klient är ledare för gruppen och är ansvarig för att 
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berätta hur alla klienter skött sig, en annan upplyser sporten i världen och 
vad som hänt osv. De får lite fri tid och sedan börjar deras gruppterapier, 
en grupp handlar om sociala färdigheter och utförs med en psykolog, en 
annan grupp har de med en läkare där de pratar om bl.a. hepatit, HIV och 
både psykiska och fysiska skador av drogmissbruket. En grupp med en 
sjuksköterska där de diskuterar personlig hygien, hälsosamma livsstilar 
osv. Med socialarbetare/behandlare diskuterar de oftast hur det går för 
varje enskild klient på institutionen, hur deras senaste fem dagar varit som 
drogfria, vilka hinder de stött på och vilka framsteg de gjort osv. 
(Behandlare) 

 
 
Innan en behandling påbörjas är det viktigt att lyfta fram motivet och 
behandlingens mål. Det viktigaste är vad vi vill uppnå med behandlingen. 
Motivet brukar oftast vara en långsiktig och stabil avhållsamhet, vilket 
innebär att inte ta några substanser och inte gå tillbaka till sitt 
missbruksliv. De bästa effekterna brukar nås genom att klienten får 
komma in på den låsta avdelningen och genomgå en 
substitutionsbehandling, med fortsatt behandlingsprogram. Rehabilitering 
och resocialisering är också något man erbjuder klienten men som de 
endast kan ta emot när de är redo för det steget. (Psykiatriker)   

 
 
Professionell bedömning  
 
Valet av insats för en klient kan ibland vara svårt då man är flera stycken som diskuterar 
detta. Uppfattningen om vem som gör bedömningen om vilken terapi klienten ska få låg 
läkaren högst upp på listan. ’’Den som väljer vilken behandling klienten ska få är 
läkaren’’ medan en annan menade att ’’Det är vi, arbetsgruppen, som består av en 
psykolog, psykiatriker, sjuksköterska och en socialarbetare/behandlingspedagog som 
tillsammans med klienten väljer insats.’’ Skillnaden mellan dessa två påståenden visade 
sig vara att allt berodde på klientens situation och välmående, samt vad klienten hade 
för mål med behandlingen. Självklart är det viktigt att alla i arbetsgruppen tillsammans 
med klienten får vara med och tycka till när det kommer till valet av insats, och läkaren 
som är den som väljer, väljer endast vilken medicinsk behandling klienten ska få, inte 
mer än så. När det handlar om den medicinska behandlingen får klienten inte vara med 
och tycka till utan den ordinerar läkaren.  
 
Det är viktigt att varje professionell med sin yrkeskunskap och personliga kompetens 
kan diskutera och tillämpa olika idéer om behandling för klienten. Det är viktigt att som 
professionell kunna vara empatisk, kunna se klientens problematik och ta hänsyn till 
klientens funderingar och önskemål men även själv kunna värdera vad som är bra för 
klienten i just det ögonblicket och vad som kommer att vara till nytta för klienten i 
framtiden.  
 

Jag tänker på en klient som jag hade förra året, detta var en klient som fick 
komma hit efter ett domstolsbeslut och hade som avsikt att bli drogfri. 
Personalgruppen diskuterade mycket tillsammans med klienten om hur vi 
skulle hjälpa honom, eftersom han själv inte var motiverad till förändring i 
sitt liv utan fick tvångsvård. Vi arbetade mycket med MI vilket resulterade 
till att klienten började komma till institutionen en gång i veckan för 
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behandling, han var mycket aktiv men vi insåg efter ett tag att 
behandlingen inte gav några framsteg. Jag gick djupare in på samtal med 
klienten och det visade sig istället att klienten inte hade ett drogmissbruk, 
fastän han kanske låg i riskzonen, utan han hade ett alkoholmissbruk, jag 
tog tag i detta och erbjöd klienten en förändring i behandlingen och satte 
honom istället på en låst avdelning för avgiftning och fortsatt terapi i 
andra former. (Behandlare) 

 
När det istället handlar om klienter som redan varit på behandling flera gånger och 
fortfarande kommer tillbaka efter ett återfall, så väljer de yrkesverksamma vilken 
behandling klienten ska få, de kanske insåg att vissa behandlingar inte hjälpte så de 
testar nya, dessa klienter har ofta ingenting emot att de yrkesverksamma väljer 
behandling åt dem eftersom de litar på deras profession. Däremot är det viktigt att när 
det kommer dit nya klienter som inte är kända på institutionen sedan tidigare att 
tillsammans med både yrkesverksamma, klient och klientens familj (fru, man, barn, 
föräldrar eller liknande..) gå igenom vilka behandlingar som erbjuds, vad klienten har 
för mål med behandlingen, man gör upp en plan och kommer överens om hur de ska gå 
vidare i processen.  
 
Missbruk är en sjukdom som är svår att behandla, därför är det viktigt att alla från varje 
yrkesgrupp där är med i behandlingen och genom sin profession hjälper klienten på 
olika sätt. De som befinner sig på substitutionsbehandlingen behöver inte vara på den 
låsta avdelningen utan den kan även ske när klienten bor hemma, klienten behöver 
istället komma till behandlingshemmet varje dag för att ta sin medicin och får sedan gå 
hem igen.  
 

Här är sjuksköterskornas roll att se till att klienten tar sin medicin och att 
de fått rätt dos av den samt att undersöka och utvärdera i vilket skick 
klienten befinner sig i, om sjuksköterskan misstänker att klienten har 
börjat bruka narkotika igen är det sjuksköterskans uppgift att meddela bl.a. 
läkare och resten av teamet om detta och får inte ha kvar klienten på 
substitutionsbehandlingen förrän läkaren godkänner detta igen. 
(Sjuksköterska)  
 
 

Rådgivningen finns till för klienten och klientens familj som sker genom individuella 
samtal. Det finns olika faser man ska gå igenom innan behandlingen utförs. De 
yrkesverksamma ska tillsammans med klienten och klientens familj ge information om 
olika behandlingar, hur dessa går till och hur man som familjemedlem även kan få stöd 
och rådgivning under hela behandlingen. Målet är att i början arbeta med MI samtal för 
att få klienten att bli motiverad och för att denne ska vilja ta emot behandlingen som 
erbjuds. Stöd i form av gruppterapi ska ges för klienter som hamnat i abstinens och 
hjälpa dem ur denna fasen med rehabilitering och resocialisering. Denna grupp hålls en 
gång i veckan och utförs av psykologer och socialarbetare/behandlare. De har även en 
utbildningsgrupp som också är en form utav gruppterapi, här informerar man klienter 
om risker med att vara i ett missbruk och hur man kan arbeta med att gå ur missbruket. I 
denna grupp medverkar en person från varje yrkesgrupp. Psykoterapi finns också och 
här lyfter man upp viktiga faktorer som påverkat klientens liv, det kan handla om 
sociala problem, anknytningsproblem m.m. Detta är en behandling som är individuell 
och sker mellan klient och behandlare. I denna behandling är det speciellt viktigt för den 
professionella att få klienten att känna sig trygg i hans eller hennes närvaro. Det är 
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viktigt att skapa kontakt, att den professionella visar empatisk förmåga, öppenhet, 
lojalitet m.m.  
 
 

Vi samarbetar mycket med kommunerna i landet, att ha alla klienter här 
hos oss blir dyrt för vårdsystemet, så därför förbereder vi klienterna 
mycket hos oss och sedan försöker få dem att gå vidare till en terapeutisk 
gemenskap för vidare behandling. (Behandlare) 
 
 

Det finns inte någon tvång när det gäller behandlingsarbeten. Klienter får när som helst 
avsluta sin behandling, både de som kommit dit frivilligt och de som blivit skickade 
med tvång. De som kommer dit med tvång, har kommit dit p.g.a. ett domstolsbeslut 
men behöver inte medverka i behandling. Det finns ingen som kan tvinga klienter att gå 
dit. Eftersom klienten har rätt att avsluta behandlingen när denne vill så har det blivit så 
att klienterna kommer och går lite då och då. Vissa klienter har varit på behandling i 
mer än 10 år. De kommer oftast tillbaka efter avbrottet i behandlingen. Vid dessa fall är 
det viktigt att tillämpa MI samtal för att motivera klienten till att själv vilja bli drogfri. 
För dessa klienter väljer de yrkesverksamma vilken behandling som passar den klienten 
bäst. Detta gör de eftersom de känner klienten och vet vilka behandlingar som har  olika 
påverkan på klienten, både positiva och negativa och kan utifrån detta välja det som 
passar klienten bäst.  

 
 
 
Klientfokus  
 
Klientens synpunkter uppmärksammas till viss del vid valet av insats. Vid varje val av 
insats får klienten vara med, antingen själv eller tillsammans med någon anhörig och 
bestämma om vad som är den bästa behandlingen för just den klienten.  
 

Det är vanligt att klienten har egna idéer och synpunkter när det handlar 
om val av insats och då är det de professionellas uppgift att ge information 
om de synpunkter klienterna har och ibland även ifrågasätta klientens 
synpunkter och idéer för att sedan kunna ge klienten andra valalternativ. 
(Behandlare)  
 

De professionella bestämmer aldrig någonting åt klienten, utan de kommer överens om 
allting tillsammans.  
 
Det finns inget tvång, varken på den öppna eller låsta avdelningen. Respondenterna 
upplyste att de arbetar med att få klienten motiverad till förändring samt att få honom 
eller henne medveten om det problem de har. Om klienten inte är tillräckligt motiverad 
för en förändring kan minsta lilla detalj som påminner honom eller henne om sitt 
missbruk göra att de faller tillbaka.  
 

…därför lägger vi i början vikten på MI samtal, för att klienten själv ska 
kunna inse sitt problem och bli motiverad för förändring för att sedan 
kunna välja den behandling som passar denne bäst. (Psykolog)  
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Det är för de yrkesverksamma och för klienten viktigt att klienten själv får känna sig 
engagerad i så väl valet av insats som under behandlingen, det är detta som resulterar 
till att klienten blir mer fokuserad och engagerad under hela processen.  
 

Det finns även de klienter som får tvångsvård, som inte alls är motiverade 
eller blir det av MI samtal, där det oftast får bli vi som bestämmer vad 
klienten ska få för behandling. Dessa fall, då klienten inte är lika delaktig i 
valet av insats eller engagerad under behandlingen, kommer förmodligen 
att få återfall så fort de har avslutat behandlingen hos oss. (Psykiatriker) 
 
 
För varje klient upprättar vi en individuell plan, där ingår samtal med 
psykolog, gruppterapier med socialarbetare eller behandlare, de tar sin 
medicin hos sjuksköterskorna. Fast, alla behöver inte gå igenom alla dessa 
steg, för någon räcker det med samtal, någon vill endast ha 
substitutionsbehandling så det är väldigt individuellt vad som är verksamt 
i behandlingen för just den klienten. (Psykolog) 
 

För att behandlingarna ska fungera är det viktigt att klienten är tillräckligt motiverad för 
dessa samt när det kommer till behandlingar som består av olika terapier brukar man 
börja med en anpassning för klienten. Anpassningen sker i ungefär en månad, här får 
klienten lära känna personalgruppen och de andra missbrukarna. Klienten får även en 
ledsagare som kommer att vara ett stort stöd för honom eller henne under 
behandlingstiden. Den andra processen i behandlingen är rehabiliteringen, detta är en 
planerad, organiserad och systematisk process där klienter måste jobba med sig själva 
och få en inblick i vad deras tidigare missbruksliv handlade om och att få dem att sträva 
efter att förändras och förbättra sin livssituation. Många klienter har även, efter flera års 
missbruk fått både sociala- och känslomässiga störningar och då ligger vikten på den 
personliga utvecklingen, att kunna få klienten att anpassa sig till nya beteenden och till 
ett drogfritt liv. Behandlingen inkluderar både psykoterapeutiska och socioterapeutiska 
inslag där klienter medverkar i både individ- och gruppterapi, för att på bästa sätt uppnå 
resultat och få en insikt om sig själva och de svårigheter som kan uppkomma under 
behandling. Klienten deltar aktivt tillsammans med de yrkesverksamma och får olika 
arbetsuppgifter under dagen, detta för att förbättra arbetsförmågan hos klienten samt 
utveckling av nya färdigheter. Det är även viktigt att klienterna får göra saker som de 
tycker är kul och har intresse för, de har en grupp där klienter får måla, rita, skriva, 
hantverk osv. Detta ses som viktiga aspekter för klientens rehabilitering och 
socialåteranpassning. Social återanpassning är också en mycket viktig del av 
behandlingen, här är det viktigt att lyfta fram faktorer som sociala förändringar i 
attityder, värderingar, beteenden osv. Det är viktigt för klienten att kunna komma 
tillbaka till den sociala miljön i normal funktion. Här sätter man även upp realistiska 
mål som ska följas och uppnås även efter avslutad behandling samt att minska risken för 
återfall hos klienten.  
 
 
 
Själva behandlingsprocessen tar tid. Behandlingen på den låsta avdelningen tar ungefär 
4 veckor men klienten är inte helt drogfri efter den utan måste fortsätta gå på 
behandling. Antingen farmakologisk-, individ- och/eller gruppterapi. En behandling av 
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narkotikamissbruk menar personalen inte riktigt går att bota helt, utan man kan få det 
under kontroll. 
 

Själva behandlingsprocessen kan hålla på i mer än 10 år, det handlar om 
klienter som kommer dit som visar sitt engagemang, går på 
behandlingarna men så fort dessa slutat tar de återfall och kommer tillbaka 
till behandlingshemmet efter några månader igen. Då börjar man om 
processen med klienten, han eller hon får behandling, skrivs ut, får återfall 
och kommer tillbaka. Det blir en ond cirkel. (Psykiatriker) 
 

Oftast är det så det ser ut när det gäller behandlingsprocessen, tyvärr. Fast, det är inte 
alla klienter det går så för, det finns många som faktiskt, klarar avhållsamheten från 
droger efter behandlingen.  
 
 
Evidensbaserad praktik – teoretisk problematisering  
 

De yrkesverksamma poängterade att forskning, den professionella bedömningen och 
klientens synpunkter är viktiga aspekter för att behandlingsarbetet ska kunna bli så bra 
som möjligt. Vikten av att ständigt utvecklas och tillämpa ny forskning i arbetet tyckte 
alla respondenterna var viktigt. Likaså är det viktigt att förhålla sig till klientens 
synpunkter och önskemål, men till viss del menade de på. Om klienten inte riktigt är i 
det skicket där han eller hon kan bestämma vad som är bäst för honom eller henne så 
bestämmer de yrkesverksamma vilket behandling som passar denne bäst. Annars brukar 
de tillsammans med klienten gå igenom de olika behandlingsalternativen och väljer då 
tillsammans ut vad som är bäst för klienten. Klientens anhöriga har även stor roll och 
ökat inflytande i behandlingsarbetet, de får också vara med vid valet av insats. 
Respondenterna tyckte att det är viktigt att varje professionell med sin yrkeskunskap 
och personliga kompetens kan diskutera och tillämpa olika idéer inför behandlingen. 
Vikten hos den professionella ligger i att kunna vara empatisk, kunna se klientens 
problematik och ta hänsyn till klientens funderingar och önskemål. Det är även viktigt 
att själv kunna värdera vad som är bra för klienten i just det ögonblicket och vad som 
kommer att vara till nytta för klienten i framtiden. När det gäller valet av insats försöker 
de att främst låta klienten vara involverad. Det finns de fall där antingen läkare eller 
personalgruppen får bestämma åt klienten. Det är dessa fall då klienten inte är i det 
skicket då den kan vara med och påverka.  

Kunskapskällorna används inom missbruksvården i Bosnien-Hercegovina. De strävar 
alltid efter tillämpning av ny forskning och bästa möjliga kunskap att tillämpa i val av 
insats. Det är för respondenterna viktigt att ha ett tillförlitligt underlag. Utveckling sågs 
också som en viktigt del bl.a. genom att ny kunskap kan förbättra behandling både den 
medicinska- och terapeutiska behandlingen. En utav respondenterna poängterade även 
det att alla behandlingar inte funkar för alla klienter. En insats till en klient kan leda till 
att det går bra för den, den andra kanske det inte är någon skillnad för och den tredje går 
det däremot sämre för efter insatsen. Därför är det viktigt att kunna ta till andra 
behandlingsmetoder som kanske anses som lämpligare för just de klienter den inte 
funkar på. Den professionella bedömningen tillämpas genom praktikerns egna och 
arbetskollegornas erfarenheter. De samarbetar väldigt mycket och får därför väva in 
varandras kunskap och erfarenhet i arbetet. Det var även viktigt att varje professionell 
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med sin yrkeskunskap och personliga kompetens kan diskutera och tillämpa olika idéer 
om behandling för klienten. Det är viktigt att som professionell kunna vara empatisk, 
kunna se klientens problematik och ta hänsyn till klientens funderingar och önskemål 
men även själv kunna värdera vad som är bra för klienten i just det ögonblicket och vad 
som kommer att vara till nytta för klienten i framtiden. Klienten får även vara med och 
bestämma valet av insats. För de professionella var det viktigt att klienten är engagerad i 
behandlingen och att de kan komma överens om val av insats tillsammans med klienten.  

För att kunna arbeta evidensbaserat är det viktigt att dessa tre kunskapskällor vävs ihop. 
I verksamheten är det därför även viktigt att ständigt utvecklas och tillämpa nya tankar 
och idéer på vetenskaplig grund vad gäller förbättring av någon behandling som sedan 
kan tillämpas i deras vårdsystem därför är det viktigt att alla i personalgruppen är 
lyhörda och öppna för de typer av insatser som har ett vetenskapligt stöd bakom sig.   

Det är viktigt att ständigt utvecklas i sitt arbete och därav får de även stöd till detta 
under arbetet. Bl.a. genom handledning och utbildningar. De menade att det är viktigt 
att alla fyra yrkesroller kommer överens och kan samarbeta eftersom alla fyra har lika 
stor roll för klienten. Uppkommer svårigheter i samarbetet tas detta upp på handledning 
och man får hjälp och stöd till att lösa dessa konflikter. Handledningen är en 
kontinuerlig process där man ständigt tillämpar ny forskning. De har olika planer och 
program för varje år som har passerat samt för kommande år. Under handledningen får 
även alla en chans att förbereda ett eget tema som de vill prata om och presenterar detta 
för resterande i arbetsgruppen. Detta sågs som ett bra sätt för arbetsgruppen att kunna 
utvecklas och höra och lära sig nya saker samt att ta del av och diskutera aktuella 
händelser. De har även en extern handledning tillsammans med personal från andra 
behandlingshem runt om i Bosnien-Hercegovina där de har olika utbildningar, 
seminarier och konferenser.  

 
 
 
Diskussion 
 

I diskussionsdelen diskuteras både för- och nackdelar med den metod som använts för 
att genomföra undersökningen. Jag diskuterar resultatet med den tidigare litteratur 
forskning som hittats, samt diskussion om EBP i missbruksvårdsarbetet i Bosnien-
Hercegovina. Slutligen kommer en presentation av slutsatserna göras och framhävning 
av de pedagogiska implikationerna. Dessutom vad som kan vara intressant för fortsatt 
forskning.   

 
Metoddiskussion 

Metoden som användes för att genomföra studien om missbruksvården i Bosnien-
Hercegovina var en kvalitativ studie med en semi-strukturerad intervju. Den metoden 
valdes främst p.g.a. att jag ansåg att det var den mest lämpliga metoden då den skulle ge 
svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Det är genom en kvalitativ studie man får 
intervjupersonernas egna tankar, upplevelser och erfarenheter kring missbruksvården i 
Bosnien-Hercegovina. Hermeneutik användes som forskningstradition vilket innebär 
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förståelsen av det mänskliga beteendet, hennes känslor och upplevelser. Jag studerade 
och tolkade personalens upplevelser och tankar kring ämnet, med hjälp av bl.a. deras 
kunskap och erfarenheter.  

Jag utformade frågor till min intervjuguide dels utifrån mitt syfte och frågeställning 
samt utifrån det jag tyckte var intressant att undersöka i studien. Tyvärr skulle jag ha 
behövt ändra vissa brister jag märkte att jag hade i intervjuguiden men fick tyvärr gå 
efter deras tillgänglighet. Detta resulterade till att ingen intervju kunde transkriberas 
emellan intervjuerna och dessa brister gick därmed inte att ändra. Eftersom 
översättningar gjordes från svenska till bosniska i intervjuguiden insåg jag i efterhand 
att någon enstaka fråga inte var exakt översatt och hade den meningen jag egentligen 
ville att den skulle ha. Detta ledde också till att de frågorna ibland blev svåra att förstå 
för respondenten och jag fick inte riktigt det svar jag hade förväntat mig. Trots detta så 
var fördelen med att ha intervjuerna tätt inpå varandra att jag endast kunde fokusera på 
intervjuerna.  

Från början var tanken att alla respondenter skulle ha samma yrkesroll, alltså vara 
socialarbetare/behandlingspedagoger. När jag kom till verksamheten för en första 
kontakt föreslog de att jag skulle ha en av varje yrkesgrupp som är aktiv i behandlingen 
av narkotikamissbrukare eftersom de alla har lika stor roll för klienten i behandlingen. 
Jag intervjuade en psykolog, en psykiatriker, en sjuksköterska och en 
socialarbetare/behandlingspedagog. Detta ansåg jag vara en fördel då alla fyra 
yrkesroller är beroende av varandra i behandlingen. Att intervjun endast genomfördes 
på ett behandlingshem tycker jag också är en nackdel, då jag inte fått in flera åsikter än 
de åsikter man har om behandling på just den verksamheten. Dels visades inget intresse 
av andra verksamheter och dels hade jag inte tiden till att åka runt och leta efter någon 
verksamhet som kunde ta emot mig eftersom det tar tid tills de beviljar min ankomst. 
Likaså tänkte jag i efterhand att jag skulle ha med minst en till intervju med en 
socialarbetare/behandlingspedagog för att få lite mer inblick och bredare kunskap i den 
yrkesrollen.  

Ett missiv (bilaga 2) skickades ut till verksamhetschefen som förde denna vidare till de 
personer som skulle bli mina respondenter. Den innehöll information om mig samt vad 
mitt syfte var. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gick jag igenom med varje respondent 
för sig innan vi påbörjade intervjun. Alla respondenter är i studien anonyma.  

Eftersom min forskningstradition var hermeneutik så valdes också hermeneutisk 
meningstolkning vid intervjuanalysen. Intervjuerna transkriberades och jag fick läsa och 
gå igenom dem flera gånger för att få en helhet. Eftersom det endast varit jag som har 
varit uttolkare av texterna så har jag dels fått hålla mig väldigt objektiv. Resultatet har 
varvats med både löpande text och intervjucitat för att läsaren även ska ha tillgång till 
respondenternas egna ord.  
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Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer jag inledningsvis att poängtera narkotikamissbruket i 
Bosnien-Hercegovina samt dess behandlingar. Därefter kommer jag att namnge 
diskussionsteman efter resultatet. Jag kommer att diskutera den fakta som samlats in 
med tidigare forskning kring missbruksvården i Bosnien-Hercegovina samt om EBP.  

Missbrukssystemet i Bosnien-Hercegovina 

År 2008 fanns det 250 klienter som var på substitutionsbehandling i Sarajevo (Babic, 
Dabic, Martinac och Kuzman 2011), idag finns ca 400 stycken. Detta innebär en ökning 
på nästan 50 procent på endast nio år. Vad denna ökning beror på har jag ingen riktigt 
information om men det kan mycket bero på landets välfärd. Det råder stor arbetslöshet 
i landet vilket kan vara en riskfaktor.  

Överdoser är vanliga, alla leder till inte till dödsfall (Babic et al. 2014) och de som inte 
gör det får hjälp direkt. Dessa ses som akuta fall och här menade de på insitituionen att 
läkaren väljer insats då klienten är i så dåligt skick. 

Behandlingen är en välstrukturerad process som innefattar en hel del motiverande 
samtal. Det är väldigt svårt att få en missbrukare att påbörja en behandling om inte 
denne är riktigt motiverad för det. Alla behandlingar är frivilliga, vilket innebär att alla 
klienter som befinner sig på behandling får avsluta den när de vill, till och med de som 
kommer dit genom ett domstolsbeslut. De kan endast försöka få personen att komma på 
sin behandling men kan aldrig tvinga dem till det. Klienterna som kommer till 
verksamheten är oftast de gamla klienterna som avslutat en behandling förut.  

Resultatet visade att personalen arbetar tvärvetenskapligt, det finns fyra olika 
yrkesgrupper och dessa är beroende av varandra. Vikten ligger i samarbetet mellan 
personalen för att man ska kunna få klienten att bli motiverad till att bli drogfri samt 
hela processen som följer. Själva behandlingsprocessen tar tid menade respondenterna. 
Behandlingen på den låsta avdelningen tar ungefär fyra veckor, där erbjuds intensivvård 
och avgiftning. Efter dessa fyra veckor får klienten fortsätta på antingen farmakologisk-, 
individ-, och/eller gruppterapi. Respondenterna menade även att behandlingsprocessen 
kan pågå i mer än 10 år, detta p.g.a. att de klienter som varit på behandling ofta får ett 
återfall och det slutar oftast med att de kommer tillbaka till behandlingshemmet och då 
börjar de om hela processen på nytt.  

 
Evidensbaserad praktik – teoretisk problematisering   
  
Utifrån resultatet kan vi se att de i Bosnien-Hercegovina använder sig utav 
evidensbaserad praktik. Vikten ligger i att få en trygg och verksam vård. 
Evidensbaserad praktik används utifrån tre olika källor, dessa är klientens erfarenhet, 
behov och önskemål, behandlarens erfarenhet och förmåga samt vetenskaplig kunskap. 
(Oscarsson 2009) Bosnien-Hercegovina tillämpar dessa tre olika källor i sitt 
behandlingsarbete. Personal menade att forskning är viktigt, både för oss och för 
omvärlden för att arbetet ska kunna gå framåt, för att brister ska kunna fixas och för att 
behandlingen ska ske med god kvalité.  
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Oscarsson (2009) menar att EBP inte endast ska följas utav praktikern utan det är viktigt 
att klienten får ett ökat inflytande på sin egen situation. Personalgruppen menade även 
att för att klienten ska bli motiverad till behandling krävs att han eller hon själv kommer 
till insikt för vad de har för problematik, och det är på så sätt de senare kan vara 
delaktiga i vilken insats de ska få för att bli drogfria. Därför är klientens egen syn på 
orsaker och konsekvenser viktiga för hans/hennes behov.  
 
Dokumentation är viktigt inom området och är ett minimivillkor för att kunna 
implementera EBP i en verksamhet. Verksamheten följer detta och dokumenterar allting 
som sker just där. De har dokumentationer om exakt alla klienter som gått innanför 
dörrarna och sökt hjälp. Det är viktigt att även första mötet med klienten dokumenteras, 
hos dem brukar de första möterna oftast bestå av att lära känna klienten, se vad klienten 
har för mål och behov samt hur de ska gå tillväga för att klienten ska komma ur sitt 
missbruk. Under insatsen, antingen om klienten väljer att vara på den låsta avdelningen 
eller få farmakologiskterapi hemifrån är det viktigt att dessa också dokumenteras. På 
den låsta är det viktigt att hela tiden ha koll på de olika klienterna, det finns personal 
som bevakar 24 timmar om dygnet och där är dokumentationen inte något stort 
problem. Däremot de som kommer dit dagligen för att ta sin medicin (i terapeutiskt 
syfte) är lite svårare att granska eftersom personalen inte vet vad klienten gör hemma, 
men upptäcker de att klienten är påverkad när de kommer till platsen avslutas 
behandlingen omgående och allt detta är viktigt att ha med i dokumentationen. Klienter 
som lyckats med avhållsamhet efter behandling kommer alltid tillbaka till verksamheten 
för att på något sätt visa sin uppskattning till personalen där, dokumenteras också. Även 
de som återfallit kommer tillbaka för ny behandling, vilket också är viktigt att 
dokumentera. Vikten av dokumentation ligger i att EBP ska bidra till att ge klienter den 
bästa möjliga insatsen i förhållande till problematiken de har.  
 
Alltså, för klienten är det viktigt att ha ett ökat inflytande på sin egen situation, olika 
insatser ska kunna föreslås som beaktar kunskap från forskning samt behandlarens eller 
kollegornas erfarenheter. Ansvar och uppföljning av de olika insatsernas effekter på 
klientens livssituation är viktigt. Behandlarens eller kollegornas erfarenheter är också 
viktiga att ta hänsyn till inom EBP, verksamheten tillämpar dessa då de fyra 
yrkesrollerna tillsammans går igenom och diskuterar till vilken behandling som hade 
passat den klienten bäst.  
 

Utveckling av missbruksvården 

Tillvägagångssättet är tvärvetenskapligt, det innebär då att alla fyra yrkesroller arbetar 
tillsammans. Vikten ligger i att de alla kan komma överens och samarbeta eftersom de 
alla tillsammans har en viktig roll för klienten. Svårigheter uppkommer under arbetets 
gång och därför är det viktigt att ta upp detta på bl.a. handledning för att finna lösningar 
på de olika problemet de stöter på. Deras arbetsuppgifter är olika, men de måste ändå 
samarbeta och för att behandlingen ska fullföljas är de beroende av varandra.  

Dessutom håller arbetet på att utvecklas och ändras, då Bosnien-Hercegovina ansöker 
om medlemskap i EU. Det resulterade till att reglerna har blivit striktare på 
behandlingshemmet, de arbetar mycket med att anpassa och ändra olika 
behandlingsformer samt tillämpa nya regler och lagar om vård och omsorg. 
Verksamheten började uppmärksamma ackrediteringsstandarderna åt 2016, och arbetar 
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ständigt med detta. Eftersom detta fortfarande är under arbete har jag inte fått någon 
mer information om detta.  

 

Slutsatser 
 
De två frågeställningarna som utformades har varit grunden i allt arbete. 
Frågeställningarna jag tog med mig ut var (1) Hur uppfattar de yrkesverksamma att 
forskning, den professionella bedömningen och klientens synpunkter innefattas som 
aspekter i missbruksbehandlingen? Samt (2) Vad hindrar respektive främjar att nämnda 
aspekter är en del av den missbruksbehandling som erbjuds? Verksamheten betonade 
vikten av att utvecklas och för att arbetet ska gå framåt är det viktigt att forskningen är 
en del av missbruksbehandlingen. Det är även viktigt att varje professionell med sin 
yrkeskunskap och personliga kompetens kan diskutera och tillämpa olika idéer inför 
behandlingarna. Den professionella ska kunna vara empatisk, kunna se klientens 
problematik och ta hänsyn till klientens funderingar och önskemål. Det resulterar till att 
klienten får vara med och påverka vid val av insats.  
 
Eftersom klienterna kommer och går lite som de vill under behandlingen är det viktigt 
att kunna fånga upp dessa och hela tiden motivera dem till behandling och till ett 
drogfritt liv. Det är viktigt att hela tiden lyfta fram faktorer som främjar det drogfria 
livet. Tyvärr som jag tidigare nämnt är det inte heller lätt att vara en f.d. person med 
missbruk i Bosnien-Hercegovina heller. Det är svårt för dessa att anpassa sig i vardagen 
p.g.a. att det inte finns någon som vill anställa personer med missbruk i bagaget, 
arbetsgivarna menar att de är oerfarna och inte duktiga på att arbeta. De får ingen 
ekonomisk hjälp av staten vilket leder till ekonomiska svårigheter. Detta är ett stort 
problem som man i framtiden måste göra någonting åt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur	kommer	klienter	i	kontakt	med	verksamheterna?		
2. Vad	erbjuder	ni	för	behandlingar?		
3. Brukar	ni	dokumentera?		
4. Hur	länge	har	du	arbetat	på	behandlingshemmet?	Vad	har	du	för	

utbildning?		
5. Hur	gör	ni	när	ni	väljer	insats	för	klienterna?		
6. Finns	det	någon	speciell	som	har	hand	om	forskning?	Hur	ser	du	på	

forskning?	
7. Hur	tänker	och	reflekterar	du	kring	ditt	arbete	på	behandlingshemmet?	
8. Brukar	ni	ha	handledning,	utbildningar?		
9. Får	klienter	vara	med	och	bestämma	och	tycka	till?	
10. Om	du	tänker	på	en	klient	du	mötte	exempelvis	förra	året	hur	resonerade	

du	då	kring	valet	av	insats?	Vad	var	det	som	gjorde	att	du	valde	den	
behandlingen	du	gjorde?		

11. Påverkar	klienters	synpunkter	valet	av	insats?		
12. Hur	går	behandlingen	till	–	från	början	till	klienten	är	drogfri?		
13. Klienter	med	sjukvårdsförsäkring	får	fri	behandling,	är	det	många	som	har	

det?	Hur	mycket	kostar	behandlingen	om	man	inte	har	
sjukvårdsförsäkringen?		

14. Bosnien	ansöker	om	medlemskap	i	EU,	finns	det	vissa	saker	ni	har	behövt	
ändra	på/utöka	nu	när	det	gäller	behandlingarna	för	att	följa	EU:s	direktiv?		

 
 
 
 
Bilaga 2  
 
Första mailkontakt  
 
Hej 
 
Jag har bifogat en ansökan om tillåtelse att få utföra intervjuer för mitt examensarbete 
hos er, om ni tillåter detta så kommer detta att ske mellan den 6 februari 217 och 24 
februari 2017.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Medina Begovic  
 
 
 
 



  
 

II 

 
Bilaga 3  
 
Missiv 
 
 
JAVNA USTANOVA  
ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI 
KANTONA SARAJEVO 
 
Medina Begovic 
Linnaeus University  
0046727270182 
begovicmedina@yahoo.se  
 
 
 
Hej,  
 
Jag är student på Linnéuniversitetet – Pedagogik med inriktning ungdoms- och 
missbruksvård i Sverige. I mitt examensarbete ska jag undersöka hur man arbetar med 
personer med missbruk i Bosnien-Hercegovina. Min önskan är att få utföra detta i 
Bosnien-Hercegovina, i och med att jag själv är därifrån och tycker att det är intressant 
att se hur arbetet går till i landet. Jag kontaktar er för en tillåtelse, om det är möjligt, att 
få utföra arbetet på något utav era behandlingshem.  
 
Tack på förhand,  
 
Med vänlig hälsning 
Medina Begovic  
 
 
 


