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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur behandlingspersonal vid en opiatmottagning i en stor stad i 

Sverige ser på substitutionsbehandling och vilken betydelse behandlingsformen har för 

klientgruppen. Studien baseras på fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personal 

som har olika professioner (kurator, sjuksköterska, läkare samt psykolog) vid en för studien 

relevant behandlingsenhet. För att analysera det inkomna materialet har följande fem teorier 

använts: biologiska teorier, systemteorier, stämplingsteori, behavioristiska teorier samt 

psykodynamiska teorier/anknytningsteori. Resultaten visar att personalen överlag har en 

liknande syn på bakgrunden till ett drogmissbruk då samtliga anser att orsaken beror på både 

genetiska och sociala faktorer. Personalen anser även att behandlingsenhetens klienter är i 

behov av kemiskt framställda opiater (buprenorfin eller metadon) för att kunna bryta med sitt 

drogmissbruk, detta då det bidrar till att klienterna kan börja fokusera på andra livsområden 

utöver droganvändandet. Vidare visar resultaten att personalen anser att behandlingens längd 

varierar från individ till individ. Gruppen opiatberoende anses vara en resurskrävande grupp 

och önskemål finns gällande bättre samarbete med – för klienten – relevanta myndigheter. 

Sammanfattningsvis anser personalen att klienterna – genom behandlingen – får hjälp att 

uppnå ett drogfritt liv, bli en del av samhället, känna sig tillfreds med sig själva; genom detta 

får klienterna ett bättre och mer stabilt liv.   
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Abstract 
The purpose of this study is to examine how personnel working at a opiate substitution 

treatment clinic in a large city in Sweden view the treatment method and how important they 

reckon that the treatment is for the clientele. The study is based on four qualitative semi-

structured interviews with a professional team that consists of counsellor, nurse, doctor and 

psychologist. To analyze the data the following five theories have been used: biological 

theories, system theories, labeling theory, behavioristic theories and psychodynamic 

theories/attachment theory. The results show that the professional team generally have a 

similar view on the background variables of drug addiction as they generally believe it 

depends on genetic and social factors. The main consensus of the team is that the clients are in 

need of chemically manufactured opiates (buprenorphine or methadone) to end their drug 

addiction because it helps the clients to focus on other areas, besides drugs, in their lives. The 

results also show that the team believe that the length of the treatment varies from individual 

to individual. Opiate addicts are considered to be a resource-demanding group and the team 

would like a better co-operation with relevant authorities. In conclusion the personnel believe 

that the clients – with help from the treatment method – can reach a life without drugs, 

become a part of the society and feel satisfied with themselves; with this the clients get a 

better and more stabile life.  
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Förord 
Vi vill tacka studiens respondenter som genom sin medverkan hjälpt till att möjliggöra denna 

studie. De har trots fulla tidsscheman ställt upp på ett engagerat och tillmötesgående sätt, 

vilket vi är tacksamma för. Vi vill även tacka vår handledare Erik Flygare som väglett oss i 

bearbetningen av denna uppsats i form av synpunkter och råd. Sedan vill vi tacka varandra för 

ett givande och intressant samarbete vid genomförandet av uppsatsen. Sist men inte minst vill 

vi tacka nära och kära i vår omgivning som stått ut med oss under skrivandet av denna studie.  
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Inledning 
Opiatberoendet ses idag som en livshotande sjukdom som främst förekommer hos unga 

människor. Risken att dö ökar dessutom på grund av vissa sjukdomar som är vanliga till följd 

av ett opiatberoende, såsom endokardit, hepatit B och C samt HIV (Örebro Läns Landsting - 

ÖLL, 2012). År 2011 fanns i Sverige 7237 personer som registrerats med en opiatdiagnos, 

varav 5252 var aktuella i läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO). 

LARO regleras av Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2009:27. Det finns särskilda kriterier 

för att få börja behandling. Personen ifråga ska ha minst ett års dokumenterat opiatmissbruk 

(innan mars 2010 var det 2 år och ännu tidigare var det 4 år). Om det inte finns speciella skäl 

till behandling – exempelvis att personen har testat andra behandlingsinsatser utan att uppnå 

önskvärda resultat – får den endast ges till personer som är 20 år fyllda. Personer som är 

beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat än opiater eller som har stängts av från 

behandlingen under de senaste tre månaderna får inte börja (eller börja om) behandlingen, om 

inte speciella medicinska skäl föreligger. Personer som har omhändertagits med stöd av lagen 

om tvång av missbrukare i vissa fall (LVM) – och därmed har tvångsvård – får inte heller 

delta i substitutionsbehandling om inte behandlingen ingår i en förestående samt planerad 

utskrivning (Socialstyrelsen, 2012; SOSFS 2009:27). 

      LARO har sedan den startade i mitten av 1960-talet varit, och är än idag, en mycket 

omdiskuterad behandlingsform. Främst har det diskuterats kring avigsidor och risker som 

finns i och med behandlingen. Diskussioner har förts kring att behandlingen oftast är mycket 

långvarig och att de allra flesta klienter inte lyckas att bli helt drogfria, det vill säga att de inte 

lyckas sluta med medicineringen. Vissa har utifrån detta hävdat att behandlingen är 

kontraproduktiv och att behandlingens syfte, istället för att få bukt på missbruket/-beroendet, 

bidrar till ett bevarande av drogmissbruket eller -beroendet. Det har även diskuterats kring de 

biverkningar som förekommer av både metadon och buprenorfin samt att båda medlen är lätta 

att överdosera om de inte sköts under mycket kontrollerade former. Ytterligare en diskussion 

som förts är, då både metadon och buprenorfin har en hög missbrukspotential, risken med 

läckage vilket innebär att medlen säljs eller överlåts till någon annan. Behandlingen har dock 

under åren kommit att nå viss acceptans för dess humanitära förtjänster, ett starkt 

vetenskapligt underlag samt bristen på effektiva behandlingsalternativ. Flertalet studier om 

behandlingsprogrammet LARO har kunnat visa att dödlighet, kriminalitet samt drogmissbruk 

minskar, detta gäller särskilt för de som kvarstår i behandling under en längre tid 

(Socialstyrelsen, 2012; Johnsson, 2010; Socialstyrelsen, 2004). 

 Som tidigare nämnts har det förts en aktiv debatt kring substitutionsbehandlingen. Ett 

flertal tidigare studier som genomförts på substitutionsbehandlingen har fokuserat på hur 

behandlingen fungerar i praktiken, vilka krav som behöver uppfyllas för att få delta i 

behandlingen, problem och svårigheter samt på vilket/vilka sätt behandlingen är effektiv (se 

avsnitten Inledning samt Tidigare forskning). Däremot har få studier granskat hur 

behandlingspersonal som arbetar med substitutionsbehandling ser på behandlingen, något som 

skulle vara viktigt att lyfta fram (utifrån att de har erfarenhet av behandlingsmetoden) för att 

få en inblick i denna kontroversiella behandlingsmetod. Då det är många personer, inklusive 

professionella inom socialt arbete, vars åsikter är kritiskt inställda till behandlingsformen 

skulle det vara av betydelse att få behandlarnas syn på substitutionsbehandlingen. Det är av 

vikt att belysa hur olika yrkesprofessioner – med deras skilda kompetens, synsätt och 

arbetsuppgifter – kan se på behandlingsformen för att få så många perspektiv som möjligt.  En 

sådan studie skulle kunna medföra ytterligare information om vad behandlingsmetoden kan 

bidra med till opiatberoende personer.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur behandlingspersonal med olika yrkesroller vid 

en opiatmottagning i en stor stad ser på substitutionsbehandling och vilken betydelse 

behandlingsformen har för klientgruppen.  

 

Frågeställningar 

 Vilken syn har personal på drogmissbruk? 

 Hur ser personalen på substitutionsbehandlingen? 

 Hur ser personal att klienters livssituation förändras i och med substitutionsbehandling? 

 Vilken betydelse har substitutionsbehandlingen för opiatberoende personer?  

 

Med begreppet livssituation innefattas, i föreliggande uppsats, följande livsområden: fysisk 

och psykisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge, alkohol- och 

narkotikaanvändning. I begreppet kommer även syn på framtiden att ingå.   

 

Substitutionsbehandling  

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till starten av substitutionsbehandlingen på den 

valda behandlingsenheten, vilka kriterier de arbetar efter samt hur behandlingsenheten är 

uppbyggd och hur de arbetar. Anledningen till att detta redovisas är att de övergripande 

kriterierna som Socialstyrelsen (SOSFS 2009:27) tagit fram gällande behandlingsmetoden 

gäller för alla behandlingsenheter i Sverige, arbetssättet kan dock skilja sig från enhet till 

enhet. För att personalen på behandlingsenheten ska förbli anonyma kommer inte källan till 

informationen om behandlingsenheten att redogöras. De referenser som förekommer i 

avsnittet, SOSFS 2009:27 samt Socialstyrelsen 2012, handlar om Socialstyrelsens 

övergripande kriterier. 

  

I den stad som denna studie utförs i ökade antalet opiatmissbrukare avsevärt i slutet av 1990-

talet samt i början på 2000-talat och beräknades år 2002 uppgå till 400-450 personer. Utöver 

detta ökade även antalet dödsfall bland unga heroinmissbrukare till följd av akuta medicinska 

komplikationer som var relaterade till deras missbruk. Hos de personer som hade ett 

heroinmissbruk var benägenheten att söka vård för sitt missbruk låg, vilket bland annat 

berodde på att det inte fanns några specifika, evidensbaserade och långsiktiga behandlings-

metoder som kunde erbjudas. De personer som ändå valde att söka vård för sin 

missbruksproblematik hänvisades till hälso- och sjukvården som erbjöd livsuppehållande 

insatser och avgränsade avgiftningar vid akuta livshotande tillstånd samt till socialtjänsten 

som erbjöd psykosocial behandling generellt till personer med missbruk.  

     I början av år 2000 genomfördes en behandlingsstudie, avseende heroinmissbrukare i 

Stockholm. Resultat från denna studie visade bland annat att goda behandlingsresultat kan 

uppnås genom att erbjuda personer med heroinmissbruk en kombination av ett läkemedel 

innehållande buprenorfin samt strukturerade psykosociala behandlingsinsatser. Mot bakgrund 

av de goda behandlingsresultaten började den i föreliggande studie aktuella 

behandlingsenheten under början av 2000-talet att erbjuda personer med heroinmissbruk 

likartad behandling. LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) startades 

först upp i projektform och kunde erbjuda 15 klienter behandling. Efter ett år blev 

verksamheten permanent och behandlingsenhetens opiatmottagning fick i uppdrag att erbjuda 

upp till 60 patienter möjlighet till behandling. 

 De yttre ramarna för opiatprogrammets innehåll och inriktning är bestämda utifrån 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:27. Utformningen av programmets detaljer är även 

präglad av de erfarenheter som erhållits under de år som behandlingen för opiatberoende 
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personer har pågått. Behandlingsenheten har följande kriterier för att klienten ska få börja 

behandling: 

 

 Diagnostiseringen av opiatberoende sker utifrån ICD-10/DSM-IV. 

 Klienten uppfyller de kriterier som finns i SOSFS 2009:27 (se denna studies inledning). 

 Beslutet att ingå i behandlingen är väl förankrat hos patienten. 

 Patienten skall vara väl informerad om att målsättningen är att LARO-behandlingen skall 

utgöra en övergångsbehandling. 

 Ingen skall tvingas till avslutning/nedtrappning av läkemedlet (vid följsamhet i 

behandlingen) men patienten skall vara väl medveten om att diskussion om eventuell 

nedtrappning/avslutning kan ske redan efter ett års behandling. 

 

Klienten behöver utöver ovanstående kriterier ha ett ordnat boende samt ha en sysselsättning 

utöver behandlingen på 50 procent (20 timmar i veckan) i form av arbete, studier, praktikplats 

eller arbetsträning. Om klienten saknar boende och/eller sysselsättning uppmanas denne att 

kontakta socialtjänsten innan behandling kan påbörjas. Eventuella avsteg från 

sysselsättningskravet kan göras i särskilda fall och beslutas då av medicinskt ledningsansvarig 

läkare. Sysselsättningen är av vikt för att klienten ska kunna få en ”normal” vardag, bryta med 

sin kriminella livsstil samt kunna tillgodogöra sig behandlingen fullt ut. De mål som 

opiatmottagningen har för klienten när denne börjar behandlingen är att skapa förutsättningar 

att uppnå ett liv utan droger, en icke kriminell livsstil samt en god psykisk och fysisk hälsa. 

Opiatmottagningens mål är även att ge klienten förutsättningar att kunna ingå i normala 

sociala sammanhang, kunna upprätta och bibehålla goda medmänskliga relationer samt ge 

möjlighet till ett liv där arbete eller studier utgör en naturlig del i vardagen. 

 På behandlingsenheten, där studien är genomförd, arbetar en läkare med specialist-

kompetens inom beroendepsykiatri, fyra sjuksköterskor, en psykolog, en kurator samt en 

läkarsekreterare. Därutöver tillkommer administrativt stöd/ledning från staben samt tillgång 

till arbetsterapeut för funktionsbedömningar. Klienten kan komma till mottagningen som 

egensökande eller via remiss från andra sjukvårdsinrättningar, socialtjänst, frivård etcetera. 

Kostnaden för behandlingen står klienten själv för, vilket i praktiken innebär en patientavgift 

vid varje besök enligt samma regelsystem som även annan specialistsjukvård går under. 

Klienten står även för de läkemedel (upp till högkostnadsskydd) som ingår i behandlingen.   

  Vid ett opiatberoende får läkemedelsassisterad behandling ordineras till en klient efter ett 

beslut av en ansvarig läkare, med specialistkompetens i psykiatri, som är verksam vid en 

sjukvårdsinrättning som ger läkemedelassisterad behandling. Den ansvarige läkaren har till 

uppgift att upprätta en vårdplan tillsammans med klienten; om denne har insatser från 

socialtjänsten bör vårdplanen även upprättas i samråd med dem. De läkemedel som ska 

överlämnas till klienten ska iordningställas och överlämnas under uppsikt av hälso- och 

sjukvårdspersonal vid regelbundna återbesök på sjukvårdsinrättningen. Under de första sex 

månaderna ska klienten komma dagligen för att få sin dos samt för att lämna övervakade 

urinprover så att eventuellt sidomissbruk kan uteslutas, vilket är en medicinsk säkerhetsfråga. 

Om det finns särskilda skäl, såsom att klienten på grund av arbete, studier eller vistelse på 

annan ort, inte har möjlighet att regelbundet besöka den särskilda beroendeenheten kan hälso- 

och sjukvårdspersonal anlitas vid primärvården eller en annan sjukvårdsinrättning. Om 

resultatet av den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende varit stabilt under 

minst sex månader i följd och om läkaren bedömer att det är i överensstämmelse med 

vårdplanen samt att läkaren bedömer att det inte föreligger någon risk för att patienten säljer, 

ger bort eller på något annat sätt överlåter läkemedlet till någon annan person kan den 

ansvarige läkaren överlåta till patienten att själv hantera sina läkemedel. De läkemedel som 

idag främst används inom substitutionsbehandling är tre preparat. Dessa är metadon samt 
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buprenorfin i form av preparaten subutex och suboxone. Suboxone används, i enlighet med 

Läkemedelsverkets rekommendationer, som förstahandspreparat eftersom missbruks-

potentialen anses vara betydligt lägre för det preparatet. Utöver de kan naltrexon användas för 

de klienter som i hög grad är motiverade för behandling. De olika preparaten ska i 

behandlingen kombineras med psykosociala insatser. De psykosociala insatserna kommer 

under behandlingens gång få allt större utrymme och förmedlas av opiatmottagningens 

kurator eller psykolog, av handläggare inom socialtjänsten eller Kriminalvården. 

Opiatmottagningens inställning är att substitutionsbehandling inte ska behöva vara en livslång 

behandling och vårdbehovet provas därför kontinuerligt (SOSFS 2009:27; Socialstyrelsen, 

2012).  

     I denna studie kommer substitutionsbehandling att likställas med läkemedelsassisterad 

behandling (LARO).  

 

Tidigare forskning 
I följande kapitel redogörs för tidigare svenska och internationella studier om 

substitutionsbehandling. Inledningsvis presenteras några vanliga förklaringar till varför en 

individ börjar missbruka. Sedan beskrivs olika synsätt kring frågan hur 

missbruksproblematiken bör hanteras, denna text utmynnar i en behandlingssyn – "harm 

reduction" – som förefaller utmana det gängse behandlingsparadigmet "risk reduction". 

Därefter redovisas hur diskussionen kring substitutionsbehandlingen har förts sedan 

behandlingsformens start. Avslutningsvis beskrivs forskning kring behandlingens resultat.  

 

Syn på drogmissbruk, behandling av drogmissbruk samt klienternas behov  

Tidigare forskning visar att det främst finns tre grupper av förklaringar till varför en individ 

börjar ett drogmissbruk. Den första gruppen, symptomteorier, grundar sig i att underliggande 

sociala eller psykologiska problem hos vissa individer utmynnar i ett missbruk. Den andra 

gruppen, inlärningsteorier, understryker missbruket som ett inlärt beteende med inneboende 

dynamik. Den sista gruppen, tillgänglighetsteorier, handlar om drogerna och dess 

tillgänglighet. Med detta menas att missbruket kopplas till tillgängligheten av en viss drog 

(Johnson, 2005).   

     Under 1960-talet började missbruksproblematiken ses som ett socialt problem då 

narkotikamissbruket spreds till grupper som var socialt mer utsatta samt till yngre grupper. 

Idag hanteras missbruksproblematiken framförallt utifrån moral-, fostrans- och 

expertmodeller. Den moraliska modellens utgångspunkt är att individen får stå sitt eget kast 

och bör därför straffas för de val som individen gjort. Fostransmodellens utgångspunkt är att 

individen själv är ansvarig för sina problem, dock anses individen oförmögen att själv finna 

en lösning på problemen. Individen bör därför ta lärdom av de levnadsregler som en högre 

moralisk auktoritet kan förmedla, det vill säga uppfostras. Expertmodellen utgår från att 

individen har rätt till hjälp från professionella och ser därför i huvudsak att individens 

missbruksproblematik bör behandlas (Blomqvist, 2009b).  

     Inom drogfältet har arbetet mot droger i hög grad bedrivits i enlighet med principen om 

risk reduction, som innebär att droganvändandet ska bekämpas preventivt. Detta synsätt 

börjar allt mer få konkurrens av ett annat synsätt, harm reduction, som försöker minimera 

drogrelaterade skador istället för att försöka förhindra droganvändandet. Harm reduction som 

politisk ram är dock inte synonymt med legalisering även om det brukar kunna missuppfattas 

för att vara det. Enligt harm reduction har droganvändning varit, och kommer att fortsätta 

vara, en del av vår värld; att acceptera det leder till att fokus kan läggas på att reducera 

drogrelaterade skador istället för på att minska droganvändandet. Som behandlingsprincip 

behöver därmed inte harm reduction nödvändigtvis konkurrera med risk reduction utan den 

kan snarare komplettera arbetet med risk reduction genom att policys, program och praktiker 
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instiftas. Det kan i sin tur bidra till att personer som är oförmögna eller ovilliga att sluta sitt 

drogmissbruk kan få hjälp att minimera riskerna med sitt fortsatta missbruk samt att skada sig 

själva och andra till följd av sitt drogmissbruk (Harm Reduction International, 2013; Carter, 

Miller & Hall, 2012; Albert, 2012; MacMaster, 2004). 

     Harm reductions tanke gällande skademinimering fungerar på flera nivåer; såsom klinisk 

praxis teori, som en modell för insatser, som en politisk ram och som en social rörelse. Harm 

reduction började ta form när AIDS spreds på 80-talet. Det började med lokala 

sprutbytesprogram för att sedan utvecklas till att idag innefatta övervakade 

injektionsanläggningar (substitutionsvård) och en omfattande användning av alternativa 

läkemedel – som metadon och buprenorfin – för individer med ett opiatmissbruk. Harm 

reductions primära mål är att undvika eller minimera ytterligare risker – utöver 

drogmissbruket – som exempelvis HIV och hepatit eller dödsfall på grund av överdoser. Till 

en början tillämpade företrädarna för harm reduction inte någon evidensbaserad approach 

gällande behandling utan det är något som har vuxit fram efterhand. Allt eftersom harm 

reduction-principen kommit att anammas av allt fler har effekterna av principen undersökts i 

olika studier. Flertalet av dessa studier visar att klienternas sociala funktioner har förbättrats, 

abstinenssymtomen har minskat samt att farorna med droganvändning har minskat. Det finns 

även gott om evidens som pekar mot mycket högre kvarstannande i skademinimerings-

program än i abstinensbaserade program (Lushin & Anastas, 2011; Harries & Rhodes, 2012; 

Eversman, 2012). 

     Eftersom harm reduction förknippas med ett arbetssätt som främjar klientens egenmakt (jfr 

empowerment), vilket stämmer väl överens med professionella värderingar inom social 

arbete, tycks behandlingsprincipen ha ”godkänts” som ett förhållningssätt till missbruk inom 

ämnet. Trots stöd i litteraturen gällande klinisk praxis och abstinensbaserade behandlings-

resultat är professionen socialt arbete ambivalent inställd till skadereduktion. Frågor har lyfts 

fram gällande bland annat etisk praxis och om det är upp till enskilda socialarbetare att avgöra 

om och hur harm reduction ska användas (Eversman, 2012). 

     Studier om professionellas syn på substitutionsbehandling påvisar att de professionella 

återkommer till tre huvudteman. Det första temat, det terapeutiska ingripandet, innefattar en 

önskan från de professionella om att metadonbehandlingen bör normaliseras utifrån att 

metadon ses som en medicin och inte en olaglig drog. Det andra temat, 

substitutionsbehandling som något mer än harm reduction, handlar om att de professionella 

ser behandlingsformen som en långtidslösning och inte den korttidslösning som harm 

reduction lätt kan leda till genom att klienterna erbjuds psykosociala insatser samt alternativa 

aktiviteter och sysselsättningar. Temat innefattar även rehabiliteringen av klienterna. Det sista 

temat, behandlingen som pragmatisk lösning, inbegriper kategorierna individualisering av 

klienterna och substitutionsbehandlingen som den bästa behandlingen för opiatmissbrukare 

(Ekendahl, 2011). 

 

Diskussionen kring substitutionsbehandling  

Under en lång period har substitutionsbehandlingen varit kontroversiell och motståndet mot 

behandlingsmetoden har baserats på argument med narkotikapolitiska, medicinska samt 

vårdideologiska inslag. Några av de argument som haft ovannämnda inslag är 

utbytesargumentet, beroendeargumentet, konkurrensargumentet samt argumentet om dödsfall 

med metadon eller buprenorfin.  

     Ett av de vanligaste argumenten, det så kallade utbytesargumentet, innebär att 

substitutionsbehandlingen ansetts vara ett sätt att ersätta ett narkotikamissbruk med ett annat, 

då både heroin, metadon och buprenorfin är narkotikaklassade preparat och verkar på 

liknande sätt. Genom forskning har det dock påvisats att hjärnans limbiska system påverkas 

av metadon och buprenorfin på ett annat sätt än av heroin, detta då heroinmissbruk visat sig 
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leda till en kronisk stressreaktion som hos en person med beroendeproblematik kan upplevas 

som drogsug. Metadon och buprenorfin leder till minskad stress och därmed även minskat 

drogsug. Utifrån detta är alltså utbytesargumentet felaktigt. Argumentet inrymmer dock även 

normativa förtecken då det anses vara moraliskt fel att använda beroendeframkallande och 

sinnesförändrande medel, bland annat narkotika. Problemet med detta argument är att en stor 

del av läkemedlen som används inom sjukvården är narkotikaklassade, vilket logiskt sett 

skulle innebära att läkemedel som används vid exempelvis narkosbehandling och 

smärtlindring också skulle vara moraliskt fel. Vissa kritiker trycker på att det är varaktigheten 

i bruket som är den moraliska felaktigheten i substitutionsbehandlingen då den kan pågå 

under flera år eller i vissa fall resten av livet, detta skulle dock innebära att långvarig 

smärtlindring vid kroniska smärtor är moraliskt fel (Svensson, 2005; Johnson, 2010).  

     Ett annat argument mot substitutionsbehandlingen är beroendeargumentet vilket innebär att 

behandlingen kan skapa eller upprätthålla ett beroende hos patienten. Det är relativt enkelt att 

undvika att skapa ett beroende hos en patient i substitutionsbehandlingen då patienten redan 

har ett opiatberoende. Vad gäller argumentet om att substitutionsbehandlingen vidmakthåller 

ett beroende finns det två starka behandlingsfilosofier. Enligt en av dessa sammanhänger 

heroinberoendet med en förvärvad störning i ämnesomsättningen vilket gör att individen 

måste tillföra ett opioidpreparat, exempelvis metadon eller buprenorfin (den såkallade Dole-

Nyswanderska hypotesen, se Johnson, 2010). Tankesättet låg tidigare till grund för en 

långtidsbehandlingsfilosofi baserad på medicinska och biokemiska synsätt. Enligt senare 

versioner av denna hypotes är ett opioidberoende att betrakta som en kronisk hjärnsjukdom 

som individen behöver kontinuerlig behandling för att hålla i schack. I motsats till denna 

hypotes kom under 1970-talet en korttidsbehandlingsfilosofi grundad på socialpsykologisk 

förståelse, där missbruket ansågs bero på sociala och psykologiska faktorer. 

Substitutionsbehandlingen kan enligt denna hypotes användas en begränsad period med syfte 

att bryta ett pågående missbruk och hjälpa patienten att stabilisera sin situation. Behandlingen 

ska dock avslutas när de psykosociala orsakerna till missbruket förbättrats (Johnson, 2010). 

     Konkurrensargumentet innebär att heroinmissbrukare väljer bort de mer krävande 

läkemedelsfria behandlingsalternativen och istället föredrar substitutionsbehandling. Ett 

motargument mot detta är att det endast är en liten minoritet av etablerade heroinmissbrukare 

som lyckas sluta med heroin utan metadon eller buprenorfin och att det inte går att förutse 

vilka dessa individer är. Läkemedelsfri behandling behövs för de personer som inte vill få 

substitutionsvård utan vill nå fullständig drogfrihet (Johnson, 2010).  

     I svensk media har det under de senaste åren förmedlats en bild av att metadon eller 

buprenorfin varit orsaken till flera dödsfall. Oftast beror dödsfall i behandling på ett 

omfattande sidomissbruk hos individen. Det kan även bero på att patienten lämnat felaktiga 

uppgifter om sitt heroinmissbruk för att få en högre dos, eller på odiagnostiserade 

leversjukdomar. Genom bättre diagnostisering, långsammare upptrappning samt bättre tillsyn 

av patienten kan dödsfallen i behandling minskas. Dödsfall utanför behandling kan bero på 

blandmissbruk och att individen haft låg tolerans för medlet. Oftast beror dock dödsfall 

utanför behandling på läckage, vilket innebär att klienter i substitutionsbehandling antingen 

överlåter eller säljer sin medicin till individer som inte är i behandling. Det finns olika 

anledningar till varför klienter väljer att göra detta. Dels kan det bero på att individen 

sidomissbrukar och behöver finansiera detta, dels på grund av hot från personer som vill köpa 

individens medicin (Johnson, 2010).  

 

Substitutionsbehandlingens resultat 

Forskning visar att klienter kan behöva substitutionsbehandling under flera år, den kan även 

vara livslång. För att undvika långa behandlingstider bör andra behandlingsmetoder först 

testas, fungerar inte dessa kan substitutionsbehandling vara ett alternativ. De läkemedel som 
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används i behandlingen är metadon, buprenorfin (subutex och suboxone) samt naltrexon. 

Naltrexon har inte visat några goda effekter på längre sikt vad gäller klienters kvarstannande i 

behandling. Det fungerar dock på kortare sikt och därför kan det vara lämpligt att börja 

behandlingen med naltrexon; för dem som är i början av ett missbruk eller för dem som är 

höggradigt motiverade. Vid ett etablerat beroende bör buprenorfin först användas, då det har 

visat sig ha mindre euforiska effekter än metadon och därför minskar risken för beroende 

samt överdos. Subutex var det läkemedel som tidigare användes, men då det kan missbrukas 

genom att krossas, lösas upp samt injiceras och därmed få större euforieffekt har suboxone 

ersatt subutex. Studier har visat på att euforivärdet vid intravenöst intag av suboxone 

blockeras antingen delvis eller helt och därmed finns det inget missbruksvärde i det, vilket 

minskar efterfrågan på den illegala marknaden, samt att risken för överdos minskar. Fungerar 

inte buprenorfin kan metadon vara att rekommendera som ett nästa steg i behandlingen, då det 

preparatet har visat resultat på att minska sjukligheten (hepatit B och C samt HIV) och 

dödligheten (Heilig, 2011; Läkemedelsverket, 2006; Socialstyrelsen, 2004). Diskussioner har 

förts kring metadonets effekt på drogbegär. Drogbegär kan bli en utlösande faktor för återfall i 

drogmissbruk och avhopp i behandlingen trots att metadon sägs vara ett effektivt och säkert 

val vid behandling av heroinberoende individer. Det som dock verkar vara en betydande 

faktor är rätt dos metadon för att individen ska kvarstanna i behandling och att det därmed ska 

vara verkningsfullt vid opiatmissbruk samt för opiatbegäret. Metadondosen verkar vara av 

vikt för att blockera de euforiska effekterna av heroinet samt för att minska drogbegäret och 

därmed minimera risken för återfall. Att kombinera metadonbehandlingen med andra 

behandlingsmetoder (se nedan) är av vikt för att uppnå positiva resultat (Fareed et al., 2010; 

Mullen et al., 2012).  

     Substitutionsbehandlingen har visat sig ha effekter när metadon eller buprenorfin används i 

kombination med psykosociala insatser. Psykosociala behandlingsmetoder med hög grad av 

struktur, där fokus ligger på missbruket samt att få till stånd en beteendeförändring hos 

klienten, har visat sig fungera bättre än metoder baserade på introspektion och tolkningar. Det 

är svårt att veta hur endast psykosocial behandling fungerar för klienter med ett opiatmissbruk 

då de som kvarstannar i behandling i mer än sex månader är färre än tio procent (Heilig, 2011; 

Socialstyrelsen, 2004).  

     Det finns både risker och fördelar med läkemedelsassisterad behandling. För klienten i 

substitutionsbehandling finns risken att denne tar en överdos, dock sker detta oftast på grund 

av att klienten sidomissbrukar eller har ljugit om sitt opiatbruk. Med substitutions-

behandlingen finns även risker med läckage till gatumissbruk, vilket innebär att klienter i 

behandling av någon anledning väljer att sälja eller överlåta sina mediciner till någon annan. 

De fördelar som finns med behandlingen är att klienter i högre grad kvarstannar, minskar sitt 

missbruk, får en förbättrad social situation samt att dödligheten minskar hos klienterna 

(Heilig, 2011; Socialstyrelsen, 2004). Klienternas problemtyngd har också påvisats bli bättre 

vid kombinationen av buprenorfin och psykosociala insatser, detta tycks leda till minskat 

droganvändande, minskad kriminalitet samt högre grad av sysselsättning (Heilig & Kakko, 

2003). Vidare påvisar forskningen att sysselsättning i form av arbete är en viktig del utifrån 

socioekonomiska och symboliska aspekter för personer som försöker nå ett drogfritt liv. Även 

andra inkomstkällor såsom tillfälliga, informella eller ”svartjobb” kan ge fördelar för klienter i 

missbruksbehandling; detta genom att det ger ett stöd, hjälper individen att undvika att begå 

mer allvarliga kriminella handlingar samt kan hjälpa klienten att få en formell anställning (det 

är lättare för individer som försöker nå ett drogfritt liv att behålla ett tillfälligt, informellt eller 

”svartjobb” då dessa typer av arbete ofta är mer flexibla och mer stödjande för individer som 

är i missbruksbehandling eller har ett kriminellt förflutet) (Richardson, Wood, Montaner & 

Kerr, 2012).  
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Tolkningsram 
I detta avsnitt presenteras studiens valda teorier i tre huvudteman: biologiska perspektiv 

(biologiska teorier), sociala perspektiv (systemteorier, stämplingsteori) samt psykologiska 

teorier (behavioristiska teorier, psykodynamiska teorier/anknytningsteori). Det biologiska 

perspektivet och de behavioristiska teorierna valdes innan genomförandet av intervjuerna 

utifrån att behandlingsmetoden baseras på medicin samt att klienterna ska genomgå en 

beteendeförändring. De övriga teorierna valdes då de kunde utläsas av de svar som inkom i 

intervjuerna.  

 

Biologiskt perspektiv 

Biologiska teorier  

Enligt teorierna grundar sig allt mänskligt beteende på människans biologi där människors 

handlingar anses vara ett uttryck för hjärnans aktivitet. Beteendegenetiker hävdar dock att 

människans psykosociala karaktärsdrag beror på ett samspel mellan ärftlighet och miljö. 

Tidigt observerade karaktärsdrag såsom antisocialt beteende anses påverkas av den genetiska 

uppsättning som ärvts av föräldrarna, dock anses miljön vara den utlösande faktorn. Det finns 

idag inte någon forskning som stödjer teorin att narkotikamissbruk är genetiskt betingat. 

Däremot finns det forskning som tyder på att vissa individer har ärvt en genetisk sårbarhet 

som ökar sannolikheten för att individen utvecklar ett missbruk under vissa miljömässiga 

betingelser (Passer et al., 2009; Risberg & Hansen, 2007; Fahlke, 2007). 

     Missbruk ses, utifrån teorierna, som en sjukdom. För att kunna fastställa en individs 

missbruk och beroende används oftast diagnossystemen DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of Disease), vilka 

används för att diagnostisera personer med missbruks- eller beroendeproblematik, 

psykiatriska diagnoser samt personlighetsstörningar. I både DSM-IV och ICD-10 måste 

individen uppfylla ett visst antal kriterier för att kunna diagnostiseras (Melin & Näsholm, 

1998). 

     Vissa personer använder narkotiska preparat i ett stimulerande syfte, bland annat för att 

dämpa oro, varva ned vid stress och lindra smärta. Alla droger påverkar det centrala 

nervsystemet vilket styr våra tankar, känslor samt vårt beteende. Även det limbiska systemet 

påverkas vid narkotikaanvändning. I det limbiska systemet, framför allt i det mesolimbiska 

dopaminsystemet, styrs känslor som lust, välbehag och stimulans. Då narkotika har en direkt 

påverkan på detta system förklarar det i vissa fall hur ett missbruk kan uppstå.  

Narkotikamissbruk kan även bero på att individen har ett svagt dopamin- och/eller 

serotoninsystem. Eftersom narkotiska preparat höjer dopamin- och serotoninnivåerna kan 

individen höja sitt intag av drogerna i ett försök att jämna ut nivåerna till en mer normal nivå 

(Fahlke, 2007).  

 

Sociala perspektiv 

Systemteorier 

Enligt teorierna påverkas individen av sin delaktighet i de system som denne ingår i. Med 

system menas olika enheter med mer eller mindre tydliga gränser där energi och information 

utväxlas i högre grad inom själva systemet än med övriga system. Exempel på system är 

familj, skola och vänskapskrets. Energi och information kan även delas mellan olika system, 

beroende på hur öppna eller slutna systemen är. I öppna system är gränsen till andra system 

genomtränglig för information och energiutbyte, medan det i de stängda systemen inte 

passerar någon energi till andra system. Förutom indelningen öppna/slutna system kan 

systemen även delas in i informella, formella samt sociala system. De informella systemen är 

enheter som familj, vänner och kollegor. Formella system innefattar kommunala myndigheter 

och fackföreningar. Sociala system kan vara skolor och sjukhus. Om en individ umgås alltför 
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ofta i sina egna system kan denne få svårigheter med att etablera och/eller upprätthålla ett 

samspel med företrädare för andra system. Enligt systemteoretiker kan en ökad förståelse 

uppnås gällande individens sociala och psykologiska situation genom att kartlägga hur en 

individs olika system samspelar och utbyter information (Payne, 2008; Öquist, 2008). 

     Enligt teorierna anses sjukdomar vara en del av klientens sociala situation då sjukdomen 

får en ”gestalt” när klient, behandlare samt klientens övriga system får veta vilken sorts 

sjukdomsproblematik det rör sig om. Om ett ingripande sker i klientens sociala situation 

kommer klientens sjukdom att förändras på något sätt. En behandlare med ett systemteoretiskt 

perspektiv skulle lägga större fokus på klientens samspel med och delaktighet i klientens egna 

system än på klientens egentliga problematik. Exempelvis försöker personal som arbetar med 

missbruksbehandling utifrån ett systemteoretiskt perspektiv att stärka klientens kontakt och 

samspel med sina olika system för att kunna hjälpa klienten mot ett drogfritt liv (Payne, 2008; 

Öquist, 2008). 

 

Stämplingsteori 

Enligt teorin lever vi i ett samhälle där vi förväntas att följa olika regler. När en person gör 

någonting som bryter mot dessa regler och upptäcks för sin överträdelse kommer denne att få 

sanktioner och en stämplingsprocess kan komma att initieras i samband med att den otillåtna 

handlingen uppdagas. Denna process innebär, i korthet, att regelöverträdaren betraktas som 

”avvikare” av samhället (exempelvis av polisen, rättssystemet) och kan så småningom komma 

att integrera bilden som avvikare i sin egen självbild (Johansson & Lalander, 2010). Personen 

kan då, från att ha sett sig själv som en ”vanlig” person, överta andras syn och sedan fortsätta 

att agera utifrån stämpeln denne fått (exempelvis en stämpel som ”missbrukare”, vilket leder 

till att personen kan drivas längre in i sin missbrukarkarriär) (Månsson, 2002). Om den 

avvikande handlingen inte uppdagas kan personen ifråga fortsätta att se sig själv som en 

”vanlig” person. Stämplingsprocessen sker alltså i interaktion men andra personer. Att utföra 

olagliga eller opassande handlingar (exempelvis kriminella handlingar) eller att tillhöra en 

social kategori som av samhället bedöms som problematisk (exempelvis personer med ett 

drogmissbruk) kan leda till att personen ses som avvikare, fokus tas bort från personens 

egenskaper och denne bedöms istället utifrån generaliseringar (Johansson & Lalander, 2010; 

Ejrnoes & Kristiansen, 2002). Då upplevelsen av att vara ”normal” skapas i interaktion med 

andra personer och den avvikande identiteten blir till i ett socialt sammanhang kan personer 

som ständigt bemöts som avvikare överta den uppfattningen. Stämplingen är dock aldrig total. 

Personen som har fått en avvikande stämpel kan försöka att ändra den, men det är svårt och 

det tar tid (Johansson & Lalander, 2010). 

 

Psykologiska perspektiv 

Behavioristiska teorier 

Teorierna fokuserar på individens inlärningshistoria, det vill säga de konsekvenser som olika 

beteenden haft i situationer som individen utsätts för i sitt liv, detta för att dessa konsekvenser 

har inprogrammerat en särskild beteenderepertoar hos individen. Det är samspelet mellan de 

aktuella stimuli och individens inlärningshistoria som är av betydelse när det mänskliga 

beteendet förklaras (Helleday & Berg Wikander, 2007; Thorsén, 2010). Hur beteendet har 

formats samt villkor för beteendets förändring förklaras av beteendets inlärningskedja som 

innefattar betingning, förstärkning, inlärning, utsläckning, konsekvenser, formning, 

beteendeförändring samt inlärda känsloreaktioner. Ett exempel är att en individ som har ett 

missbruk har lärt sig att ångest, vrede, sorg och hjälplöshet dämpas när denne brukar någon 

form av drog. Beroendet ses som ett felinlärt beteende, en ovana, som förstärkts åtskilliga 

gånger och därigenom befästs. Behaviorismen kallar detta för ett felinlärt beteende då det är 

ett beteende som upplevs ge tillfredsställelse och därmed upprepas trots att det har skadliga 
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effekter på hela individens liv (Helleday & Berg Wikander, 2007). Merparten av vårt 

beteende är dock inlärt, vilket ger fördelen att det går att förändra inlärda beteenden som 

exempelvis medför negativa konsekvenser till nya beteenden som gynnar oss bättre (Payne, 

2008). 

 

Psykodynamiska teorier/anknytningsteori 

De psykodynamiska teorierna utgår från antagandet att det individen tidigare varit med om 

påverkar hur individen bearbetar och bemöter nya erfarenheter. En vidareutveckling av den 

psykodynamiska teorin är anknytningsteorin, vilken förklarar att människors 

överlevnadsstrategi är att skapa trygga och starka band till en eller flera personer, 

anknytningsobjekt. Oftast är det barnets mor som är det primära anknytningsobjektet, detta 

kan dock variera från person till person. Dessa relationer blir sedan en inre arbetsmodell för 

individens framtida relationsskapande. Teorin understryker även hur viktigt det är för en 

individ att, ända upp i vuxen ålder, känna tillit till samt skapa trygga och starka band med 

andra människor. När ett sådant band skapats innebär det att individen i fråga gärna söker 

kontakt till sitt anknytningsobjekt. Om bandet till ett för individen viktigt anknytningsobjekt 

bryts eller om individens försök till närhet inte besvaras kan detta leda till betydande 

konsekvenser i personens senare försök till anknytning. (Payne, 2008; Eide & Eide, 2006; 

Andersson, Andersson & Thorsén, 2002). I missbruksvården är det viktigt att personalen 

försöker skapa en trygg och stabil atmosfär då många av klienterna inte haft en trygg 

uppväxtmiljö. Vissa klienter kanske inte har skapat ett band till ett anknytningsobjekt, vilket 

påverkar deras relationsskapande i vuxen ålder på ett negativt sätt. Utifrån detta kan vissa 

klienter behöva skapa en anknytningsrelation till behandlingspersonal för att kunna underlätta  

framtidens relationsskapande. 

     Det finns två huvudtyper av anknytningsmönster, trygg anknytning samt otrygg och 

ambivalent anknytning. En individ med en trygg anknytning känner sig säker på att 

anknytningsobjektet finns tillgänglig och hjälper till vid en jobbig och/eller svår situation. 

Individen känner sig även säker på att anknytningsobjektet ser vilka behov denne har och 

bemöter dessa behov på ett sätt som individen anser är korrekt. Vuxna som har ett tryggt 

anknytningsmönster fungerar ofta bra i långvariga relationer. De har även lätt för att skapa 

nära relationer till andra. Huvudtypen otrygg och ambivalent anknytning kan delas in i tre 

underkategorier. Det som är gemensamt för dessa delar är att individens behov inte möts på 

ett – enligt individen själv – korrekt sätt, detta leder till att individen kan få problem i 

skapandet av framtida relationer. En av aspekterna i en otrygg och ambivalent anknytning är 

det otrygga och desorganiserade anknytningsmönstret. Individer med detta anknytnings-

mönster utvecklar oftare någon form av psykopatologi, vilket innefattar drogmissbruk, än 

något annat anknytningsmönster (Byrne, O’Connor, Marvin & Whelan, 2005). 

 

Metod  
Litteratursökning  

Utifrån studiens syfte genomfördes en litteratursökning inom ämnesområdet. Sökningen 

genomfördes i databaserna Summon, Social Services Abstract, Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) och Libris. Sökning har även skett genom sökmotorn Google. De sökord som främst 

använts är opiater, substitutionsbehandling, metadon (methadone), subutex, subuxone, 

professionella, syn på missbruk, harm reduction, substance abuse, opiate addiction, opiate 

treatment samt service provider. Dessa sökord har även använts i olika kombinationer med 

varandra. I studier och litteratur som funnits har en genomgång av deras referenslistor 

genomförts och därigenom har ytterligare relevant litteratur funnits. De forskningstudier som 

använts i föreliggande studie består av vetenskapliga rapporter, forskningsöversikter, samt 
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annan relevant litteratur rörande bland annat harm reduction, narkotikaberoende, studiens 

valda teorier och litteratur om kvalitativa metoder.  

 

Etiska överväganden 

Det finns ett antal etiska principer att beakta vid genomförandet av en forskningsstudie. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte, att intervjun 

är frivillig samt att de själva bestämmer om de vill avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet innefattar att intervjupersonerna själva har rätt att avgöra om sin medverkan 

i studien. Enligt konfidentialitetskravet ska de uppgifter som inhämtas i största möjliga mån 

vara konfidentiellt och den inkomna datan ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan nå 

den. Nyttjandekravet innebär att det material som framkommer endast kommer att användas 

för studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna har ett 

informationsbrev skickats ut till intervjupersonerna med ovanstående information (se bilaga 

1). Vid intervjutillfället har intervjupersonerna fått skriva under ett informationsbrev om att de 

delgivits information kring studien (se bilaga 2), detta för att författarna ska vara säkra på att 

intervjupersonerna läst och förstått informationen gällande denna studie. I föreliggande studie 

vet studiens båda författare vilka intervjupersonerna är och vad de sagt. Däremot följs 

konfidentialitetskravet genom att intervjupersonerna avidentifierats för läsare och därmed 

kommer att vara anonyma.  

 

Urvalsmetod 

Utifrån avsikten att undersöka hur behandlingspersonal betraktar substitutionsbehandling och 

vilka erfarenheter de har av behandlingens effekter på klienter har vi tillämpat ett så kallade 

målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) syftar detta urvalsförfarande till att hitta för studien 

lämpliga respondenter. I denna studie är respondenterna behandlingspersonal vid en 

opiatmottagning i en stor stad. Behandlingsenheten valdes utifrån att det är den enda 

opiatmottagningen i denna stad. Kontakt togs via telefon med samordnare vid enheten. Denne 

kontaktade i sin tur behandlingspersonal. Från början var tanken att intervjua samtliga (sju) 

behandlare vid den valda opiatmottagningen. På grund av att vissa av de tänkbara 

intervjupersonerna inte var tillgängliga under datainsamlingsfasen genomfördes endast fyra 

intervjuer. Dock intervjuades representanter för samtliga på enheten befintliga 

yrkesprofessioner (sjuksköterska, läkare, kurator samt psykolog), vilket sammantaget gav ett 

omfångsrikt material.  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien syftar till att undersöka vilken syn behandlingspersonal har på 

substitutionsbehandlingen samt vilken betydelse behandlingsformen har för klientgruppen. Vi 

valde att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer som, enligt 

Bryman (2011) och May (2001), är en blandning mellan ostrukturerade intervjuer (som 

används för att intervjupersoner ska kunna ge sina egna berättelser) och strukturerade 

intervjuer (som används för att besvara på förhand givna och mer precisa frågeställningar). 

Semistrukturerade intervjuer valdes utifrån att studiens syfte är att få fram personalens egna 

upplevelser av behandlingens effekter på klienterna men även att ge svar på vissa på förhand 

givna frågor. Bryman (2011) och May (2001) förklarar att en intervjuguide ofta används i 

semistrukturerade intervjuer för att inta ett öppet och flexibelt förhållningssätt och genom 

detta undvika att styra intervjun i en viss riktning till följd av förutfattade meningar. I 

intervjuguiden är frågorna uppdelade i olika teman som är relevanta för studien, vilket kan 

leda till att intervjun följer studiens syfte och frågeställningar. I föreliggande studies 

intervjuguide är frågorna uppdelade i följande teman: syn på missbruk, debatten kring 

substitutionsbehandling samt förändringar i livssituation (se bilaga 3). Intervjuguidens frågor 



12 

 

är kopplade till studiens redovisade forskning. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på 

behandlingsenheten för att underlätta för respondenterna i deras dagliga schema. Intervjuerna 

spelades in för att minimera minnesfel och underlätta transkriberingen.  

 

Analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberades de (vilket skedde i nära anslutning till genomförande-

tillfället för att ytterligare minimera minnesfel), därefter lästes dessa igenom för att få en 

översiktsbild. Sedan lästes de igenom ytterligare en gång för att finna genomgående teman, 

vilka kunde kopplas till studiens frågeställningar; Bakgrunden till ett drogmissbruk (Vilken 

syn har personal på drogmissbruk?), Avvikare i samhällets ögon (Hur upplever personal att 

klienters livssituation förändras i och med substitutionsbehandling?), Behandlingsformen ur 

professionellas perspektiv (Hur ser personalen på substitutionsbehandlingen?) samt Längtan 

efter ett Svensson-liv (Hur upplever personal att klienters livssituation förändras i och med 

substitutionsbehandling?). Med andra ord genomfördes en meningskategorisering av datan, 

vilket enligt Kvale (2009) innebär att intervjupersonernas uttalanden leder till att vissa 

kategorier kan utläsas och utvecklas under analysens gång. Utifrån intervjuerna kunde tre av 

studiens teorier (systemteori, stämplingsteori samt psykodynamiska teorier/anknytningsteori) 

utläsas (se studiens tolkningsram), vilket enligt Bryman (2011) är en induktiv ansats då 

teorierna valdes utifrån den inkomna empirin. Utöver de induktivt valda teorierna valdes två 

teorier (biologiska samt behavioristiska teorier) utifrån en deduktiv ansats, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att teorierna väljs innan empirin samlats in. Således valdes inte 

teorierna utifrån intervjupersonernas yrkestillhörigheter utan utifrån behandlingsformen samt 

respondenternas svar. Studiens teman analyserades sedan med hjälp av studiens tolkningsram. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet, som är kvalitativa studiers motsvarighet till 

kvantitativa studiers validitet, att studien mäter det den är avsedd att mäta. För att uppnå 

denna studies syfte läste studiens författare in sig på forskning kring substitutionsbehandling, 

vilket syftade till att få en översikt över den tidigare forskningen samt för att se vad som 

saknades inom forskningsområdet. Därefter justerades syftet och frågeställningar skapades för 

att fylla en av de luckor som fanns i forskningen, det vill säga professionellas syn på 

behandlingen. Tidigare forskning samt studiens syfte och frågeställningar utmynnade sedan i 

studiens intervjuguide. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med behandlingspersonal 

på den valda behandlingsenheten. Genom detta har trovärdigheten för studien stärkts då 

samma frågor ställts till samtliga intervjupersoner. Trovärdigheten har även stärkts genom att 

de skillnader som intervjuarpåverkan kan innebära för de olika intervjuerna har minskats då 

studiens båda författare var lika delaktiga under samtliga intervjuer. Intervjupersonernas svar 

har ibland lett till olika uppföljningsfrågor för att studiens frågeställningar ska kunna 

besvaras. Eftersom de olika intervjupersonerna fått olika uppföljningsfrågor kan studiens 

tillförlitlighet ifrågasättas. Tillförlitligheten, som är kvalitativa studiers motsvarighet till 

kvantitativa studiers reliabilitet, innebär enligt Bryman (2011) att en studies genomförande 

ska beskrivas på ett sådant sätt att en annan forskare vid ett annat tillfälle ska kunna replikera 

(det vill säga upprepa) studien. Författaren förklarar dock att det finns svårigheter inom 

kvalitativa studier att replikera studien och få samma resultat på grund av att respondenters 

svar är bundna till tid och rum, vilket är i ständig förändring. Däremot har studiens 

trovärdighet genom uppföljningsfrågorna stärkts då de på ett bättre sätt har kunnat besvara 

studiens syfte och frågeställningar.   

     Syftet med studier brukar enligt Bryman (2011) vara att resultatet ska kunna generaliseras 

till en större population eller till andra kontexter. Vår ambition är dock inte att generalisera 

resultatet till en större population eller till andra kontexter utan att få en fingervisning om hur 
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professionella kan se på denna behandling utifrån de kontroverser som finns kring 

behandlingsformen samt vad den kan bidra med för opiatberoende personer. Därför är det inte 

i hög grad av betydelse att det endast blev fyra intervjupersoner utan mer av värde att alla 

yrkesprofessioner blev intervjuade.  

 

Resultat och analys 
Texten i detta kapitel är strukturerad enligt teman som uppdagades vid databearbetningen: 

Bakgrunden till ett drogmissbruk, Avvikare i samhällets ögon, Behandlingsformen ur 

professionellas perspektiv och Längtan efter ett Svensson-liv.  

 

Bakgrunden till ett drogmissbruk 

Trots att studiens intervjupersoner har olika professioner och erfarenheter är deras tankar 

kring varför ett drogmissbruk uppstår likartade. I samtliga intervjuer belyses både sociala och 

genetiska faktorer vara orsaker till varför ett drogmissbruk uppstår. Något som dock går att 

utläsa i intervjuerna är att ju mer medicinskt inriktad utbildning den professionella har, desto 

mer fokus lades på de biologiska faktorerna:  

 
Först av allt jag tror inte att de är klienter utan att de är patienter, för 

missbruk är en medicinsk sjukdom – det är inte bara något socialt 

beteende. 

    (Läkare) 

 

Dels finns den psykosociala aspekten som man hamnar i. Sedan är det 

också att man har en genetisk risk vågar jag påstå, man har en ökad 

sårbarhet om man har anhöriga som har eller har haft en 

missbruksproblematik av något slag och så vet man också att det är, det 

finns forskningsrapporter som visar det. [...] Sen det som avgör det ena 

eller det andra det är lite svårt att avgöra. 

    (Kurator) 

 

Jag har ju den psykologiska och psykodynamiska grundsynen. Inte 

enbart förstås. Där tror jag att en beroendeproblematik uppstår tidigt i 

barndomen och att drogen, eller missbruket, blir ett sätt att hantera egna 

svårigheter i livet. 

(Psykolog) 

 

Enligt de biologiska teorierna anses missbruk främst vara en medicinsk sjukdom, dock spelar 

även sociala faktorer in (Passer et al., 2009; Risberg & Hansen, 2007; Fahlke, 2007) – något 

som även läkaren uttrycker i sitt uttalande. Missbruk klassificeras idag, enligt DSM-IV och 

ICD-10, som en diagnos (Melin & Näsholm, 1998) och eftersom behandlingsenheten följer 

Socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2009:27) samt att det i läkarens yrkesroll ingår att fokusera 

på det medicinska i behandlingen är det därför rimligt att anta att denne påverkas av ett mer 

strikt biologiskt synsätt än övriga yrkesgrupper. Kuratorns yrkesroll är att ha en helhetssyn på 

klientens situation, vilket också framgår av dennes uttalande. Kuratorn har både en biologisk 

och en psykosocial syn på uppkomsten till ett drogmissbruk, vilket enligt Passer et al (2009) 

Risberg och Hansen (2007) samt Fahlke (2007) är i enlighet med den biologiska 

teoribildningen. Till skillnad från läkaren och kuratorns synsätt visar psykologens uttalande 

på en psykodynamisk ståndpunkt då denne anser att missbruk blir ett sätt att hantera tidigare 

händelser (jfr Payne, 2008). Psykologens psykodynamiska synsätt visas även i följande citat: 
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Väldigt ofta tycker jag att de patienter som går här upplever en stor brist 

på tillit och trygghet och menar, när de själva förklarar missbruket, att 

det är den upplevelsen de får i [missbruket]. 

  (Psykolog) 
 

Psykologens patienter uttrycker att de upplever stor brist på tillit och trygghet, vilka är två 

huvudbegrepp inom anknytningsteori som tillhör den psykodynamiska teoribildningen (jfr 

Payne, 2008) 

     Slutligen kan även en behavioristisk förklaring till varför ett missbruk uppstår utläsas i 

intervjuerna, vilket antyds i följande citat: 
 

Den andra sidan är den rena inlärningen. En del beskriver det så att man 

börjar med partydrogande och sen övergår man i totalt missbruk. 

    (Psykolog) 

 

Jag tänker när man börjar i tonåren, övre tonåren, man mår dåligt och 

testar någonting och upptäcker att man mår lite bättre och sen rullar det 

på. 

    (Sjuksköterska) 

 

Inlärningen är, enligt Helleday och Berg Wikander (2007), en betydande del inom det 

behavioristiska synsättet. Utifrån psykologens uttalande kan en individs utveckling av ett 

totalt missbruk grunda sig i att partydrogandet som handling förstärks genom att det upprepas 

åtskilliga gånger. På så sätt befästs beteendet och övergår då till ett totalt missbruk. 

Sjuksköterskans citat är även det kopplat till en behavioristisk ståndpunkt då individen lär sig 

att olika negativa känslor och sinnesstämningar dämpas vid användandet av olika former av 

droger. Då drogbruket ger individen en tillfredsställelse upprepas droganvändandet trots de 

skador användandet kan leda till.  

 

Avvikare i samhällets ögon 

I samtliga intervjuer framkom att behandlingsenhetens klienter, i samhällets ögon, ses som 

avvikare. Exempel på detta belyses i följande två citat: 
 

[Det är av vikt att den som försöker bli drogfri] framförallt inte blir dömd 

för att den är en missbrukare och att man inte ser fel på den som 

[missbrukar]. Det tror jag är det vanligaste och det är det de själva 

säger. Omgivningens syn på [dem] förstärker den här rollen som de 

själva har på sig. De vet vad de gör och de flesta är inte speciellt stolta 

över att de har hamnat i ett missbruk, men det är svårt att ta sig ur det 

om omgivningen har den syn de har.                                  

                    (Sjuksköterska) 

 

De stora hindren ligger, tycker jag, på det sociala planet. För att de 

[heroinmissbrukare] upplever [...] sig stå så långt utanför samhället som 

man kan göra. När de kommer in i en process att försöka förändra, alltså 

att ta sig tillbaka till samhället, är det inte många faktorer som hjälper 

till och stöttar dem utan de får slå sig in och många tyngs eller hindras. 

Några utav dem upplever det som en bestraffning från samhället. Du får 

ingen räkmacka in tillbaka utan du ska straffas.[...] Det vore en hjälp om 

samhällets syn kunde bli mer positiv. [...] Respekt och förståelse tycker 

jag är viktiga redskap i bemötandet. 

(Psykolog) 
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Sjuksköterskans uttalande ger uttryck för den stämplingsprocess som, enligt Johansson och 

Lalander (2010) samt Ejrnoes och Kristiansen (2002), individer med ett drogmissbruk går 

igenom samt den svårighet som det innebär för individen att försöka ändra på den stämpel 

som de en gång har fått. Både psykologens och sjuksköterskans uttalande indikerar att när en 

individ försöker att ändra sitt beteende för att bli drogfri är problemet att samhället fortfarande 

ser personen som en missbrukare. Samhällssystemet blir ett slutet system mot den 

drogmissbrukande individen trots dennes försök att nå förändring och komma tillbaka in i 

samhällssystemet, som denne under en tid har stått utanför i och med drogmissbruket; detta 

bidrar till att det tar längre tid för individen att bli av med samhällets stämpel (att denne är en 

missbrukare och inte en individ) än det skulle ta om samhällssystemet var mer öppet och 

därmed mer stöttande för individen (jfr Payne, 2008; Öquist, 2008). 

     Något som också framkom i intervjuerna var vikten av ett arbete samt ett socialt nätverk, 

se följande citat: 

 
Ett arbete är ju så oerhört viktigt idag för de allra flesta människor. De 

allra flesta människor har ju nämligen ett arbete fortfarande. Det är 

viktigt att man har det för genom ett arbete är du någon, det ekonomiska, 

arbetskamrater, du har ett socialt nätverk omkring det är oerhört viktigt. 

Det är det sista som människor släpper ska jag säga.  

(Kurator) 

 

Kuratorn påpekar genom sitt uttalande att det är viktigt att individen har ett arbete då 

individen genom detta ingår i samhällssystemet (jfr Payne, 2008; Öquist, 2008). Kuratorn 

uttrycker att ett arbete är viktigt för människor och att klienterna försöker behålla sitt arbete så 

långt det är möjligt, vilket kan tolkas som att klienterna försöker att förhindra att de blir ännu 

mer avvikande och mer lika ”vanliga” människor (då de har kvar sitt arbete) (jfr Johansson & 

Lalander, 2010; Ejrnoes & Kristiansen, 2002).  

     I intervjuerna framkommer att klienterna även i kontakten med deras formella och sociala 

system kan ses som avvikare, exempelvis genom följande citat:  
 

Man måste hjälpa dem att bemöta kravet de får från samhället. Det är 

lätt för mig att söka arbete genom Arbetsförmedlingen men inte lika lätt 

för mina patienter så de behöver hjälp i sina kontakter med 

myndigheterna.  

(Läkare) 

 

Transportstyrelsen kräver intyg [för körkort] år ut och år in. Det är lite 

diskriminering för det är en beroendesjukdom [drogmissbruk] och då ska 

det behandlas som en vanlig sjukdom.  

(Sjuksköterska)  

 

Det gäller att [klienten] får hjälp när [denne] söker det och inte att 

någon läser i [sjukhus-] journalen att ”det här är en missbrukare” och 

så får man fel behandling.  

(Sjuksköterska) 

 

Läkaren och sjuksköterska uttrycker att klienterna, enligt deras erfarenheter, tenderar att ses 

som avvikare inom exempelvis arbetsförmedlingen och transportstyrelsen (formella system) 

samt sjukhus (sociala system) (jfr Johansson & Lalander, 2010; Ejrnoes & Kristiansen, 2002). 

Till följd av detta utsätts de för olika former av sanktioner; exempelvis är det inte lika lätt för 

dem att söka jobb, klienterna behöver skicka in intyg till Transportstyrelsen varje år samt att 

de kan få fel behandling från sjukvården för att de i första hand ses som missbrukare. Genom 
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att, som läkaren säger, hjälpa klienterna att möta de krav som finns i samhället kan klienterna 

försöka ändra sin stämpel från avvikare till att uppfattas som en ”vanlig” människa. Genom 

att acceptera sitt förflutna kan klienterna börja förändra sig själv, vilket kan leda till ett bättre 

mående hos individen:  
 

De som är tillfreds med att de varit missbrukare, som inte skäms för det, 

de klarar sig ganska bra och kan också berätta för arbetsgivare att såhär 

har det sett ut. För de behöver komma hit med jämna mellanrum och 

ibland behöver ta ledigt från jobbet. De som är öppna med sin bakgrund 

för sin arbetsgivare har oftast inga problem. De som inte har accepterat 

sin livssituation, de får problem för att de vill hålla upp en fasad. Där ser 

vi ett tydligt mönster att de klarar det inte länge, de mår dåligt. [...] jag 

vet inte hur den eventuella arbetsgivaren tänker i och med att det finns så 

mycket fördomar. Med all rätt för alla sköter sig inte heller.  

(Sjuksköterska)  

 

Uttalandet belyser vikten av att acceptera det som har varit, vilket är en viktig del för att 

kunna förändras. När individen har förändrat synen på sig själv börjar arbetet med att få andra 

att acceptera denna förändrade självbild. Personer med ett missbruk ses ofta, enligt Johansson 

och Lalander (2010) samt Ejrnoes och Kristiansen (2002), i samhällets ögon som avvikare 

tillhörande gruppen missbrukare istället för att betraktas som en individ med en 

missbruksproblematik; detta kan vara en förklaring till varför vissa personer väljer att inte 

vara öppen med sin bakgrund för en potentiell arbetsgivare. Dock verkar det inte vara en 

hållbar strategi i längden utan det är mer verkningsfullt för individen att vara öppen med sin 

bakgrund. Det krävs då att individen själv har accepterat det som varit, vilket kan vara något 

som behöver bearbetas mer under behandlingen inte minst för att klienten ska uppnå ett bättre 

mående jämfört med om denne väljer att hålla uppe en fasad, exempelvis för en tänkbar 

arbetsgivare. 

     I intervjuerna framkommer även att behandlingsenhetens klienter ofta ser sig själva som 

avvikare, vilket belyses i nedanstående citat: 

 
Det är svårare med de sociala relationerna ute i samhället. [...] 

Beroende på hur bakgrunden sett ut, men de allra flesta vet inte hur man 

gör [i sociala relationer]. De kan umgås med andra i sin krets och det är 

det som är problemet för det är dem som de ska bryta kontakten med. De 

blir ofta väldigt ensamma. De känner sig annorlunda och blir 

behandlade annorlunda.  

(Sjuksköterska)  

 
En del tar inte det här perspektivet ”en gång missbrukare, alltid 

missbrukare” eller [ser sig själva som värdelösa]. Men andra kanske får 

det bekräftat genom substitutionsbehandlingen. Då är det ofta den här 

trassliga resan med återfall. För många blir återfallet en bekräftelse av 

att de inte kan återgå. [...] Om jag är den allra sämsta människan så är 

jag ändå trygg i det. Då riskerar jag aldrig att någon ska tycka att jag är 

sämre än sämst. Det är inte ovanligt. Så att komma ur det här kan man 

säga, är ett slags försvar mot att kunna se sig själv som en människa som 

är lika värd som andra.  

(Psykolog)  

 

Sjuksköterskan nämner att klienterna kan få svårigheter med sociala relationer till andra 

människor utanför deras egen krets och att de på grund av detta kan bli ensamma. Genom att, 

enligt Payne (2008) och Öquist (2008), kartlägga hur klienternas olika system är uppbyggda 
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och interagerar med varandra – det vill säga vilka relationer samt kontakter individen har och 

hur de fungerar – kan en ökad förståelse uppnås för individens situation. Då klienterna ofta 

umgås med andra människor i den egna kretsen – i det här fallet oftast andra missbrukare – 

blir samspelet med företrädare för andra system svårt att etablera och/eller upprätthålla, vilket 

kan förklara varför klienterna känner sig ensamma. I citaten kan det även utläsas att klienterna 

känner sig annorlunda jämfört med andra människor då de har en bakgrund som inte 

överensstämmer med vad som förväntas av normen. Enligt Johansson och Lalander (2010), 

Ejrnoes och Kristiansen (2002) samt Månsson (2002) ”blir” klienten i samspel med andra en 

avvikare och kan även komma att se sig själv som avvikare. Enligt psykologen kan klienterna 

i vissa fall känna sig värdelösa och tolka återfall som att de inte kan bryta sitt missbruk. Vissa 

klienter kan känna en slags trygghet i sin värdelöshet, vilket i sin tur kan leda till att klienten 

inte försöker bryta med sitt missbruk utan istället bejakar det faktum att denne är en 

missbrukare/avvikare som inte kan förändras. Detta förhållningssätt kan enligt psykologen 

tolkas som ett försök att försvara sig mot omvärlden.  

 

Behandlingsformen ur professionellas perspektiv 

Som tidigare nämnts har intervjupersonerna olika mycket fokus på de biologiska 

bakgrundsfaktorerna till ett missbruk, detta gäller även i diskussionen kring vad som krävs för 

att klienterna ska kunna bryta med sitt missbruk. I följande del uttrycker läkaren, 

sjuksköterskan samt kuratorn vad de anser att klienten är i behov samt vad 

behandlingsenheten kan hjälpa dem med i processen till att nå ett drogfritt liv:  

 
Vi har alla opiater i kroppen. Endorfiner [vilka fungerar som naturliga 

opiater] är vår kropps hjärna och vi behöver opiater för att fungera som 

människor. Vi behöver opiater för att uppleva känslor, såsom glädje. Går 

man på exogena opiater, genom att exempelvis injicera opiater, slutar 

kroppen producera sina egna endorfiner.[...] Det som vi gör med våra 

mediciner är att vi ger mindre farliga och mer långverkande opiater som 

blockerar HPA-receptorerna och ger kroppen möjlighet att återställa sig 

och få tillbaka förmåga att producera endorfiner. Den processen, är 

mycket individuell, men kan ta mellan tre till fem år. Så vissa av de som 

har stått i behandling i tre till fem år har möjlighet att sluta med detta för 

att kroppen har fått tillbaka förmågan att producera endorfiner, så en del 

av dem kan klara att trappa ut medicinerna. Det finns [dock] forskning 

som visar att en del av patienterna måste ta medicinen livslångt för att 

inte få återfall. 

(Läkare) 

 

För en del personer tror jag att [substitutionsbehandling] är bra. Man 

kommer av vanan, blir tagen av gatan och [kommer] in i en behandling. 

Medicinen i sig, hjälper för att de behöver någonting som tar bort suget 

och fokuset på droger. Sen tror jag inte att man behöver jättemycket 

medicin.  

(Sjuksköterska) 

 

Som tidigare nämnts har läkaren stort fokus på den biologiska synen på missbruk och 

klientens väg till drogfrihet, vilket märks i ovanstående citat då denne uttrycker vad individen 

är i behov av rent biologiskt sett samt varför medicinering behövs för att bryta ett 

opiatberoende (jfr Passer et al., 2009; Risberg & Hansen, 2007; Fahlke, 2007). Då missbruk 

ses som en kronisk sjukdom – där opiatmissbruk är den svåraste – som är olika från person till 

person kan det vara en förklaring till varför de behöver medicineras olika lång tid, vissa hela 
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livet. Även sjuksköterskan har en biologisk syn på vad klienten är i behov av, däremot är 

denne mer restriktiv gällande medicineringen.  

     Kuratorn nämner en annan del som är viktig att arbeta med i behandlingen av klienterna: 
 

Det gäller att jobba med beteendefrågan. Hur man får verktyg att ändra 

sitt beteende och att möta upp det sug som uppstår när du är i en nykter 

fas. Det finns alltid situationer eller lägen där man går tillbaks till att 

[...] inte [möta problemen] man har. Utan det naturliga sättet är att ’nu 

måste jag ha [droger]’.  

(Kurator) 

 

Utifrån ovanstående citat kan det förstås att kuratorn har en behavioristisk syn på 

behandlingen. Helleday och Berg Wikander (2007) förklarar att enligt det behavioristiska 

synsättet lär sig individer som missbrukar att om denne mår dåligt eller ställs inför en svår och 

jobbig situation kan denne bruka droger för att må bättre. Då detta upprepas åtskilliga gånger 

leder det till att beteendet befästs. Kuratorn uttrycker att klienterna behöver använda sig av 

andra verktyg än droger när de ställs inför situationer som de tycker är svåra och jobbiga. 

     När en individ får börja i substitutionsbehandling kan det börja ske en förändring för 

denne, vilket nedanstående två citat visar: 
 

[I och med substitutionsbehandlingen] går du in i ett mer kontrollerat 

beroende. Samtidigt får du möjlighet att komma ur det andra: 

begränsningarna som blir att vara fångad i missbruksvärlden. [...] Det är 

mer det fysiologiska beroendet som man kan hantera, för som sagt, en 

del går faktiskt ur det fysiska beroendet. 

(Psykolog) 

 

Det som händer för den det fungerar för är att de slipper jagandet [av 

droger]. Det är det enda som är i deras huvud för det är mycket pengar i 

det här. [...] Det är våld, ekonomi samt kriminalitet och det är en oerhörd 

lättnad för dem att få komma in här. Spänningen släpper. Man kan få tid 

och möjlighet att börja fokusera på någonting annat. När du kommer in 

är det bara tabletten, pengar och allt annat runt omkring, det slipper du 

när du kommer hit. Då kan du börja på att flytta fokus till att skaffa mig 

ett värdigare liv såsom sysselsättning, boende, relationer, jobba på att 

bryta de nätverk som man har. Det finns knappt några av de här som har 

drogfria vänner. Alla känner alla i den här branschen, i princip.  

(Kurator) 

 

De båda citaten visar återigen på vilken påverkan drogberoendet har, både fysiskt och 

psykiskt, på en människas kropp samt vad substitutionsbehandlingen kan bidra med för den 

enskilde. Boende och sysselsättning är någonting som individen behöver ha innan denne kan 

börja behandlingen, vilket bidrar till att individen redan från start är närmare att ta sig ur 

missbrukssystemet och in i samhällssystemet (jfr Johansson & Lalander, 2010; Payne, 2008; 

Öquist, 2008). Behandlingens läkemedel kan bidra till att klienterna kan börja fokusera på den 

psykosociala delen och att det blir möjligt att börja arbeta med en förändring på det området. 

Individen kan exempelvis börja arbeta med att bygga nya nätverk och på så sätt skapa nya 

eller återuppta – drogfria – relationer, exempelvis till familj, vänner och kollegor (jfr Payne, 

2008; Öquist, 2008). När individen har arbetat med en beteendeförändring och fått ordning på 

den sociala biten och kroppen (som nämndes i ovanstående analysdel) eventuellt har börjat att 

på nytt producera endorfiner kan individen även sluta med det fysiska beroendet (jfr Helleday 

& Berg Wikander, 2007; Fahlke, 2007). 
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     Nedanstående citat belyser samhällets kostnader för behandlingen och behandlingens 

effektivitet: 
 

Forskning visar att för varje krona som vi satsar på 

substitutionsprogram får vi tillbaka ungefär 67 kronor. [Patienterna] blir 

inte brottsliga, då de inte har det kriminella beteendet. Är man aktiv 

missbrukare då söker man till vården ganska ofta. Kommer man in i 

programmet har man en kontinuerlig och organiserad strukturerad 

kontakt med vården som kostar mycket mindre än de patienter som söker 

akut. 

(Läkare) 

 

Väldigt många behandlingar idag är inriktade på effektivitet och 

snabbhet och min erfarenhet, eller tro, är att saker och ting tar tid. 

Speciellt om man ska göra en så stor förändring av sin egen identitet. 

(Psykolog) 

 

Enligt läkarens citat är behandlingen en kostnadsbesparing för samhällets sociala system 

såsom rättsväsendet och hälso- och sjukvården, vilket medför att det blir ökade resurser inom 

det systemet (jfr Payne, 2008; Öquist, 2008). Vidare visar psykologens citat på att denna typ 

av behandling tillåter att beteendeförändring tar tid, vilket enligt Helleday och Berg Wikander 

(2007) samt Payne (2008) kan vara behövligt då ett inlärt beteende som har pågått under en 

längre tid tar tid att förändra. Då effektivitet och snabbhet inte lika tydligt står i fokus inom 

denna behandlingsform kan det vara en mer gynnsam behandlingsform för individer med ett 

opiatberoende eftersom det är en svårbehandlad grupp individer som kräver mycket resurser 

och tid för att nå en förändring. 

     I intervjuerna framkommer vad intervjupersonerna anser behövs för klienten samt i 

behandlingen för att missbruket ska kunna brytas:  

 
När det gäller klienter som går substitutionsbehandling har de kommit 

relativt långt i sin [missbruks-]karriär. Det finns en social status i det 

här [substitutionsbehandling]. Det är ganska svårt att komma in då det 

är väldigt speciell missbruksproblematik. Det krävs mycket insatser då 

det är en oerhörd resurskrävande grupp. Det är ofta mycket 

samsjuklighet, exempelvis ADHD och många är förhållandevis 

lågbegåvade. [...] Läkemedel, förändra beteendet och psykosociala 

insatser, det är tre delar i det här som ska gå hand i hand.  

(Kurator) 

 

Man bör nog jobba mera med personen. Bygga upp, för det här är oftast 

trasiga människor. Man börjar missbruka tidigt, i tonåren och därför har 

utvecklingen stannat av ganska mycket. Hur är man när man är 12 eller 

13? Det är det beteendet som vi ser många gånger, där måste man få 

chans att lära sig och utvecklas.  

(Läkare)  

 

I ovanstående citat nämner kuratorn och läkaren vad som behövs i behandlingen för att kunna 

nå ett positivt resultat för klienten. Kuratorn uttrycker att det ofta förekommer samsjuklighet i 

form av ADHD och lågbegåvning, vilket kan kopplas till det biologiska synsättet då 

individens beteende anses kunna förklaras utifrån människans gener och biologi. Även 

kombinationen av medicinska och sociala faktorer stöds av det biologiska synsättet (jfr Passer 

et al., 2009; Risberg & Hansen, 2007; Fahlke, 2007). Läkaren uttrycker att klienternas 

beteende påminner om beteendet hos ett barn i 12, 13-årsåldern då deras utveckling har 
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avstannat till följd av missbruket. Läkaren anser därför att klienterna behöver byggas upp 

samt lära sig det som de inte lärt sig tidigare för att kunna hantera sin situation (jfr Helleday & 

Berg Wikander, 2007; Payne, 2008). 

     Intervjupersonerna kan se ett behov av ett mer etablerat samarbete med andra, för klienten, 

relevanta myndigheter för att förbättra situationen för klienten:  
 

Det optimala vore om det fanns behandlingshem som vi [i samarbete med 

socialtjänsten] kunde skicka [patienten] till med fortsatt behandling så att 

de var under kontrollerade former under några månader för att bli 

stabila och sen komma tillbaka och fortsätta. Om man hade en eller ett 

par handläggare som var intresserade av det här [substitutionsvård] och 

som kunde jobba upp en relation, både med oss och med patienterna, det 

tror jag skulle vara jättebra. [...] Sen kanske det finns någon som är 

huvudkontaktperson, som är spindeln i nätet, för alla men alla ska känna 

till varandra. Samarbetet. Nätverket. För de har inget vanligt nätverk. 

Finns det familj så få med dem [i arbetet]. Vi får inte glömma de som 

jämt är utanför. 

(Sjuksköterska) 

 

Det är socialtjänsten som ska hjälpa dem med sociala frågor. Det är 

frivården som vi måste samarbeta med för det är många som har hamnat 

många år i fängelse som har fått villkorligt straff och så vidare. Det är 

arbetsförmedlingen och i vissa fall försäkringskassan [som vi ibland 

behöver samarbeta med]. 

(Läkare)  

 

Både sjuksköterskan och läkaren önskar en mer öppen kontakt med de myndigheter som, 

enligt Payne (2008) samt Öquist (2008), ingår i klienternas formella och sociala system; detta 

för att kunna få samt dela information om klienten som kan hjälpa klienten på bästa sätt. 

Sjuksköterskan uttrycker även att denne vill att klienternas familjer, alltså det som Payne 

(2008) samt Öquist (2008) benämner som klientens informella system, ska vara med i 

behandlingsarbetet. Genom detta är förhoppningen att stärka upp nätverket kring klienterna 

och få med familjen i processen.  

     I intervjuerna framkommer hur samarbetet kan se ut både när det fungerar och inte 

fungerar: 
 

I de fallen där vi har fått till [samarbetet], för det går även nu med vissa 

handläggare om man får bra kontakt och sådär. Då gör vi en struktur 

och patienten ser då att vi pratar [med varandra]. För de försöker [säga] 

’det här behöver du inte berätta [för handläggaren]’. ’Säger du det här 

då kommer jag att förlora lägenheten’, ’ja men, vi har kommit överens 

om att vi ska säga det här. Du har skrivit under på det’. För vi skriver 

kontrakt och i slutändan funkar det. När vi inte har det här bollplanket 

[...] ser vi bara medicinska risker. Vi kan inte ge medicin till en person 

som är påverkad. Vad händer när [patienten] inte får medicin på några 

dagar? Jo, drogsuget blir ännu värre och då går man ut och tar mera 

[droger]. Sen slutar det med att vi är tvungna att skriva ut personen [ur 

behandlingen] och gör då en LVM-anmälan. Sen får de knarka ett tag 

till, kanske de hamnar på ett LVM-hem, sen får de söka tillbaka [till 

behandlingen]. Det är ingen kedja utan det blir bara korta insatser och 

det är inte bra för någon.  

 (Sjuksköterska)
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Sjuksköterskans uttalande är ytterligare ett exempel på vikten av att få till ett bra samarbete 

mellan olika samhällssystem för att få till ett fungerande nätverk av insatser för klienten. Om 

de får till ett samarbete kan det bidra till att det i längden blir bättre för klienten eftersom alla 

de involverade systemen, inkluderat klienten, vet vad som är överenskommet och risken för 

korta insatser minimeras (jfr Payne, 2008; Öquist, 2008).  

     Som tidigare nämnts har intervjupersonerna uttryckt fördelar och svårigheter med 

behandlingsformen samt vad de anser behövs för att hjälpa klienten nå ett drogfritt liv. Det 

som har framkommit i samtliga intervjuer är även innebörden av följande citat:  

 
I slutändan handlar det om att få en människas liv till att bli lite bättre. 

(Sjuksköterska) 

 

Längtan efter ett Svensson-liv 

Det är ett krävande arbete som ligger framför de individer som har ett opiatmissbruk och som 

vill bli drogfria. Nedanstående citat är några exempel på de utmaningar de ställs inför: 

 
Att hämta en person eller patient från gatan och försöka att skola in eller 

motivera denne att välja en helt annan livsstil, det är en svår process. De 

har levt utanför samhället i ganska många år. De har levt ett helt annat 

liv och har haft kontakter med en helt annan typ av personer och det blir 

svårt att få tillbaka ett Svensson-liv. Patienterna måste kämpa med en 

missbrukares beteende. De flesta missbrukare är vana vid att om de mår 

dåligt tar de en tablett för att må bättre. De är inte vana vid att kämpa 

för att förbättra måendet.  

(Läkare) 

 
Det som ofta efterfrågas är att det måste finnas en trygg och säker social 

miljö för att man ska försöka sluta med missbruket. Till exempel blir det 

omöjligt hjälpa en bostadslös person att sluta med missbruket utan vi 

måste försöka hjälpa personen att hitta en bostad innan vi går vidare.  

(Läkare) 

 
Jag har träffat många patienter som aldrig har levt i en vanlig familj. De 

har aldrig haft ett vanligt liv och kan inte ens äta med kniv och gaffel. 

Det här som är vardag och vanligt för oss har de aldrig varit med om. 

Redan på den nivån är det viktigt att man börjar om på något vis. Att de 

får lära sig.  

(Sjuksköterska) 

 

Till att börja med visar läkarens första uttalande på att dessa individer har varit utanför 

samhällets formella och sociala system under en längre period. Deras informella system har 

bestått av individer som även de har varit utanför de formella och sociala systemen (jfr Payne, 

2008; Öquist, 2008). Dessa individer har tagit en tablett när de har mått dåligt och genom de 

åtskilliga gånger det har upprepats har det beteendet befästs. Det kommer vara svårt för 

individen att arbeta bort det inlärda beteendet, dock inte omöjligt (jfr Helleday & Berg 

Wikander, 2007; Payne, 2008). Det som först behövs för klienten för att denne ska kunna 

börja bli drogfri är – som läkarens andra citat visar – en trygg och säker miljö, vilket en 

bostad kan bidra med. Då klienterna i vissa fall aldrig har levt – som sjuksköterskans 

uttalande visar – i en vanlig familj är det även av vikt att behandlingspersonal från början 

skapar en trygg och säker miljö för klienterna. I och med den trygga miljön kan klienterna 

sedan börja arbeta med att få till beteendeförändringar hos sig själv (jfr Eide & Eide, 2006; 

Andersson & Andersson & Thorsén, 2002). 
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     Nedanstående citat belyser vikten av rehabilitering:  
 

De behöver rehabiliteras så att de kan få tillbaka en normal och 

fungerade arbetsmiljö, familjemiljö eller en fungerade vardag. Jag 

menar att vi alla inte skulle ha möjlighet att sluta med missbruket om vi 

var arbetslösa, bostadslösa och stigmatiserade från samhället.  

(Läkare) 

 

Läkaren anser att det skulle vara svårt för vilken människa som helst att bryta med ett 

missbruk om individen inte har arbete eller bostad. Denne uttrycker därför att klienterna – för 

att kunna återfå ett liv där arbete, familj och vardag fungerar – på nytt behöver lära sig hur de 

ska bete sig (jfr Payne, 2008). Vidare pekar läkarens uttalande mot att det är svårt för 

klienterna att bryta med sitt missbruk på grund av den stämpel de har, både från samhället i 

stort och från sig själva (jfr Payne, 2008; Johansson & Lalander, 2010; Ejrnoes & Kristiansen, 

2002; Månsson, 2002). Genom att återfå en fungerande vardag med arbete och en god 

familjemiljö kan det bli lättare för klienterna att ändra den stämpel de har och därmed blir det 

även lättare för dem att bryta med sitt missbruk.  

     Substitutionsbehandlingen har olika mål, följande citat visar det övergripande målet: 
 

Att nå ett värdigt liv är det [missbruksbehandlingen] handlar om. Det 

finns ju ingen som vill hålla på med det här egentligen. Då är det andra 

krafter här upp [pekar på huvudet] som styr. Det gäller att hitta de här 

negativa konsekvenserna som man får förr eller senare.  

(Kurator)  

 

Kuratorn uttrycker att klienterna egentligen inte vill missbruka narkotiska preparat och att 

deras mål med behandlingen är att få ett ”värdigt liv” utan droger. Dock är det svårt för 

klienterna att bryta sitt missbruk på grund av psykologiska faktorer och ett felinlärt beteende 

(jfr Helleday & Berg Wikander, 2007; Payne, 2008). När klienternas missbruksbeteende leder 

till negativa konsekvenser kan de inse att deras beteende behöver förändras för att de ska 

kunna nå det värdiga livet de önskar sig och kan då få en vilja att förändra livet till det bättre, 

med andra ord ett liv utan droger.  

     Individer med ett opiatmissbruk har bland annat följande önskningar som de vill uppnå 

med hjälp av behandlingen: 

 
Att få ett vanligt liv och att bli vanliga, det är det alla vill. De vill bli 

Svenssons. Det var antagligen det de inte ville bli från början. Man 

förändras. Jobb, bostad och gärna familj eller något. [...] Det handlar 

inte bara om att de får bli drogfria, man ska ju känna sig tillfreds med 

sig själv, våga gå ut i samhället och möta vanliga människor. 

(Sjuksköterska) 

 

Individerna vill, som sjuksköterskans uttalande visar, bli av med sin ”missbrukarstämpel” och 

få komma in och bli en del av samhället (jfr Johansson & Lalander, 2010; Ejrnoes & 

Kristiansen, 2002; Månsson, 2002). De vill ha ett arbete, bostad och gärna bilda en familj. De 

vill utöver det även ändra det psykiska måendet för att uppnå en känsla av att vara tillfreds 

med sig själv, vilket kan bidra till att de vågar röra sig i samhället bland drogfria människor 

(jfr Helleday & Berg Wikander, 2007; Payne, 2008).  

     I samtliga intervjuer uttrycker intervjupersonerna vilka positiva förändringar som klienten 

får till följd av substitutionsbehandlingen, exempelvis genom följande citat:  
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Skillnaden är att i missbruket tänker du, från förmiddag till eftermiddag, 

på hur du ska få tag i drogen till nästa gång. Här kan det bli chockartat 

när du börjar tänka ’jag har ett liv och jag ska göra någonting med det!’. 

Jag vet av erfarenhet att det finns en del som tycker att det är väldigt 

jobbigt, man känner sig maktlös. Andra som sagt blir inspirerade och vill 

återupprätta. Ibland har vi gjort en livslinje. Det är ingen stor sak att 

göra en livslinje men det kan vara ganska ovärderlig för en person att 

uppleva. Som sagt, för en del blir det rena natten och för en del blir det 

ett uppvaknande. 

(Psykolog) 

 

[Patienterna får] möjlighet att bygga sig ett liv, möjlighet att rehabiliteras 

till det samhälle som vi har. De riskerar inte sina liv, blir mindre 

kriminella och får tillbaka chansen att leva ett vanligt Svensson-liv.  

(Läkare) 

 

Psykologen uttrycker i ovanstående citat att den förändring klienterna genomgår – från att 

konstant tänka på hur de ska få tag i droger till att inse att de har mer tid till att tänka på annat 

– kan leda till att vissa klienter känner sig maktlösa och inte vet vad de ska göra eller hur de 

ska bete sig. Förklaringen till detta har att göra med att klienternas beteende står inför en 

förändringsprocess då de inte behöver jaga efter drogerna längre utan kan få medicin genom 

behandlingsenheten (jfr Helleday & Berg Wikander, 2007; Thorsén, 2010; Payne, 2008). 

Klienterna får då möjlighet att ändra sina rutiner till att vara mer lika en ”vanlig” människas 

rutiner. Läkaren nämner att klienternas förändring blir positiv då de får möjlighet att bygga 

upp sitt liv på nytt och kan genom sin beteendeförändring återigen bli en del av det övriga 

samhället. Psykologen uttrycker dock att vissa klienter ser förändringen som problematisk då 

klienten måste ta reda på vem denne är utan drogen, vad denne ska göra med den tid som 

tidigare gick till att jaga efter droger samt vad denne ska fokusera sina tankar på istället för 

droger. Genom behandlingen får klienterna möjlighet att sträva efter det värdiga liv som de 

önskar sig.  

     Behandlingen ger individen olika möjligheter till att bygga sig ett ”normalt liv”, vilket 

följande citat belyser: 
 

De går ur den här missbrukaridentiteten och ser sig själva som 

medicinskt behandlade. Visserligen kämpar de med det, men oftast tar de 

sig några steg närmare samhället. Ofta kan de börja ta ansvar för sina 

nära relationer och kan börja utveckla dem. Då tänker jag främst på 

föräldrar och syskon, men de börjar också förmå att leva i relationer. 

Inte sällan är det barn också som de kan sträva efter att uppnå en bra 

relation till eller försöka reparera relationen till.  

(Psykolog) 

 

Som tidigare nämnts – och som ovanstående citat belyser – stämplas individer med ett 

missbruk av samhället som missbrukare (jfr Johansson & Lalander, 2010; Ejrnoes & 

Kristiansen, 2002; Månsson, 2002). Citatet visar även på den svårighet som det innebär att 

försöka bli av med stämpeln och komma in i samhället. Psykologen beskriver hur individerna, 

i och med behandlingen, börjar kunna bygga upp eller skapa nya relationer. Att arbeta med 

dessa informella system är av vikt då individer, ända upp i vuxen ålder, är i behov av att skapa 

trygga och starka band till andra människor (jfr Payne, 2008; Eide & Eide, 2006; Andersson, 

Andersson & Thorsén, 2002).  

     Avslutningsvis belyser psykologen vad vikten med behandlingen bland annat är: 
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Att hjälpa en människa tillbaka till eller in i samhället, de kanske inte har 

varit där någon gång tidigare i livet, gör att människovärdet – som det 

handlar om – kan återvinnas. Vi har förlorat många liv på vägen dit. 

    (Psykolog) 

 

Slutsatser  

Studiens syfte var att undersöka hur behandlingspersonal ser på substitutionsbehandling och 

vilka erfarenheter de har av behandlingens effekter på klienterna. Utifrån studiens 

frågeställningar har följande slutsatser dragits:  

 

Vilken syn har personal på drogmissbruk? 

 Bakgrunden till ett drogmissbruk anses vara både genetiska faktorer (sjukdom) och 

sociala faktorer (inlärt beteende, hantering av svårigheter i livet, brist på tillit och 

trygghet).  

 

Hur ser personalen på substitutionsbehandlingen? 

 Klienterna behöver kemiskt framställda opiater, i form av buprenorfin eller metadon, på 

grund av att deras kroppar slutat tillverka biologiska opiater (endorfiner) till följd av 

deras missbruk.  

 Effekterna av preparaten kan bidra till att klienterna får möjlighet att kunna fokusera på 

att ändra sitt beteende, bygga nya drogfria nätverk samt att komma in i samhället.  

 Längden på behandlingen varierar från klient till klient. Vissa kan trappa ut medicinen 

medan andra behöver livslång behandling.  

 Substitutionsbehandlingens klienter behöver mycket resurser då de har en svår 

missbruksproblematik. För samhället är det dock en kostnadsbesparing i längden och för 

klienterna handlar det om det humana värdet.  

 Ett bättre samarbete mellan olika myndigheter är önskvärt då detta skulle kunna leda till 

färre korta insatser, vilket gynnar både klienten och samhället i stort.  

 

Hur upplever personal att klienters livssituation förändras i och med substitutions-

behandling? 

 Behandlingen ger klienterna möjlighet att bli drogfri, behålla ett arbete, bilda en familj 

samt bli en del av samhället och detta kan i sin tur leda till att klienten känner sig tillfreds 

med sig själv.  

 

Vilken betydelse har behandlingsformen för opiatberoende personer? 

 I och med att klienterna får medicin av behandlingsenheten slipper de jagandet av droger, 

vilket minskar kriminaliteten och de får möjlighet att ta till sig av psykosociala insatser. 

Med andra ord ger behandlingsformen klienterna en möjlighet till att skapa ett bättre och 

mer stabilt liv för dem själva. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer en slutdiskussion utifrån studiens frågeställningar att föras. Därefter 

följer förslag till vidare forskning. Avsnittet avslutas med studiens praktiska implikationer.   

 

Slutdiskussion  

I studiens resultat tar intervjupersonerna – utifrån deras olika yrkesprofessioner – olika stort 

utrymme i de olika avsnitten, detta är dock förståeligt då de har olika yrkesroller och 

kunskaper. Exempelvis fokuserar läkaren mer på själva behandlingen och individens fysiska 
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mående än på de sociala faktorerna, medan psykologens fokus är det motsatta. Nedan följer 

diskussioner utifrån studiens slutsatser, tidigare forskning samt förslag på vidare forskning. 

 

Vilken syn har personal på drogmissbruk? 

Enligt Thorsén (2010) grundar sig den humana människosynen i att alla människor har samma 

medfödda värde och rättigheter. Enligt människosynen föds människor med ett ”jag”, vilket är 

gott. ”Jaget” består av vissa medfödda basbehov: fysiologiska behov (föda, vätska etcetera), 

trygghetsbehov (trygghet, säkerhet etcetera), gemenskaps- och kärleksbehov 

(grupptillhörighet, tillgivna relationer till andra människor etcetera), självuppskattningsbehov 

(strävan efter prestige, status etcetera) samt självförverkligandebehov (sökandet efter djupare 

förståelse av det mänskliga livet, utvecklandet av de egna talangerna etcetera). Basbehoven 

har en hierarkisk ordning, det vill säga att en viss grad av de fysiologiska behoven måste vara 

uppfyllda innan trygghetsbehoven kan tillgodoses och så vidare. Människan är fri att välja om 

denne vill tillfredsställa sina basbehov eller om denne hellre vill tillfredsställa sina inlärda 

behov, människan är alltså – trots påverkan från faktorer såsom uppfostran och ekonomisk 

tillhörighet – fri att styra över sitt eget liv. Det som framkommer i studiens intervjuer är att 

behandlingsenhetens klienter valt att inte tillfredsställa de lägre behovsstegen (exempelvis 

fysiologiska eller trygghetsbehoven) då de istället fokuserar på sitt inlärda beteende – sitt 

missbruk – och därmed kan de inte uppfylla de högre behovsstegen (självuppskattnings- och 

självförverkligande-behoven). För att klienterna ska kunna tillfredsställa sina basbehov 

behöver alltså fokus på att fylla behovet av narkotika minska/försvinna, vilket kan ske genom 

substitutionsbehandlingen då klienterna slipper fokusera på hur de ska få tag på narkotika. 

Klienterna kan då sätta mål för sitt liv och utifrån dessa börja förändra sitt beteende för att 

kunna uppnå sina mål samt förverkliga sig själva.  

     Tidigare studier på professionellas syn på substitutionsbehandlingen visar att det främst är 

tre huvudteman som understryks: det terapeutiska ingripandet, substitutionsbehandling som 

något mer än harm reduction samt behandlingen som pragmatisk lösning (jfr Ekendahl, 

2011). Dessa tre teman är även återkommande i samtliga intervjuer i denna studie. Enligt 

intervjupersonerna är substitutionsbehandlingen en medicinsk behandling som ska likställas 

med andra sjukdomsbehandlingar och överlag ses behandlingsformen som en långtidslösning 

och inte endast som harm reduction. På grund av att opiatanvändandet ses som en sjukdom 

kan individer som brukar opiater lägga ifrån sig ansvaret på drogerna och anse att de inte kan 

sluta sitt narkotikabruk eftersom detta är en del av deras sjukdom. Genom att erbjuda en 

sjukdomsbehandling kan klienterna dock inte skylla på sin sjukdom då det finns hjälp att få 

för denna, vilket kan bidra till att fler individer blir drogfria.  

 

Hur ser personalen på substitutionsbehandlingen? 

Substitutionsbehandling räknas idag som en evidensbaserad behandlingsmetod och vikten av 

evidensbaserad praktik har den senaste tiden fått allt större utrymme i diskussioner gällande 

behandlingsmetoder. Evidensbaserad praktik kan definieras som en noggrann, öppet 

redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa evidensen för besluts-

fattande om insatser till enskilda individer. I evidensbaserad praktik ingår tre olika kunskaps-

källor; Den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen, Brukarens erfarenhet och önskemål 

samt Den professionelles erfarenhet och förmågor. Dock har den evidensbaserade praktiken 

fått kritik för att lägga ett alltför snävt biomedicinskt och/eller teknokratiskt perspektiv på 

missbrukarvården och dess utveckling. Kritik har även lyfts fram kring den osäkra externa  
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validiteten i den typ av efficacystudier
1
 som Socialstyrelsens riktlinjer gällande 

missbruksbehandling främst baseras på. I riktlinjerna fastslås att ingen av de specifika 

metoder som har granskats har kunnat ge bättre resultat än någon annan och ändock pekas 

vissa av dem ut som de som bör användas. Kritiker har även påvisat att det finns svårigheter 

med att göra rättvisande och adekvata sammanställningar av efficacystudier (Jergeby & 

Sundell, 2008; Blomqvist, 2009a). I dagsläget ses substitutionsbehandlingen, som tidigare 

nämnts, som en evidensbaserad behandlingsmetod och är enligt dagens forskning den bästa 

behandlingen för personer med ett opiatmissbruk. Det kan bland annat grunda sig på att ett 

långvarigt missbruk av opiater leder till att personen får mer eller mindre bestående 

förändringar i hjärnans belöningssystem vilket i sig kan orsaka en oförmåga att känna glädje 

inför normala stimuli. Personen fokuserar istället på ett tvångsmässigt sätt helt på sitt 

missbruk. Vissa läkemedel (exempelvis buprenorfin och metadon) kan dock motverka dessa 

reaktionsmönster (om de ges som en underhållsbehandling) genom att de motverkar suget 

efter drogen och därmed reducerar risken för återfall. Denna typ av läkemedel kan därigenom 

vara en hjälp för personen att leva ett i övrigt drogfritt liv (ÖLL, 2012).  

     Som tidigare nämnts finns i dagsläget evidens för att substitutionsbehandling är den 

behandlingsform som är bäst fungerande för individer med ett opiatmissbruk. Trots detta 

ställer sig många, både professionella och icke-professionella, kritiska till denna 

behandlingsmetod. Kritiken som, i samhället, förts kring substitutionsbehandlingen är 

utbytesargumentet, beroendeargumentet, konkurrensargumentet samt argumentet om dödsfall 

med metadon eller buprenorfin (jfr Svensson, 2005; Johnson, 2010). I en av studiers 

intervjuer framkommer en åsikt om att personer som är kritiskt inställda till 

substitutionsbehandlingen oftast inte är insatta i vad behandlingen faktiskt innebär. Kritiker 

fokuserar oftast på den medicinska delen och de negativa konsekvenser, exempelvis att 

människor missbrukar subutex samt dör av överdoser på gatan, som kan bli en följd av 

behandlingen. Intervjupersonen anser att medicineringen endast utgör en liten del, ungefär 

trettio procent, genom att den hjälper till att stabilisera klientens naturliga opiatnivåer. Vidare 

anser intervjupersonen att fokus främst borde ligga på de psykosociala insatser som ingår i 

behandlingen och de möjligheter som klienterna får i och med behandlingen. Intervjupersonen 

uttrycker att läkemedelsfria behandlingar idag inte har samma goda resultat som substitutions-

behandlingen har uppvisat, vilket bland annat beror på att klienten i början av sin behandling 

stannar kvar på grund av läkemedlet. Sedan är det av vikt med täta och ordentliga 

uppföljningar med klienten för att denne ska få rätt mängd läkemedel och inte för mycket för 

att undvika att det säljs vidare. Trots de kontroverser som finns kring substitutions-

behandlingen räddar denna behandlingsmetod i dagsläget liv och är en besparing för 

samhället. Om dessutom samarbetet mellan olika myndigheter kunde förbättras ytterligare 

skulle det bli ett bättre behandlingsarbete med de opiatberoende individerna, vilket eventuellt 

skulle kunna leda till att ännu fler når ett drogfritt liv då det blir färre korta insatser och istället 

blir ett tätare och bättre nätverk av insatser kring individen.  

 

 

                                                 
1
 Efficacystudier består av randomiserade kontrollerade studier (RCT) där undersöknings-personerna fördelas 

slumpmässigt i tre grupper. I den första gruppen får undersöknings-personerna den intervention (behandling) 

vars effekt studien avser att pröva. Den andra gruppen får någon form av standardintervention (”vanlig 

behandling”). Den tredje gruppen får ingen behandling alls. Överlag föredras efficacystudier framför så kallade 

effectivenesstudier (exempelvis registerstudier), vilka visar de faktiska förhållanden där olika vårdverksamheter 

äger rum. Anledningen till att efficacystudier föredras är då möjligheten att på ett stringent sätt härleda effekter 

till en specifik intervention är sämre i effectivenesstudier än i efficacystudier. 
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Hur upplever personal att klienters livssituation förändras i och med substitutions-

behandling? 

Intervjupersonernas uttalanden kring resultatet av behandlingen överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat (jfr Heilig, 2011; Socialstyrelsen, 2004). Det alla intervjupersoner är 

överens om gällande klienters livssituation är att den förbättras. Behandlingen ger klienterna 

en möjlighet till att arbeta med den psykosociala biten, som de kan fokusera på tack vare 

läkemedlen de ges. Därmed kan de bland annat påbörja en sysselsättning och bilda familj. 

Förhoppningen är att klienterna så småningom ska trappa ner läkemedlen och bli helt 

drogfria. Genom att klienterna genomgår denna förändringsprocess kan det även leda till att 

de känner sig tillfreds med sig själva och de kan möta ”vanliga” människor då de nu själva har 

kommit in i samhället och är en del av det. Från att ha varit utanför samhället, använt droger, 

ofta begått kriminella handlingar, saknat sunda relationer, arbete och bostad har de tack vare 

substitutionsbehandlingen kunnat få ett ”Svensson-liv” som många har önskat sig.  

 

Vilken betydelse har behandlingsformen för opiatberoende personer? 

Opiatdiagnos är den svåraste missbruksproblematiken då den ofta leder till följdsjukdomar 

samt överdoser. Utifrån intervjupersonernas svar samt den tidigare forskningen inom detta 

område är substitutionsbehandling den behandlingsmetod som fungerar bäst för opiatberoende 

personer; detta medför att personerna stannar kvar i livet och får en chans till att skapa ett 

värdigt liv för dem själva. Sammantaget har substitutionsbehandlingen en stor betydelse för 

klientgruppen opiatberoende personer.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie har det visat sig finnas brist på forskning gällande klienter 

som går och/eller har avslutat behandling. För att få deras syn på behandlingsformen, utifrån 

det faktum att det är klienterna själva som har bäst uppfattning gällande vad som fungerar 

eller inte, är det av vikt att få deras erfarenheter av denna kontroversiella behandlingsmetod. 

     Förutom forskning kring klienternas perspektiv har det, under studiens gång, även 

framkommit ett annat område där det finns behov av vidare forskning. En av 

intervjupersonerna nämner att substitutionsbehandling som den ser ut idag, vilket tidigare 

nämnts i denna studie, är riktad mot personer med ett opiatberoende (heroin, morfin etcetera). 

Trots att opiat- och opioidberoende (suboxone, subutex, metadon etcetera) är snarlika och har 

liknande effekter på individer som brukar dem vet man idag inte om dessa två grupper ska 

behandlas på samma sätt. Det behövs alltså mer forskning om huruvida gruppen 

opioidberoende kan bli hjälpt genom substitutionsbehandling eller om det är något annat i 

behandlingsväg som kan hjälpa de individerna att bryta med sitt missbruk.  

 

Studiens praktiska implikationer 

Ett önskemål som studiens författare hade vid början av studien var att den skulle resultera i 

ytterligare information om behandlingsmetoden som kunde spridas till både professionella 

inom området socialt arbete samt andra personer som kan ha nytta av informationen. 

Anledningen till detta är, som tidigare nämnts, då behandlingsmetoden är kontroversiell och 

hårt kritiserad. Efter att ha summerat forskning gällande substitutionsbehandling och kopplat 

denna till studiens sammanställda intervjuer – med relevanta yrkesprofessioner – har 

författarna förhoppningen om att studien kommer att leda till att personer som tidigare varit 

kritiska mot behandlingsformen får en ökad förståelse om komplexiteten kring denna 

behandlingsmetod och dess klienter.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som för närvarande läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet. Vi ska till att skriva vår c-uppsats utifrån syftet att undersöka hur 

personal vid opiatmottagningen ser på substitutionsbehandling. Härmed frågas du om du vill 

delta i en intervju utifrån ovanstående syfte.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan närmare motivering. De uppgifter du delar med dig av kommer 

att behandlas konfidentiellt och endast användas till denna studie. Studien kommer att läsas av 

flera personer (handledare, studiekamrater) men det är bara vi intervjuare som kommer att 

veta vilka uppgifter just du delat med dig av. Intervjun beräknas ta ungefär 30-60 minuter. För 

att underlätta analysförfarandet kommer intervjun – om du så medger – att spelas in på band. 

Även i detta fall är det endast vi själva som kommer att ha tillgång till materialet. Så fort 

arbetet med uppsatsen är klart kommer inspelningen att makuleras.  

 

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

 

Louise Birnbaum: 07x-xxxxxxx, xxxxxxxxx@studentmail.oru.se 

Rebecca Blixt: 07x-xxxxxxx, xxxxxxxxx@studentmail.oru.se  

 

Tack på förhand för din medverkan!  
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Bilaga 2 
Informationsbrev 2 

 

Information till dig som intervjuas:  
 

De uppgifter som framkommer i intervjun kommer att användas som tolkningsunderlag i vår 

c-uppsats gällande professionellas syn på substitutionsbehandling. För att du som respondent 

ska vara införstådd i vad ditt deltagande kan innebära ber vi dig att läsa igenom och skriva 

under detta informationsbrev.  

 

Jag har fått information om min medverkan i denna studie.  

Endast intervjuarna kommer att veta vilken information jag delat med mig av. I övrigt 

kommer jag att förbli anonym i studien.  

Intervjun kommer att spelas in. Endast intervjuarna kommer att ha tillgång till inspelningarna 

och de kommer att makuleras så fort uppsatsen är färdigställd.  

 

Jag godkänner härmed att den information som jag lämnar får användas i studien.  

 

 

 

 

 

 

Underskrift      Datum 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Louise eller Rebecca.  
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

 

Syn på drogmissbruk 

1. Varför tror du att människor hamnar i ett drogmissbruk? Följdfråga: Kan det finnas andra 

anledningar? 

2. Vad anser du att klienterna är i behov av för att kunna hantera sin missbruksproblematik? 

o Har följande livsområden nämnts i föregående fråga: fysisk och psykisk hälsa, 

arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge, 

narkotikaanvändning? Utifrån områdena vad är klienterna i behov av? 

3. Anser du att alla individer kan sluta missbruka (för gott)? Hur anser du att en individ kan 

bryta med sitt missbruk? 

4. Hur ser du på substitutionsbehandlingens art? (Exempelvis hur ser du på att det kan ses 

som en livslång behandling? Och hur ser du på nedtrappning?) Har din syn på 

missbruksproblematiken ändrats sedan du började jobba här?  

5. Håller du dig uppdaterad om forskning kring substitutionsbehandling? På vilket sätt? 

 

Debatten kring substitutionsbehandling  

1. Hur resonerar du utifrån att vissa menar att substitutionsbehandling är att byta ut ett 

missbruk mot ett annat? 

2. Vad anser du om att substitutionsbehandlingen kan ses som ett sätt att upprätthålla ett 

beroende hos klienten? 

3. Vad anser du om resonemanget att substitutionsbehandlingen kan konkurrera ut 

läkemedelsfria behandlingsmetoder? 

4. Ser du substitutionsbehandling som en kostnad eller som en besparing för samhället? 

Motivera!  

 

Förändringar i livssituation 

1. Vad kan du se för positiva följder för klienten med substitutionsbehandlingen?  

2. Vad kan du se för negativa följder för klienten med substitutionsbehandlingen? 

a. Har följande livsområden nämnts i föregående två frågor: fysisk och psykisk hälsa, 

arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge samt 

narkotikaanvändning? 

3. Vilka förändringar är lättare respektive svårare att uppnå för klienten?  

4. Vad anser du bidrar till klientens förändring i positiv riktning? (gemensamma/specifika 

faktorer, 15% terapi/85% annat runt omkring klienten) Kan du utveckla? 

5. Hur upplever du att klienternas framtidssyn förändras under behandlingens gång? 

6. Vilken betydelse tillskriver du substitutionsbehandlingen? 

7. Föreligger några skillnader mellan klienter som är aktuella hos socialtjänsten och de som 

kommer utifrån? I så fall, vilka?  

8. Upplever du att klienterna behöver ytterligare hjälp? I så fall, vad? 

 

9. Har du något mer som du vill tillägga? 


