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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur metadonpatienter omformar sina liv. Studien hade en 

kvalitativ ansats med en beskrivande design och data samlades in genom intervjuer med sju 

metadonpatienter, som alla var inskrivna vid en och samma metadonmottagning i Sverige. 

Intervjuerna var semistrukturerade och data analyserades genom en sekundär innehållsanalys 

med tolkningsram. Studiens teoretiska referensram har varit den symboliska interaktionismen. 

Studiens resultat visade att metadonpatienterna påbörjade en process/transition från missbruk 

mot drogfrihet då de trädde in i metadonprogrammet. Faktorer som förde processen framåt 

var; längtan efter ett vanligt liv, en brytning med gamla kontakter inom missbrukarvärlden, ett 

boende, sysselsättning, god kontakt med barn och andra närstående och tillgång till nya 

sociala arenor. Faktorer som bromsade processen eller förde den bakåt var; bibehållen kontakt 

med den gamla missbrukarvärlden, ensamhet, en inneboende självdestruktivitet eller andra 

utifrån kommande händelser som gjorde att metadonpatienterna mådde dåligt. 

Studiens slutsats var att metadonpatienternas etablering i den drogfria världen är mycket skör. 

Risken att de möter stigmatiserande attityder från den drogfria världens representanter är stor. 

Likväl är det i interaktion med andra människor som den drogfria identiteten skapas, varför 

det är av stor vikt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal varken i bemötande eller hållning 

bidrar till ytterligare stigmatisering av denna redan utsatta patientgrupp.  
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Inledning 

Antalet personer i Sverige som testar narkotika har minskat de senaste åren, men ju tyngre 

missbruket är desto osäkrare blir statistiken. Det finns för närvarande inga tillförlitliga siffror 

på antalet tunga missbrukare i Sverige. Dödligheten bland personer med narkotikamissbruk är 

högre jämfört med befolkningen i övrigt. Dödstalet bland narkotikamissbrukare ökade i alla 

åldrar mellan 1987 till början av 2000-talet. Därefter har dödligheten till viss del minskat i 

vissa åldergrupper, för att återigen öka något mellan 2006 och 2007.  Den drog som orsakar 

flest dödsfall är heroinet (Socialstyrelsen, 2009). Heroinet har en dämpande effekt på centrala 

nervsystemet och överdosering kan leda till andningsuppehåll. Den höga dödligheten beror 

även på andra riskfaktorer som livet som heroinmissbrukare för med sig. Injektionsmissbruk 

innebär en ökad risk för hiv, hepatit och andra infektioner. Heroinet späds med olika 

substanser som kan vara skadliga när de injiceras direkt i blodet. Heroinets smärtstillande 

effekt kan leda till att missbrukaren ignorerar kroppsliga skador och ett upptrappat missbruk 

gör att heroinisten även i övrigt anammar en livsstil som är vårdslös mot den egna hälsan.  

(Svensson, 2005). Metadon används för behandling av heroinmissbruk. Fram till 2005 fanns 

en begränsning att endast 1200 patienter fick behandlats samtidigt med metadon i Sverige, 

men sedan begränsningen togs bort har antalet metadonpatienter fördubblats, liksom antalet 

dödsfall orsakade av metadon (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Bakgrund 
 

Metadon 

Metadon (metadonhydroklorid) är ett syntetiskt, morfinliknande medel, en så kallad opioid. 

Metadon ger, liksom andra opioider, smärtlindring och en känsla av lugn och välbefinnande 

(Norlén, 2009). Metadon används i medicinsk praxis som smärtstillande medel. Det används 

även vid så kallad underhållsbehandling mot heroinmissbruk. Underhållsbehandling innebär 

att heroinmissbrukaren får en regelbunden dos av ett läkemedel som blockerar 

opiatreceptorerna och därmed gör dessa otillgängliga för aktivering genom intag av heroin. 

Läkemedlet tar bort suget efter heroin och verkar lugnande och ångestdämpande. 

Underhållsbehandling med metadon är äldst och har det överlägset största evidensstödet 

(Heilig, 2004). Metadon ges oralt och har en långtidsverkande effekt på upptill ett dygn, till 

skillnad från heroin som verkar i endast 4-6 timmar. Behandlingen bygger på en långsam 

ökning av metadondosen för att nå en mättnad. Personer som är inskrivna vid ett 

metadonprogram intar sin dos en gång per dygn och patienter som stabiliserats på en dos 

upplever inte några euforiska effekter utan befinner sig snarare i ett normaltillstånd.  

När begäret efter droger försvinner eller dämpas, ökar möjligheterna till ordnat liv.  

Metadon kan ge biverkningar, såsom viktökning, svettningar, förstoppning, störningar i 

sexualdriften och en nedsättning av olika kognitiva funktioner. Metadon är en mycket stark 

opioid, och har en hög toxicitet vid överdosering. Överdos kan ske då personer får i sig för 

höga doser eller om metadonet tas tillsammans med alkohol, bensodiazepiner eller heroin 

(Svensson, 2005). 

 

Teoretisk referensram 

Inom den symboliska interaktionismen ses människan som en symbolförmedlande varelse 

som i växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning. Ordet 

interaktion, eller växelspel, betyder att människor alltid står i ett ömsesidigt förhållande till 

varandra. Jaget är inte givet från början utan har byggts upp och omformas ständigt i den 

tolkningsprocess som uppstår då vi interagerar med andra människor. Språket är vår främsta 
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symbol och hjälp då vi försöker tolka och förutse andra människors handlingar. Människans 

jag är alltså ett objekt som får en betydelse och en innebörd först i mötet med andra 

människor (Svensson, 2007).  

 

En riktning inom den symboliska interaktionismen utgår ifrån begreppet stigmatisering. Ett 

stigma är enligt Goffman (2011) en djupt nedvärderande egenskap. Goffman (2011) urskiljer 

tre olika typer av stigman: rent fysiska missbildningar, olika fläckar på den personliga 

karaktären, såsom psykiska problem, narkotikamissbruk, fängelsevistelser, arbetslöshet, m.m. 

och stambetingande stigman, såsom etnicitet, religion eller nationalitet. Individen, som är 

bärare av stigmat, blir på grund av detta diskriminerad i mötet med andra människor. Trots att 

personen i övrigt innehar de egenskaper som motiverar ett anspråk på gemenskap blir hen 

avvisad eftersom hen avviker på ett icke önskvärt sätt från andra människors förväntningar 

(Goffman, 2011). 

 

En förklaringsmodell, till utvecklingen av det stigma som narkotikamissbruk utgör, är 

stämplingsteorin. Stämplingsteori handlar om uppkomsten och utvecklingen av avvikande 

beteende. Utgångspunkten i teorin är att vår självbild och självkänsla formas av de attityder 

och åsikter som andra människor har om oss. En person blir avvikare till följd av andra 

människors reaktioner och tolkningar av hens handlingar (Goldberg, 2005). 

Enligt Goldbergs (2005) stämplingsteoretiska modell för avvikande beteende föds människan 

utan självbild. Självbilden, som är individens uppfattning om sig själv i förhållande till 

samhällets ideal om hur en människa skall vara, skapas i interaktion med andra människor, 

individens signifikanta andra. Barnets föräldrar, eller de som uppfostrar barnet, är de första 

och oftast viktigaste signifikanta andra. Genom dessa människor börjar barnet bilda sin 

självbild. Detta är föräldrarnas stämpling. När barnet blir äldre och får mer kontakt med 

övriga samhället möter det andra människor som då blir dess signifikanta andra, samhällets 

stämpling. Stämpling är en process, inte ett fåtal händelser. En negativ stämpling innebär en 

process av upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra, som gör att individen 

ständigt omvärderar sin självbild så att den blir mer negativ än den dittills varit (Goldberg, 

2005). Begreppet beteendeinkongruens innebär att individen begår handlingar som inte 

stämmer överens med hennes självbild. Detta upplevs som otillfredsställande, och hen 

försöker minska inkongruensen genom att förändra sitt beteende eller sin självbild. En person 

med negativ självbild tenderar därmed att bete sig på ett sådant sätt att hen får sin negativa 

självbild bekräftad. En avvikarkarriär påbörjas. Självbilden växer upp ur summan av små och 

stora händelser och reaktioner under hela individens livstid. Därför krävs det också lång tid 

för att ändra dess grundläggande innehåll (Goldberg, 2005). Människor med starka negativa 

självbilder har lärt sig att sådana som dem gör oacceptabla saker, till exempel att konsumera 

droger. Goldberg (2005) menar att en viktig drivkraft bakom det tunga missbruket är 

självdestruktivitet. Andra människor har dömt ut missbrukaren. Hen har tagit till sig deras 

dom och ser det som sin uppgift att bestraffa sig själv. Så småningom når individen det 

Goldberg (2005) kallar bottennivån, och då återstår endast två val; att ta livet av sig eller 

försöka bryta den onda spiralen. 

 

Det vårdande mötet 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall en sjuksköterska 

”kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt” (Socialstyrelsen, 2005, s.11). Vidare är det sjuksköterskans uppgift att främja 

optimal delaktighet i all vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2011) är vårdrelationen asymmetrisk, 

eftersom mötet grundas på patientens behov av vård. Av detta skäl är det nödvändigt att 
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vårdaren reflekterar över människors ömsesidiga beroende av varandra och maktens betydelse 

i mötet. Detta ömsesidiga beroende innebär att vår bild av oss själva och världen formas i 

mötet med andra människor. Vårdarens maktposition innebär att vårdaren har inflytande över 

den konkreta omvårdnaden, men också över patientens förståelse av sig själv och sin 

situation. Utifrån detta perspektiv blir patientens hälsa beroende av vårdarens praktiska och 

teoretiska kunnande, men även av att vårdaren har en hållning som möjliggör patientens 

utveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Transition 

Transition är ett begrepp av intresse både för de som arbetar med och de som forskar inom 

omvårdnad. Begreppet kan appliceras på både individer, grupper och organisationer och 

definieras som en rörelse från en livsfas, ett tillstånd eller en situation, till en annan. På 

individ och gruppnivå utgörs transitions av förändringar i identiteter, roller, relationer, 

möjligheter och beteendemönster (Schumacher & Meleis, 1994). Transition är en 

förklaringsmodell för den komplexa interaktionen mellan människa och miljö som uppstår 

under denna rörelse från ett tillstånd till ett annat.  Strukturellt innehåller begreppet tre faser; 

inträde, genomgång eller passage och utträde. Gemensamt för samtliga faser är att de innebär 

en rörelse från en fas till en annan, en brytpunkt eller ett avbrott från den gamla fasen, en 

nyorientering och ett gensvar på den nya fasen i form av nya mönster. Tre indikatorer på en 

framgångsrik transition har identifierats; en subjektiv känsla av psykiskt välmående, 

behärskande av nya roller och tillgång till goda nära relationer. Ur ett omvårdnadsperspektiv 

är även följande indikatorer av intresse; livskvalité, anpassning, utvidgat medvetande, 

personlig utveckling och funktionsförmåga (Meleis & Trangenstein, 1994).  

Transition är ett begrepp av värde för flera professioner. Meleis och Trangenstein (1994) 

menar dock att sjuksköterskans unika bidrag till konceptet är hens fokus på processen mot 

välmående. Från en sjuksköterskas perspektiv är det viktigt att resultatet av en transition är 

hälsa och upplevelse av välmående. En sjuksköterskas arbete bör därför inriktas på prevention 

av ohälsosamma transitions, främjande av upplevt välmående och tillhandahållande av stöd 

och verktyg som kan underlätta en framgångsrik transitionsprocess (Meleis & Trangenstein, 

1994). 

 

När en missbrukare försöker bli drogfri måste hen lämna den gamla missbrukarvärlden och ta 

steget in i den drogfria världen. Detta är en process som kräver att missbrukaren överger 

gamla identiteter, roller och beteenden och tillägnar sig nya som passar in i den drogfria värld 

som hen nu försöker bli en del av.  

Enligt Ternestadt och Norberg (2009) skapar transitioner en stor sårbarhet hos individen, 

eftersom de utmanar personens identitet. Metadonpatienterna står i beroendeställning till 

vårdarna de möter på metadonmottagningen. Det är därmed av stor vikt att de professionella i 

bemötande och praktisk omvårdnad inte stigmatiserar patienterna ytterligare utan bemödar sig 

om en hållning som möjliggör en positiv transitionsprocess, d.v.s. stärker den drogfria 

identiteten och tonar ner missbrukaridentiteten. För att kunna göra detta måste de 

professionella ha kunskap om processen, om stödfunktioner, fallgropar och risksituationer. Av 

denna anledning är det av intresse för såväl sjuksköterskor som andra vårdare att få en inblick 

i den transition som metadonpatienterna genomgår.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer som är inskrivna vid ett svenskt metadonprogram 

omformar sina liv. 

 

Metod 

Studien hade en kvalitativ ansats med en beskrivande design (Polit & Beck, 2012). Fokus i 

studien har därmed vilat på människors levda erfarenheter av ett fenomen, och data har 

inhämtats genom intervjuer med informanterna (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Urval  

Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var att informanterna var inskrivna vid en och 

samma metadonmottagning i Sverige. Planen var att under ett par veckors tid rekrytera 

intervjupersoner på plats, d.v.s. på valda metadonmottagning. För att komma i kontakt med 

informanterna skrevs inledningsvis ett brev till enhetschefen för valda metadonmottagning, 

vilket innehöll en kortfattad beskrivning av syftet med studien och planen för datainsamling. 

Därefter mottogs, via telefon, ett muntligt godkännande från enhetschefen, vilket även sändes 

skriftligen till metadonmottagningens avdelningsföreståndare. Slutligen gjordes ett besök på 

mottagningen då jag presenterade mig för personalen. De följande 1,5 veckorna befann jag 

mig dagligen under arbetstid på metadonmottagningen och rekryterade informanter och 

genomförde intervjuer. Vid rekryteringen tog jag själv kontakt med metadonpatienterna, 

alternativt att personalen eller en tidigare intervjuperson presenterade mig för nya 

informanter. Vid rekryteringen av informanter användes därmed ett så kallat snöbollsurval 

(Dalen, 2008), vilket innebar en viss styrning av urvalet eftersom nya kontakter i 

urvalgruppen framkom allt eftersom arbetet framskred. Den ursprungliga planen var att endast 

genomföra fem intervjuer, men fler personer än väntat visade intresse för intervju, och av 

etiska skäl avvisades ingen. När en person tackat ja till intervju bokades oftast en intervjutid 

senare i veckan. Strävan var att få en bredd gällande ålder, kön och tid i programmet. Totalt 

intervjuades sju personer, fem män och två kvinnor, i åldrarna 27 till 53 år. Tid i programmet 

låg i intervallen ett och ett halvt till fem år. Metadonpatienter som befunnit sig en längre tid i 

programmet utan återfall hämtade ut sitt metadon på apotek och kom därför mycket sällan till 

mottagningen. Urvalsmetoden innebar därmed att möjligheten att få träffa dessa patienter var 

mycket liten.  

 

Kortfattad presentation av intervjupersonerna: 

 

Sara var 27 år och blev inskriven vid ett metadonprogram i Italien när hon var 22 år. Ett 

halvår senare flyttade hon tillbaka till Sverige, och blev då inskriven vid ett svenskt 

metadonprogram. Sara hade varit metadonpatient i 5 år. En stor del av denna tid tillbringade 

hon i Italien. Vid intervjutillfället hade Sara nyss återvänt till Sverige efter ett återfall på 

heroin i Italien. 

 

Tommy var 48 är och hade varit inskriven vid metadonprogrammet i 4 år. Tommy var i början 

av 90-talet inskriven vid programmet, men skrevs efter en kort period ut på grund av 

sidomissbruk. 
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Daniel var 38 år och hade varit inskriven vid metadonprogrammet i 3 år.  

 

Göran var 53 år och hade varit inskriven vid metadonprogrammet i 2 år.  

 

Christine var 42 år och hade varit inskriven vid metadonprogrammet i 2 år. Christine hade 

varit metadonpatient vid ett tidigare tillfälle, men blev utskriven efter 3 år på grund av 

sidomissbruk. 

 

Mattias var 33 år och hade varit inskriven vid programmet i 1,5 år. 

  

Nils var 51 år och hade varit inskriven vid metadonprogrammet i 1,5 år. Nils hade varit 

metadonpatient vid ett annat program i början av 90-talet, men lämnade programmet efter en 

mycket kort period.  

 

Datainsamling  
Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide (se bilaga 1) med 

ett antal öppna frågor/frågeområden med underliggande stödfrågor har använts (Danielsson, 

2012). Syftet var att skapa ett fritt och avslappnat samtalsklimat, med en låg grad av låg 

styrning från intervjuarens sida. När frågor kring det sociala nätverket avhandlades fick 

intervjupersonerna beskriva sina sociala relationer med hjälp av en cirkelformad 

nätverkskarta, vilken bestod av tre fält: familj, vänner och professionella. I varje fält fick 

intervjupersonen fylla i betydelsefulla personer. Ju viktigare personen var, desto närmare 

mittpunkten placerades denne. Intervjuformens öppna struktur innebar att det var svårt att 

beräkna tidsåtgången, och tidsspannet för en intervju låg mellan trettiofem minuter och en 

timme och fyrtio minuter. Alla intervjuerna spelades in på band. Vid samtliga intervjuer bjöds 

på fika. Under dagarna på metadonmottagningen ansträngde jag mig för att tala med 

metadonpatienter även utanför intervjusituationen. Dessa samtal bidrog inte till 

uppsatsunderlaget, men breddade perspektivet på metadonpatienternas situation. Samtalen 

innebar även att jag inte var en helt okänd person för personerna i intervjusituationen.  

 

Bearbetning av data och analys 

Transkribering av intervjuerna har till största delen skett i sin helhet (Danielsson, 2012). Vissa 

avsnitt av det inspelade materialet har dock förkortats i en skriftlig sammanfattning. Den 

skriftliga återgivningen av de inspelade samtalen har varit ordagrann. Citaten har dock i vissa 

fall genomgått en varsam redigering. Vissa uttryck som är vanliga i talspråk, såsom, "ehh", 

"liksom" eller "va", har avlägsnats då dessa förekommit flera gånger i ett citat.  

 

Intervjumaterialet har genomgått två skilda analyser. Vid första analysen delades 

intervjumaterialet in under olika temarubriker utifrån likheter och skillnader i 

intervjupersonernas berättelser. Den första analysen resulterade i en uppsats på C-nivå inom 

socionomprogrammet. I denna andra studie har data analyserats genom en sekundär 

innehållsanalys med tolkningsram (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuutskrifter och den 

tidigare analysen har alltså genomgått en förnyad analys, denna gång med begreppet transition 

som tolkningsram. Nämnda metod används då forskaren vill bekräfta eller utveckla en teori 

eller teoretisk tolkningsram, och den existerande teorin eller begreppet blir då en hjälp för 

forskaren att fokusera forskningsfrågan (Hsieh & Shannon, 2005). Forskningsfrågan i denna 

studie rörde förändringprocessen som metadonpatienterna genomgick. Analysen utmynnade i 
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ett övergripande huvudtema, Att byta värld, och ett antal underliggande subteman, vilka fick 

en naturlig ordningsföljd utifrån förändringsprocessens olika steg. Följande subteman skiljdes 

ut: Inträde i missbrukarvärlden, Längtan efter ett vanligt liv, Ingenmansland, Hjälp att bryta 

upp, Den sköra drogfria identiteten och Att ha hopp om framtiden.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) och 

Personuppgiftslagen (1998:204) skall den enskilda människan och respekten för 

människovärdet skyddas vid all forskning. Hänsyn skall därmed visas för individens frihet, 

hälsa, säkerhet och personliga integritet. Med ovanstående lagar tagna i beaktande har 

samtliga intervjupersoner innan intervjun informerats om att den är frivillig. Frivilligheten 

innebar att de kunde avbryta intervjun när som helst utan att behöva ange orsak, liksom att de 

inte behövde besvara frågor om de av någon anledning inte ville. Vidare har 

intervjupersonerna tillförsäkrats anonymitet. Namn, ålder, boendeort m.m. för 

intervjupersoner och anhöriga har därmed fingerats. Slutligen har intervjupersonerna 

informerats om syftet med intervjun och att materialet behandlades konfidentiellt. Detta 

innebar att endast intervjuaren hade tillgång till intervjumaterialet och att de bandade 

intervjuerna förstördes efter uppsatsens sammanställande. Intervjupersonerna har erhållit 

information om studien muntligen. Det fanns inte möjlighet att låta intervjupersonerna läsa 

igenom resultatet innan studiens sammanställande. Samtliga intervjupersoner erhöll dock ett 

exemplar av den första färdigställda studien. För att få vistas på metadonmottagningen och 

följa personalen i deras arbete, fick jag även skriva under sekretesspapper på avdelningen. 

 

Resultat  

 

Att byta värld 

Inträde i missbrukarvärlden 

Samtliga intervjupersoner debuterade i tidiga tonår med droger. Tre av intervjupersonerna 

började använda droger redan i tolvårsåldern, övriga vid 13-14 års ålder. De vanligaste 

debutdrogerna var alkohol och hasch. Efter debuten följde ett experimenterande med olika 

droger. Heroindebuten varierade något, men för de flesta gjorde opiaterna sitt inträde redan i 

15-16 års ålder. När heroinet väl kommit in i bilden blev det snabbt den dominerande drogen 

på bekostad av övriga droger. Mattias och Daniel utgjorde två undantag gällande 

heroindebuten, vilket i deras fall kom betydligt senare. Daniel hade visserligen tagit 

opiattabletter och morfin i perioder, men slutade då han märkte att han började bli beroende. 

Mattias började med heroin när han var 26 år, och Daniel började i trettioårsåldern. Båda 

menade att de länge undvek heroinet av rädsla för att fastna. De flesta intervjupersonerna 

rökte eller sniffade heroinet till att börja med, men samtliga övergick till att injicera inom 

loppet av några månader eller högst ett år. Kostnaden var en viktig anledning till att börja 

injicera. När de kom upp i högre doser blev det helt enkelt för dyrt att röka heroinet. Likväl 

försökte de flesta undvika sprutorna in i det längsta. Detta trots att majoriteten av 

intervjupersonerna hade injicerat amfetamin och kokain tidigare. 

   Jag ville undvika det. Ville ha kvar lite av den sociala fasaden. Vill kunna gå omkring i 
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   kortärmat och sånt utan att folk fattade vad det var som var fel. Daniel. 

Att öppet visa för omgivningen att man var heroinist var svårt, men lika svårt kunde det vara 

att inför sig själv erkänna sitt heroinmissbruk.  

   Jag höll det väl dolt i början. Alltså, det tog lång tid innan jag erkände det för mig, själv,  

   det här med heroinet. Det trodde jag aldrig. Jag har varit så anti det i så många, många år. 

   Sett så många vänner och sånt. Men så gick jag själv på det. Jag provade bara en gång och så 

   var jag fast. Helt otroligt alltså, bara.. Mattias. 

  

   Jag såg väl hela tiden… då när jag växte upp och började missbruka, så såg jag ju inte 

   mig själv som en narkoman. Inte överhuvudtaget. Inte ens fast jag började injicera, så gjorde jag 

   inte det till att börja med. Utan det var först när jag fick en massa sjukdomar till följd utav 

   injicerandet som jag började inse, alltså hur illa det egentligen var. Jag har aldrig sett mig som 

   en kille, som skulle knarka hela livet, utan jag håller på att flumma runt ett par år och sen så tar 

   jag tag i mitt liv, och ja, skaffar mig en utbildning, och familj och hela det här köret, va. Göran. 

Intervjupersonernas förhållande till heroinet präglades på flera plan av ambivalens. Heroinet 

blev i allt högre grad navet som hela deras liv kretsade kring, samtidigt ville de helst inte, 

varken inför sig själva eller andra, erkänna sitt beroende av drogen. Heroinet var en tröst och 

en hjälp som fick dem att må bra. Samtidigt var det källan till deras ångest och destruktiva 

livsstil. Heroinet tog över tankeverksamheten och blev drivkraften bakom allt de gjorde på 

bekostnad av tidigare värden som familj, vänner och arbete. 

   Jag kan säga så här… att en hjälte kan man besegra va, men en hjältinna hon är 

   obesegrad. Så miss Heroin är ju… alltså fröken Heroin va, fritt översatt, så har man en gång gift 

   sig med henne, så kan man aldrig ta ut skilsmässa. Hon gör sig ständigt påmind om att hon 

   finns, och vill finnas hos en.//Det blir som en.. en riktig kärleksrelation, va. Man älskar fröken 

   Heroin så mycket, och hatar henne så mycket också när hon är på väg ut ur kroppen. Tommy.   

 

Längtan efter ett vanligt liv 

Längtan efter ett vanligt liv var en viktig drivkraft bakom beslutet att ansöka om metadon. 

Flera av intervjupersonerna uppgav att de hade tröttnat på missbrukarlivet och dess negativa 

följder i form av fängelsevistelser och ständig jakt efter pengar. De beskrev en uppgivenhet 

och en känsla av att ha fastnat i en ond cirkel. En medvetenhet om missbrukets destruktiva 

konsekvenser började växa fram. Den sociala kretsen tunnades ut i takt med att vänner dukade 

under i missbruket, och insikten om att det kunde drabba en själv nästa gång blev alltmer 

påträngande. 
    

   Alltså, det var ju kärleken till livet, va. Jag ville ju leva, som du och alla andra, va. Ett 

   helt vanligt liv, alltså, med allt vad det innebär… och jag menar.. när så många.. Jag slutade att 

   räkna när femtio man var borta, liksom. Jag visste att nästa gubbe som stod i tur det var jag, 

   va.//Den här förtvivlan, va. Att inte komma någonstans, utan stå i den här återvändsgränden och 

   stampa. Man ville ju så mycket med livet. Ut och resa, och hitta på trevliga och roliga saker 

   va.//Men all tid gick ju till att ordna pengar och heroin. Så det blev ju aldrig av att man åkte på 

   den där semestern, eller stack till den där konserten, eller va med på din kompis bröllop. Så… 

   det var ett jävla skitliv, va. Tommy. 

 

Göran och Mattias uppgav sina barn som viktiga drivkrafter till försöken att ta sig ur 

missbruket. Göran pekade till och med ut en specifik händelse, ett samtal med sonen, som han 

menade blev lite av en vändpunkt och en tankeställare för honom.  
 

   Då började han prata om mitt drickande, liksom. Och så sa han.. jag kommer aldrig att glömma det: Du måste 

   skärpa dig pappa. Jag får ju aldrig komma till dig annars. Och då gjorde jag det, för det gick rätt in i hjärtat, 

   alltså. Göran. 
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Flera av intervjupersonerna uppgav att de hade nått ett slags vägskäl innan de gick in i 

programmet. Att ansöka om metadon var på intet sätt ett lättvindigt beslut. Samtliga hade ett 

sedan länge etablerat heroinmissbruk när de ansökte och alla, utom Daniel, uppgav att de 

sökte metadon för att de såg det som den sista vägen ut ur missbruket. Intervjupersonerna 

menade att alla andra vägar var prövade och hade visat sig vara verkningslösa. Det var 

knappast med glädje någon sökte metadon. Vissa såg det som ett misslyckande, men samtidigt 

menade de att de hade kommit till ett vägskäl, eller en vändpunkt, där metadon eller döden 

var de enda återstående alternativen. Av två onda ting valdes det minst onda.  
 
   För jag hade typ provat allt. Jag var på tolvstegsprogram. Jag var på massa såna hem, och 

   hade försökt med allting. Jag vet inte hur många gånger jag har tänt av och försökt sköta mitt liv 

   utan någonting, och det har aldrig fungerat, liksom. Jag har aldrig klarat det, och jag mådde 

   jättedåligt psykiskt, jätte, jättedåligt mådde jag.// Metadon eller tyna bort, liksom. Det var ju inte 

   så mycket att göra då. Sara. 

 

   Ja, men det var den slutgiltiga lösningen. Alltså, detta är slutet. Detta här alltså. Jag ser 

   det som den absolut sista utvägen för mig. Jag har varit på så många behandlingar och sånt 

   innan, du vet. Men det har inte gått.//Det var det här, alltså.. eller försvinna. Mattias. 

 

Ingenmansland 

Att få metadon innebar att drogfrihet uppnåddes rent fysiskt och att suget efter heroin 

minskade eller försvann helt. Intervjupersonerna beskrev dock att enbart metadonet inte var 

en självklar inträdesbiljett till den drogfria världen. Metadonet innebar en möjlighet att lämna 

det gamla missbrukarlivet, men för att övergången från missbrukarvärlden till den drogfria 

världen skulle bli fullständig krävdes flera betydande livsförändringar. Flera i intervjugruppen 

uttryckte vikten av att bryta med gamla umgängeskretsar för att kunna upprätthålla 

drogfriheten. Gamla miljöer och vänner var starkt emotionellt kopplade till missbruket och 

risken för återfall ökade om de inte distanserade sig. Två av intervjupersonerna hade helt sagt 

upp bekantskapen med sina missbrukarvänner och tre hade flyttat ifrån de gamla miljöerna. 
 
   Jag tackade adjö till det livet när jag fick mitt metadon. Då sade jag upp bekantskapen  

   med missbruksgänget, va.//Jag har klippt alla relationer, och all kontakt med den världen. Jag    

   frigavs från kåken 95, och då sade jag också till grabbarna innanför kåken att ni kommer aldrig 

   mera att få se mig här, och då hade jag ändå åkt ut och in i nästan 20 år. För kortare straff, men 

   ändå va, så åkte jag in och ut som en jävla jojo. Tommy. 

 

   Alltså, metadonet är ju inte helt universalt. Alltså man måste ha någonting… metadonet är jävligt bra, va.  

   För du går ju ifrån knarket. Men sen måste man.. alltså du kan inte bara gå tillbaka till dina gamla polare och 

    tro att du skall klara dig där. Det gör man inte, alltså. Det reder man inte ut. Jag har missbrukat i 35 år,  

   liksom, va. Jag började i mitten på 60-talet. Man kan ingenting annat, och då.. Det var liksom bara en fix idé  

   som sade mig det, att jag skulle flytta, och sen har det blivit så jävla bra. Nils. 

 

Övriga intervjupersoner hade i varierande grad behållit kontakten med gamla 

missbrukarvänner. Christine och Nils hade partners, och Christines sambo var för tillfället 

inne i ett aktivt heroinmissbruk. Nils partner var inskriven vid metadonprogrammet. Det fanns 

dock en medvetenhet hos samtliga om att bibehållen kontakt med den gamla världen innebar 

en ökad risk för återfall. De flesta hade önskat sig en ny drogfri umgängeskrets, men pekade 

på svårigheterna med att etablera nya vänskapsrelationer. Känslan av att vara annorlunda och 

rädslan för människors förutfattade meningar var hämmande faktorer i kontakten med nya 

människor. En spänning uppstod i det faktum att drogfrihet krävde ett avståndstagande från 

den gamla missbrukarvärlden, samtidigt som okunskap om de sociala koderna i nya 

konventionella världen ledde till osäkerhet och rädsla. Denna osäkerhet rörde även frågan 

huruvida människor i den drogfria världen skulle acceptera en människa med 

missbrukarbakgrund. Intervjupersonerna befann sig i ett slags ingenmansland, som blev 
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ganska öde och ensamt. Flera av intervjupersonerna beskrev denna känsla av att ha hamnat 

mellan två oförenliga världar, och hur steget tillbaka till den gamla välbekanta 

missbrukarvärlden många gånger kändes mindre ansträngande att ta än arbetet att bygga upp 

en ny social tillvaro i den drogfria världen. 
   

   Det sket sig på grund av den sociala situationen. Jag bara jobba, jobba, jobba, jobba. Så 

   mycket jag kunde, va. Men det gick inte. Man måste ha en social tillvaro också.// Men så 

   ensamheten den.. den knäckte mig till sist. Jag hade bara min dotter var fjortonde dag och… 

   usch. Ja, du vet såna grejer, och sen bara… nä, min själ, skall det vara så här att leva så ger jag 

   fan i det. Ja, så körde jag igång. Mattias. 

 
   Men sen har man ju det. Man har ju misslyckats med så många saker i livet. Så man har lite inbyggd ångest för 

   det också att.. fan, nu kommer det att skita sig en gång till, liksom. Sen ute i den konventionella världen... ja 

   vad har du gjort dom sista tio åren. Det finns så mycket förutfattade meningar. // 

   Alltså, jag kan vara riktigt bra på att snacka om jag bara går in för det, liksom, och målar upp en bild. Men sen 

   skall folk.. lär dom känna en lite.. lite mer. Så det är frågan hur nära man skall släppa in dom, liksom. Och det  

   är ju över hela linjen. Det gäller ju förhållanden, och sånt också. Så om man träffar någon och dom inte alls har   

   någon förståelse för det här, liksom då, då funkar det inte. Så man har hamnat där mittemellan någonstans. 

   Daniel. 

 

Flera av intervjupersonerna hade dock behållit eller återupptagit kontakten med gamla 

drogfria vänner, i den mån de fanns kvar. Två av intervjupersonerna, Tommy och Mattias, 

hade även engagerat sig i organiserade gemenskaper där de träffade människor med liknande 

bakgrund som de själva såväl som människor med helt annan bakgrund. Övriga 

intervjupersoner var hänvisade till redan existerande relationer. 

 

Hjälp att bryta upp 

En brytning med gamla vänner och miljöer var alltså en viktig förändring på vägen mot det 

vanliga liv som intervjupersonerna önskade sig. För att upprätthålla drogfriheten krävdes dock 

även andra former av stöd. De stödfunktioner som urskildes som viktiga i samtal med 

intervjupersonerna var; sysselsättning, boende, god kontakt med barn och andra närstående 

och tillgång till nya sociala arenor. De intervjupersoner som i större omfattning fått tillgång 

till dessa stödjande funktioner upplevde i högre grad än övriga att de kunnat bryta sig loss 

från missbrukarvärlden.  

 

Ett arbete gav en mening åt dagen och en känsla av ansvar. Dessutom var det en viktig 

inkörsport till nya sociala arenor. Endast en av intervjupersonerna hade ett regelbundet arbete.  
    

   Jag har mitt jobb, va, som jag är väldigt tacksam och glad för, för att jag har något att 

   gå till varje dag. För det är liksom det svåra när man slutar med drogerna. Det är att komma 

   tillbaka till livet och samhället, va, och få den livskvaliteten som man hade innan man började 

   missbruka. Så det har ju varit hårt, ju va. Att komma tillbaka. Tommy. 

 

En fritidssysselsättning kunde, liksom ett arbete, ge en struktur åt dagen och tillgång till nya 

sociala arenor. Tommy motionssimmade tre gånger i veckan hade engagerat sig i kyrkans och 

socialförvaltningens organiserade verksamheter. I övrigt hade intervjupersonerna få eller inga 

specifika fritidsengagemang.  

 

Att ha ett boende var ett kriterium för att få delta i metadonprogrammet, och vid 

intervjutillfället hade alla, förutom Sara som tillfälligt bodde hos en väninna, ett eget boende. 

För Nils som varit bostadslös i 23 år, var det en stor tillfredställelse att äntligen ha ett eget 

hem.  

 
   Nu har jag en lägenhet. Det är mitt, liksom va. Jag betalar min hyra. Jag sköter mina utgifter och allt runt 
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   omkring. Man börjar sköta den sociala biten, innan hade du ingen social bit. Nä, för fan, alltså. Det var enbart 

   knarket.  Nils. 

För nästan samtliga intervjupersoner som hade barn var dessa en viktig drivkraft till att hålla 

sig drogfria. Detta gällde i synnerhet dem som hade lyckats bibehålla en god relation med 

barnen även under sitt missbruk. Göran, Mattias och Christine uppgav att kontakten med 

barnen förbättrats avsevärt sedan de gick in i programmet. Relationerna till övriga närstående 

var för flera av intervjupersonerna komplicerade. Flera nämnde relationsproblem, övergrepp 

och misshandel under barndomen. Även de relationer som beskrevs som positiva hade under 

missbruket prövats hårt. De som kunnat upprätthålla eller återupprätta goda förhållanden till 

familjemedlemmar och andra närstående, beskrev dock dessa relationer som viktiga. 

De intervjupersoner som inte hade någon form av sysselsättning eller ett svagt socialt nät 

önskade i högre utsträckning hjälp och stöd från de professionella i sökandet efter jobb, 

sysselsättning och nya sociala arenor. De gav uttryck för svårigheter att hitta såväl verktyg, 

inkörsportar och motivation till att söka sig in i nya sociala världar och önskade de 

professionellas hjälp och stöd i detta arbete. 

 
  Det är väl felet jag har gjort mycket. Jag har inte satt igång någonting, men det är 
   jättesvårt. Jag behöver i alla fall det. Jag tror att alla vi på mottagningen behöver det, någon som 

   sätter igång oss. Som säger: Kom igen nu!.. som hjälper en att komma igång. Någonting… och 

   det är ju ingen som motiverar en. Det stödet har man ju inte. Dom har ju inte tid här. Dom kan 

   ju inte göra så mycket mer än vad dom gör ju. Sara. 

 

Den sköra drogfria identiteten 

Återfall eller sidomissbruk ledde till ökad kontroll från metadonmottagningens sida. 

Patienterna fick komma på tätare besök till mottagningen, lämna urinprov, och hämta sina 

metadondoser. Efter längre perioder utan sidomissbruk fick patienterna dra ner på besöken 

och hämta ut sina metadondoser på apoteket. Samtliga intervjupersoner hade en eller flera 

gånger under inskrivningen vid metadonprogrammet tagit återfall på heroin eller haft problem 

med sidomissbruk av andra droger. De allra flesta av intervjupersonerna uppgav att de 

psykiskt mått mycket dåligt i perioder. Tre av intervjupersonerna talade om ångestattacker 

och två om djupa depressioner. Risken för återfall var störst under perioder av nedstämdhet 

eller ångest. Dessa kunde utlösas av händelser utifrån, såsom i Tommys fall, då hans sambo 

Kerstin gick bort, eller av andra inifrån kommande orsaker som intervjupersonerna själva inte 

alltid kunde identifiera. Ensamhet eller avsaknad av ett socialt liv, samt att umgås i allt för 

hög grad med gamla missbrukarvänner, nämndes av flera som riskfaktorer för återfall.  
    

   Jag har haft tre återfall på heroin på de här fyra åren. Men däremot när Kerstin dog för 

   mig så gick jag ner mig psykiskt, och blev ledsen och deprimerad. Då käkade jag lite 

   bensodiazepiner, som är förbjudet. Vi får inte äta någon insomningstablett, eller någon 

   lugnande form av tablett får vi inte äta, mer än vad dom kan tillhandahålla här. Men det är inga 

   sådana preparat som hägrar för en gammal rutinerad missbrukare, som jag då, va. Utan när jag 

   kommer i gungning, som jag säger. När jag blir sugen på att bedöva mig. Det som jag då tar till, det är 

   tabletter, va. Tommy. 

 

Många gånger verkade dock återfallen bero på mekanismer som intervjupersonerna själva inte 

hade full insikt i eller kontroll över. Flera av intervjupersonerna berättade om en 

självdestruktiv sida hos sig själva, som de inte kunde styra och inte heller förklara.  
    

   Jag är jävligt självdestruktiv i mig själv. Jag är det, men jag har alltid varit det hela mitt liv, så att 

   säga.//Det går jävligt bra här. Förutom var tredje, var fjärde månad har jag ett återfall. Men 

   här kan jag ta mig ur det direkt. Det hade jag inte kunnat annars.//Fast jag inte känner någonting, 

   men det är någonting som ligger här uppe. Jag känner inte ett skit, men ändå så är det någonting 

   som gör att jag tar var fjärde månad, ungefär. Men jag går hos en psykolog och försöker reda ut 

   detta här. Mattias. 
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   Trots att jag har druckit nu, va, så är det faktiskt den enda gången under de här två åren nästan, som jag har  

   druckit överhuvudtaget. Det har tagit bort lusten för det också. Så fråga mig inte vad som har hänt nu i och för 

   sig va, för det vet jag inte. Göran. 
 

Flera av intervjupersonerna uppgav att det var viktigt att ha någon utomstående, professionell 

att prata med när de mådde dåligt. Mattias och Daniel hade båda en psykologkontakt utanför 

mottagningen och samtliga i intervjugruppen hade en kontaktman på metadonmottagningen. 

Psykologkontakterna beskrevs som positiva och viktiga, men otillräckliga. När ångesten kröp 

på och de behövde någon att prata med på kort varsel, fanns det ingen att vända sig till. 

Kontakten med personalen på metadonmottagningen beskrevs till största delen som positiv. 

Likväl fanns det flera frågor som intervjupersonerna menade att de inte vågade prata om 

eftersom personalen hade makten att skriva ut dem. Intervjupersonerna upplevde en hög grad 

av kontroll inom metadonprogrammet, och vissa beskrev en känsla av omyndigförklarande.  

 
   Det är svårt ibland att vara öppen. Det är ju det för att, även ibland om man skulle vilja 

   säga vissa grejer, så är man rädd att man slår sig själv i baknacken. Alltså så, med vissa grejer 

   som man ändå gärna skulle vilja ta upp med dom men inte vågar för att.. man är rädd att det slår 

   tillbaka på en. Hur som helst så är det ju ändå ens liv det hänger på, annars skulle man vara mer 

   öppen, faktiskt. Mattias. 

 

När intervjupersonerna av olika anledningar mådde dåligt låg det, trots medvetenhet om de 

negativa konsekvenserna, nära till hands att "självmedicinera" bort ångesten.  De flesta 

menade dock att de mådde bättre, både fysiskt och psykiskt, som metadonpatienter än som 

aktiva heroinmissbrukare. Likväl hade livet som missbrukare satt djupa spår, och när de inte 

längre var aktiva hade de i högre grad möjlighet att reflektera över sina liv. Några av 

intervjupersonerna gav uttryck för djupa skuldkänslor då de såg tillbaka på sina liv. Andra, i 

synnerhet de som var lite äldre, hade i högre grad försonats med det som varit.    
    

   Ja, det är också något som är åldersrelaterat tror jag, men jag tror att jag har blivit mer säker på mig   

   själv.//Utan allt som är gjort, det är gjort. Då får man liksom.. Man kan inte tvinga sig mer med 

   det, utan det är bara att försöka få mer förtroendekapital till dom människor man har gjort besvikna. Så den 

   bilden av mig själv.. Jag tycker inte att jag är en sån jävla skitstövel längre, utan jag försöker göra så att jag blir  

   bättre i alla fall. Christine. 

 

Att ha hopp om framtiden 

Synen på framtiden var delad bland intervjupersonerna. Tommy var den som såg framåt med 

störst tillförsikt. Han var tacksam över och såg en mening med att han hade överlevt sitt 

missbruk. Han värdesatte att få leva och vara frisk. Tron på att en högre makt styrde och 

vakade över hans liv gjorde att han lättare kunde acceptera det liv som blev hans, och hans 

aktiva planerande för framtiden innebar att han hade något att se fram emot.  
    

   Nä, jag ser ljust på livet. Får jag bara vakna upp var dag, som jag säger, frisk, för det 

   värdesätter jag allra högst.. det är hälsan, va.// Jag är jätteglad att jag har överlevt missbruket framför allt, va,  

   och jag är jätteglad att jag har tagit mitt sunda förnuft tillfånga och då gjort någonting av det. Jag jobbar 

   fortfarande med den biten att.. att skapa ett bra liv och en bra livskvalitet. För mig innebär det att få vara frisk 

   givetvis, men även ha en innehållsrik dag. Som nu till sommaren till exempel så skall jag åka iväg på semester  

   med kyrkan. Det skall bli kul. Tommy. 

 

Tommy och flera av de andra i gruppen hade satt upp olika mål för sig själva, som de rankade 

olika högt beroende på hur viktiga de upplevdes. Dessa mål kunde vara att betala av de sista 

skulderna, gå till tandläkaren och få tandinplantat, dra ner på rökningen, börja träna o.s.v. Att 
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hitta ett jobb eller någon form av sysselsättning stod högt upp på listan för flera. De som hade 

en god kontakt med sina barn prioriterade dessa relationer mycket högt i framtiden. 

Hälften av gruppen uttalade sig försiktigt eller mycket försiktigt om framtiden och saknade en 

planering på längre sikt.  
    

   Vad gäller framtiden.. Det vill jag inte tänka på. Det tycker jag blir jobbigt. Jag tar en dag i 

   taget nu för tillfället. En timme i taget om det blir extra jobbigt. Men långt i framtiden vet jag 

   inte vad jag skall göra. Så om jag tänker framåt i livet.. jag har ingen aning, det får jag säga. Sara. 

 

En anledning till denna försiktighet kunde vara att de nyss tagit ett återfall eller sido-

missbrukat, varför de för tillfället upplevde drogfriheten som mycket skör. En annan 

anledning var en sviktande hälsa. Två av intervjupersonerna räknade krasst med att inte leva 

så länge till, varför en långsiktig planering inte upplevdes som särskilt relevant. En tredje 

anledning grundande sig på tidigare erfarenheter av risken med att gå för snabbt framåt. 

Istället för att förivra sig och bli besviken var det bättre att ta en dag i taget. En av 

intervjupersonerna uppgav att han hade varit mycket deprimerad de senaste månaderna, och 

därför inte hade förmågan att planera framåt i tiden. Ingen av intervjupersonerna hade några 

konkreta planer på att trappa ner metadonet, även om tre av intervjupersonerna planerade att 

gå ner i dos någon gång i framtiden.  
   

   Nä, nä, nä, det har jag inga planer på. Alltså, jag blir 52 nu i år. Alltså… skulle jag sluta 

   med detta om några år, då går jag tillbaka till knarket igen. Jag gör det, va. Hade jag varit 

   mycket yngre, så hade jag kanske sett annat på det, va. Men som det är nu så vill jag leva så här, 

   och det vill jag ha den tid jag har kvar. För liksom.. ja, jag tror inte jag blir mer än 60. Men man 

   kan få tio bra år, ju. Det uppskattar jag, för det har jag knappt haft innan. Nils. 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien visade att metadonpatienterna påbörjade en process/transition från 

missbruk mot drogfrihet då de trädde in i programmet. Metadonpatienten som önskade bli 

drogfri behövde lämna den gamla missbrukarvärlden och ta steget över till den drogfria 

världen. Vid intervjutillfället var samtliga intervjupersoner inne i denna pågående transition. 

Faktorer som förde processen framåt var; längtan efter ett vanligt liv, en brytning med gamla 

kontakter inom missbrukarvärlden, ett boende, sysselsättning, god kontakt med barn och 

andra närstående och tillgång till nya sociala arenor. Faktorer som bromsade processen eller 

förde den bakåt var; bibehållen kontakt med den gamla missbrukarvärlden, ensamhet, en 

inneboende självdestruktivitet eller andra utifrån kommande händelser som gjorde att 

metadonpatienterna mådde dåligt. 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion  

Fokus i studien har legat på metadonpatienternas upplevelser av sin situation. Studiens syfte 

har alltså inte varit att hitta en faktisk sanning om intervjupersonernas liv, utan strävan har 

varit att förmedla intervjupersonernas levda erfarenheter. Eftersom den kvalitativa metoden 

innebär att data används för att skapa förståelse och insikt om ett fenomen, snarare än att 

skapa en absolut sanning, lämpade sig denna metod bäst för studiens syfte (Henricson & 

Billhult, 2012).  

 

Studiens trovärdighet rör, förutom val av metod, även urval, datainsamling och analysprocess 

En kvalitativ studie får en ökad trovärdighet om urvalet innehåller informanter med skiftande 

erfarenheter eftersom möjligheten att besvara forskningsfrågan på ett nyanserat sätt då ökar 

(Graneheim & Lundman, 2003). I denna studie användes ett så kallat snöbollsurval vid 
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rekrytering av informanter, vilket kan resultera i ett skevt urval eftersom denna urvalsmetod 

innebär en viss styrning. En sådan urvalsmetod kan dock vara motiverad då studien rör 

speciella och sårbara grupper. I dessa fall måste forskaren närma sig forskningsområdet med 

extra stor varsamhet och vara beredd på att det kan vara svårt att sätta samman ett urval med 

stor variation, varför användning av mer otraditionella urvalsmetoder kan vara nödvändiga, 

eftersom alternativet är att studien inte kan genomföras (Dalen, 2007). Metadonpatienter kan 

sägas utgöra en speciell och sårbar grupp, varför en mer oortodox urvalsmetod därmed kan 

motiveras. Urvalsmetoden i denna studie innebar även att metadonpatienter som befunnit sig 

en längre tid i programmet exkluderades, vilket kan ses som en svaghet. Urvalsgruppen 

innehöll dock både män och kvinnor i olika åldrar och livssituationer, varför urvalet likväl kan 

sägas belysa forskningsfrågan utifrån en bredd av erfarenheter.  

 

Trovärdigheten i datainsamlingen handlar bland annat om huruvida resultatet återger 

intervjupersonernas upplevelser korrekt, d.v.s. att inga viktiga aspekter exkluderas eller 

irrelevanta data inkluderats. Ett sätt att verifiera data är att låta informanterna ta del av 

materialet och bekräfta huruvida de känner igen sig i beskrivningen (Graneheim & Lundman, 

2003). Det har inte funnits möjlighet att låta intervjupersonerna läsa igenom resultatet innan 

studiens sammanställande. Trovärdigheten stärks i detta fall istället genom ett rikligt citerande 

av intervjupersonerna. Bedömning av trovärdighet i en kvalitativ intervjustudie kompliceras 

dock av det faktum att materialet från datainsamlingen till viss del är beroende av forskarens 

förförståelse, d.v.s. på förhand formulerade åsikter och uppfattningar om fenomenet som skall 

studeras (Priebe & Landström, 2012). I mitt fall bar jag med mig en förförståelse från tidigare 

arbete med missbrukare och studier om missbruk. Under intervjuerna och under 

bearbetningen av materialet har jag alltså påverkats av min egen förförståelse, vilken i sin tur 

kan ha påverkat resultatet. Vem forskaren är har även betydelse i datainsamlandet såtillvida 

att intervjumaterialet formas i interaktionen som uppstår mellan forskare och informant i 

intervjusituationen. Om en annan person hade ställt samma frågor till intervjupersonen är det 

troligt att resultatet skulle ha sett något annorlunda ut. Svaren kan vara ett resultat av vad den 

intervjuade tror att intervjuaren vill höra, snarare än vad personen ifråga egentligen anser eller 

upplever. Detta fenomen kan ha förstärkts av det faktum att samtliga intervjupersoner i 

studien hade genomgått flera behandlingar, och därmed kan ha förvärvat en vana att lista ut 

vad behandlaren vill höra. För att motverka detta fenomen har en jämställd relation och ett 

avslappnat samtalsklimat i intervjusituationen eftersträvats. Medel för att uppnå detta har 

bland annat varit att bjuda på fika, prata med metadonpatienterna även utanför 

intervjusituationen och låta intervjupersonen styra samtalen i så stor utsträckning som möjligt. 

En risk med ovanstående medel är dock att det uppstår solidaritetsproblem mellan 

intervjuaren och den intervjuade (Dalen, 2007). En närmare och mer informell relation kan 

innebära att både intervjupersonen och intervjuaren känner sig tvingade att tillmötesgå den 

andres uttalade eller outtalade förväntningar, vilket i sin tur kan påverka studiens trovärdighet. 

Denna risk måste dock vägas mot de positiva effekter som en förtrolig relation innebär, såsom 

att den intervjuade vågar vara uppriktig och personlig i sin redogörelse.  

 

Metadonpatienterna är en utsatt grupp i samhället, vilket ur etisk synpunkt är viktigt att ta 

hänsyn till i utformnigen av intervjun (Dalen, 2008). Innan intervjuerna erhöll informanterna 

endast muntlig information om studiens riktlinjer. Ur etisk synvinkel hade det inneburit en 

större säkerhet för intervjupersonerna om de även erhållit informationen skriftligen. 

Intervjuerna genomfördes dock utifrån de etiska riktlinjer som gällde vid aktuell institution 

och tidpunkt. Hade intervjuerna genomförts inom ramarna för en annan institution eller vid en 

senare tidpunkt hade riktlinjerna troligen sett annorlunda ut. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide med ett antal öppna 
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frågor/frågeområden med underliggande stödfrågor har använts. En fördel med denna metod 

är att den lämnar stort utrymme för intervjupersonen i formuleringen av svaret (Danielsson, 

2012). Delar av intervjumaterialet innehåller berättelser om trauman eller andra svåra 

upplevelser, men den öppna frågestrukturen innebar att detta alltid var något som 

intervjupersonerna självmant valde att berätta. Då det sociala nätverket avhandlades användes 

en nätverkskarta. Syftet med nätverkskartan var inte att få en fullständig bild av 

intervjupersonernas sociala liv, utan att underlätta samtalen kring de sociala relationerna, 

eftersom dessa gavs ett större utrymme i den första analysen. Reaktionerna på nätverkskartan 

var i första hand positiva, men det kunde även vara smärtsamt för intervjupersonerna att 

konfronteras med det faktum att vissa av fälten blev ganska tomma och ödsliga eller att 

människor som borde stått intervjupersonen nära hamnade ute i kartans periferi. Användning 

av nätverkskartan var dock, som allt annat i intervjun, frivillig. En intervjuperson valde att 

beskriva sina sociala relationer utan hjälp av nätverkskartan.  

 

I analysen användes både intervjuutskrifter och den första studiens analys, något som kan 

kritiseras ur trovärdighetssynpunkt. Möjligen kunde studien fått högre trovärdighet om en ny 

analys hade gjorts av enbart intervjuutskrifterna, eftersom trovärdigheten handlar om hur väl 

data besvarar studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2003). Den första studiens resultatdel 

var dock mycket omfattande och detaljerad, och en stor del av intervjumaterialet återgavs 

genom citat i studien, varför skillnaden mellan materialet i studien och intervjuutskrifterna 

inte var särskilt stor. Vidare låg fokus i båda studierna på den förändringsprocess som 

metadonpatienterna genomgick. I första studien analyserades förändringen ur ett perspektiv 

som tog avstamp i det sociala arbetet. I det senare fallet gjordes analysen ur ett 

omvårdnadsperspektiv, men i båda analyserna byggde strukturen i resultatdelen på 

metadonpatienternas förändringsprocess.  

 

Resultatdiskussion 

Denna studies resultat visar att en heroinmissbrukare som önskar bli drogfri påbörjar en resa, 

eller en transition, som i bästa fall leder till att hen blir en etablerad medlem i den drogfria 

världen. Denna transition innebär att missbrukaren behöver tillägna sig nya roller, identiteter 

och beteendemönster. Hen behöver överge en etablerad identitet som heroinist och tillägna sig 

en ny identitet som drogfri samhällsmedlem. I skapandet av denna nya drogfria identitet har 

de sociala relationerna en nyckelroll. Samtliga intervjupersoner i studien kan sägas befinna sig 

i början av denna transition, vilket naturligtvis kan ha påverkat studiens resultat. Personer som 

befunnit sig senare i transitionen skulle möjligen ha beskrivit processen på ett annorlunda sätt.  

 

Denna studies resultat och tidigare forskning visar att heroinmissbruk inte enbart är ett 

kemiskt beroende. Det är också en identitet och ett medlemskap i den sociala sfär som 

missbrukarvärlden utgör (Lalander, 2012).  Metadonet är i första hand ett substitut för 

heroinet och enbart metadon är inte en garanti för drogfrihet (De Maeyer et al., 2011). 

Metadonet kan dock vara en möjliggörare för heroinmissbrukare att påbörja den mödosamma 

process som vägen mot drogfrihet innebär.  

 

Enligt den symboliska interaktionismen (Svensson, 2007) formas en människas identitet i 

interaktion med andra människor. Utifrån detta perspektiv blir det av essentiell betydelse att 

metadonpatienten har möjlighet att möta och interagera med människor som kan bekräfta 

henne i en ny drogfri identitet. Om metadonpatienten i alltför hög grad stannar kvar i gamla 

missbrukarrelationer blir missbrukaridentiteten återigen bekräftad och därmed försvåras ett 

identitetsbyte. De sociala relationerna har alltså en nyckelposition i byggandet av en drogfri 

identitet. Enligt tidigare forskning (De Maeyer et al., 2011) fyller de sociala relationerna 
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följande funktioner för metadonpatienter: möjlighet till stöd, social integration, känsla av 

gemenskap och ansvarstagande. De Maeyer et al. (2011) visar i sin studie att goda relationer 

till barn, vänner och partners var mycket viktiga för upplevelse av livskvalité. De sociala 

relationerna gav stöd, men även en känsla av ansvar. Även i denna studies resultat uppges 

barn och andra närstående vara betydelsefulla drivkrafter till att hålla sig drogfri. 

Intervjupersonerna nämner också tillgång till nya sociala arenor som viktiga faktorer i 

skapandet av en drogfri identitet. En sysselsättning gav, förutom en mening åt dagen och en 

känsla av ansvar, tillgång till nya sociala arenor. Enligt De Maeyer et al. (2011) var en 

sysselsättning viktig eftersom den; förebyggde tristess, ersatte det tidigare drogmissbruket, 

möjliggjorde ett deltagande i samhället, gav tillfällen att knyta sociala kontakter och en ökad 

självkänsla. Metadonpatienternas sociala integrering i samhället försvårades dock av det 

stigma som ett tidigare missbruk och en nuvarande metadonanvändning utgjorde. Deltagarna i 

studien menade att uppriktighet beträffande bruket av metadon ofta resulterade i negativa 

reaktioner från omgivningen (De Maeyer et al. 2011). Att fortsatt stigmatisering är en barriär 

för återintegration i samhället bekräftas av annan forskning (Harris & McElrath, 2012; Conner 

& Rosen, 2008). Även i denna studie var rädsla för fortsatt stigmatisering en hämmande 

faktor för intervjupersonernas integrering i samhället. Intervjupersonerna menade att 

drogfrihet krävde ett avståndstagande från den gamla missbrukarvärlden men upplevde 

samtidigt att deras bakgrundshistoria och nuvarande metadonintag som hindrande faktorer i 

mötet med andra människor. De var rädda för att uppriktighet beträffande bakgrund och 

nuvarande situation skulle resultera i att de inte blev accepterade, vilket gjorde att de inte 

vågade ge sig i in på nya sociala arenor. De hamnade således i ett slags ingenmansland med 

hemmahörande varken i missbrukarvärlden eller i den drogfria världen.  Tidigare forskning 

visar att rädslan för att inte bli accepterad kan vara välgrundad. Enligt Harris och McElrath 

(2012) upplevde sig metadonpatienterna stigmatiserade i flera olika sammanhang. För att 

minimera stigmatiseringen undvek metadonpatienterna sammanhang där de upplevde sig 

extra utsatta. Sett i ljuset av denna och tidigare studiers betonande av sociala arenor som 

plattformar för identitetsbyggande blir denna undvikande strategi naturligtvis 

kontraproduktiv. Harris och McElrath (2012) visar i sin studie att stigmatiseringen på flera 

sätt är inbyggd i metadonprogrammet. De menar att metadonprogrammets struktur, som 

bygger på ett stort mått av kontroll, håller kvar metadonpatienterna i missbrukarrollen snarare 

än att hjälpa dem vidare. Något som även antyds i denna studie där några av 

intervjupersonerna uppger att de känner sig omyndigförklarade i programmet.  

 

Enligt Goldberg (2005) kan en process av upprepade, negativa reaktioner från andra leda till 

att en människa stämplas som avvikare, vilket i sin tur kan leda till att en starkt självdestruktiv 

sida byggs in i individens personlighet. Denna självdestruktivitet gav flera av 

intervjupersonerna i studien uttryck för då de tog ett återfall, eller på annat sätt försvårade 

deltagandet i programmet, utan att egentligen kunna förstå eller förklara sitt eget handlande. 

Enligt Ternestadt och Norberg (2009) skapar transitioner en stor sårbarhet hos individen 

eftersom de utmanar personens identitet. Metadonpatienterna i studien befinner sig alltså i en 

mycket utsatt position på flera plan. De är samtliga i början av en transitionsprocess och 

därmed inne i ett aktivt identitetsbyte, vilket i sig genererar sårbarhet. Utifrån Goldbergs 

(2005) stämplingsteori kan deras tidigare avvikaridentitet ha en hämmande inverkan på 

transitionens framåtskridande. Avvikarna har genom upprepade erfarenheter genom livet lärt 

sig att ”sådana som de” gör oacceptabla saker och förtjänar att må dåligt. När de nu genom 

metadonprogrammet har en möjlighet att må bättre och göra saker som i samhällets ögon är 

mer acceptabla växer inkongruensen mellan deras negativa självbild och deras beteende. För 

att minska beteendeinkongruensen finns risken att de återfaller i ett beteende som är 
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oacceptabelt i samhället ögon, exempelvis tar ett återfall. Även om Goldbergs (2005) teori är 

förenklad kan den delvis förklara den självdestruktivitet som intervjupersonerna beskriver. 

 

Slutsatsen av ovanstående resonemang är att metadonpatienternas etablering i den drogfria 

världen är mycket skör. Deras negativa självbild kan generera självdestruktiva handlingar och 

utgör en hämmande faktor i mötet med andra människor. Dessutom riskerar de att återigen få 

den negativa självbilden bekräftad då de möter stigmatiserande attityder från den drogfria 

världens representanter. Likväl är det i interaktion med andra människor som en drogfri 

identitet skapas, och i början av transitionen, innan metadonpatienterna i någon större 

utsträckning har sökt sig ut på nya sociala arenor, är det i mötet med de professionella på 

metadonmottagningen och andra samhällsinstitutioner som detta identitetsbyggande kan ske. 

 

Kliniska implikationer  
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är det av avgörande betydelse att vårdpersonal, 

som möter metadonpatienter i tillfällig eller kontinuerlig behandling, varken i bemötande eller 

hållning, bidrar till ytterligare stämpling eller stigmatisering av denna redan utsatta 

patientgrupp. För att lyckas med detta fodras en ständig reflektion över egna attityder och 

fördomar från vårdpersonalens sida, liksom kunskap om den transition som 

metadonpatienterna genomgår. Det senare kan denna studies resultat bidra med. För 

vårdpersonal som möter metadonpatienter i kontinuerlig vård kan kunskap om viktiga 

stödfunktioner underlätta identifieringen av metadonpatienter i behov av extra stöd, 

exempelvis de med ett svagt socialt nätverk i den drogfria världen. Likaså kan 

återfallspreventiva åtgärder snabbare sättas in genom att situationer då metadonpatienten är 

extra sårbar, exempelvis vid depression eller nedstämdhet, uppmärksammas i tid. För 

vårdpersonal inom såväl tillfällig som kontinuerlig vård kan kunskap om transitionen som 

metadonpatienterna genomgår, ge en ökad förståelse för denna patientgrupps utsatta position. 

En större förståelse för patienten kan bidra till ett bättre bemötande, vilket i sin tur underlättar 

etableringen av en förtroendefull relation mellan vårdare och patient.  Denna relation är 

grunden för all god vård, och förutsättningen för att vårdpersonalen skall kunna vara ett stöd 

för metadonpatienten i dennes transition.  

 

Fortsatt forskning 

Metadonpatienter är en patientgrupp med ett stort hjälpbehov, varför många aktörer från såväl 

kommuner som landsting ofta är involverade i olika stödåtgärder. Tillvaron för 

metadonpatienterna skulle på flera sätt underlättas om alla dessa stödinsatser samordnades till 

en eller få instanser, förslagsvis metadonmottagningen. Ur forskningssynpunkt vore en 

interventionsstudie, där interventionen bestod i en utveckling och samordning av olika 

konkreta stödåtgärder, därmed av intresse.   
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

Kort bakgrund 

Namn 

Ålder 

Boendeort 

Tid i metadonprogrammet: 

Debutålder, vilka droger, när kom heroinet, drogfria perioder, skillnad? 

Boendesituation då/ nu 

Försörjning/ sysselsättning då/ nu 

 

Förändring 

Varför beslutade du dig för att lämna missbrukslivet? 

Varför metadon? 

Förväntningar innan du gick in i programmet? 

Har de infriats varför/ varför inte? 

Är du nöjd med din nuvarande situation, utveckla? 

 

Det sociala nätverkets betydelse. 

(Be dem skriva upp de viktigaste namnen/grupperna (både positiva o negativa) i de tre olika 

kategorierna och berätta lite om dem, på vilket sätt de är viktiga/betydelsefulla idag, hur de 

såg ut under aktivt missbruk och hur relationen har förändrats). 

 

Familj och släkt 

 beskriv nätverket 

 

Professionella (behandlare, socialsekreterare, personal på metdonmottagningen. m.fl.)- 

beskriv nätverket. 

 

Vänner och bekantskaper- beskriv nätverket 

Vilka relationer/människor är viktigast för dig idag, på vilket sätt är de viktiga? 

Vilka relationer/människor var viktiga under/ bidrog till uppbrottet från missbruk, på vilket 

sätt var de viktiga? 



 
 

Såg nätverket annorlunda ut när du var inne i ett aktivt missbruk, hur? (Ev. ny nätverkskarta) 

Vilka relationer/människor var viktigast under tiden som aktiv missbrukare, på vilket sätt var 

de viktiga? 

Självbild- hur har den förändrats, beskriv dig själv då/ nu. 

På vilket sätt har metadonprogrammet bidragit till att dina nätverk och din syn på dig själv har 

förändrats? 
 

Framtiden 

Nedtrappning av metadonet?, varför/ varför inte? 

Framtidsplaner gällande arbete, studier, familjeliv m.m.? 

Hur ser du på dig själv och dina möjligheter i den vanliga världen? 

Vad är det som gör att du vill hålla dig drogfri, den starkaste bidragande faktorn? 

Vad är viktigast för dig i framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


