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Abstract 
The purpose of this essay is to examine the pros and cons of substitution treatment in one opiate 

treatment program in Sweden, based on the interviewees' experiences, and what possible changes 

have occured in their life situation. The aim is also to see how the opiate addicts experience their 

sense of identity during their treatment in comparisation to before and how it effects the 

possibility of rehabilitating and integrating. The method in the study involved qualitative 

interviews with four individuals who were enrolled in one opiate treatment program. To obtain a 

greater understanding and to be able to analyze the results, we have chosen to use theoretical 

concepts like role, identity, stigma and social exclusion. The results show that there are clear 

benefits to the opiate treatment program, where the enrolled opiate addicts in this study have 

expierienced more opportunities in their life and also have an increased quality of life. The main 

disadvantage is that this form of treatment involves a new dependence on a narcotic drug, which 

causes the treatment to be prolonged. It is found in the study that expieriences of shame, stigma, 

and condescending attitude from staff, can effect one's identity. It could determine whether the 

identity of an addict is enhanced and persists. This means that the stigma that the addict 

expierience can complicate the process of integration and rehabilitation. Our conclusion is 

however that the benefits of the substitution treatment is predominantly in the opiate addicts life 

situation in regards to life quality and harmreduction. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka för- och nackdelar med substitutionsbehandling vid ett 

opiatprogram i Sverige, baserat på intervjupersoners erfarenheter, och vilka eventuella 

förändringar som har uppkommit i den egna livssituationen. Målet är också att se hur 

opiatmissbrukare upplever sin känsla av identitet under sin behandling jämfört med innan, och hur 

det i så fall påverkar möjligheten till integrering. Metoden innefattade kvalitativa intervjuer med 

fyra individer som var inskrivna vid ett opiatprogram. För att få en större förståelse och att kunna 

analysera de resultat vi har fått fram, har vi valt att använda teoretiska begrepp som roll, identitet, 

stigmatisering och social exklusion. Resultaten visar att det finns tydliga fördelar med 

opiatprogrammet för de inskrivna opiatmissbrukarna vi intervjuat inför denna studie, då de 

upplever fler möjligheter i livet samt en ökad livskvalitet. Den största nackdelen är att denna 

behandlingsform medför ett nytt beroende av ett narkotikaklassat läkemedel, vilket gör att 

behandlingen blir långvarig. Det framkommer i studien att skamkänslor, stigmatisering, och 

nedvärderande bemötande ifrån personal kan påverka identiteten, och huruvida 

missbruksidentiteten förstärks och kvarstår. Detta innebär att stigmatisering av missbrukaren kan 

vara ett hinder i integrerings- och rehabiliteringsprocessen. Vår slutsats är dock att fördelarna i 

substitutionsbehandlingen överväger i opiatmissbrukarens livssituation gällande livskvalitet och 

minskade risker för fara. 
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1. Inledning och problemformulering 

Opiatberoende är svårbehandlat och jämförs ibland med kroniska sjukdomar där fokus ligger 

på att behandla själva symptomen och inte att bota. Opiatmissbruket medför ofta svåra 

konsekvenser och även stor risk för överdoser och blodsmittor som Hepatit C och HIV, då det 

vanligtvis rör sig om intravenöst missbruk. En prioritet anses i detta läge vara att reducera 

risker för dödliga och livshotande skador och faror (Johnson, 2009). 

Skadereduceringsåtgärder, på engelska kallat harm reduction, anses i vissa kretsar vara en 

antites till svensk narkotikapolitik, men dessa typer av insatser anses också vara ett viktigt 

inslag i den svenska narkotikapolitiken. Skadereduceringsåtgärder innefattar alla åtgärder som 

vidtas för att minimera problem för både missbrukarna men också för övriga samhället då det 

har för avseende att minska missbruk och därigenom också kriminalitet. 

Substitutionsbehandling, med andra ord behandling med hjälp av metadon och andra 

opiatbaserade substitut, anses vara en skadereduceringsåtgärd riktad mot opiatmissbrukare. 

 Målsättningen är att missbrukaren ska bli både drogfri, abstinensfri och även bryta en livsstil 

av social exkludering, där missbrukaren ska integreras i samhället i så stor utsträckning som 

möjligt (Goldberg, 2000). Substitutionsbehandling riktat till missbrukare har i Sverige sen 

början på 60-talet varit något som än idag anses vara kontroversiellt (Johnson, 2009). Detta 

har att göra med att Sverige har den mest restriktiva narkotikapolitik i världen, denna form av 

behandlingsmetod är samtidigt vida utspridd i landet idag (Olsson, 2007).  

 

Det finns också flera etiska frågeställningar i ljuset av detta. Argumenten emot behandlingen 

handlar om risker för läckage av läkemedlen i samhället och att dessa säljs till andra 

missbrukare utanför opiatprogrammet. Risken finns att läkemedlen överdoseras ute på gatan, 

som i sin tur också innebär en risk för ökad dödlighet bland dessa missbrukare utanför 

behandlingsprogrammet. Läkemedlen som används är narkotikaklassade och starkt 

beroendeframkallande, och ett vanligt argument i kritiken mot behandlingsformen är att det 

just därför inte bör ha någon roll att spela i den svenska narkomanvården. Behandlingen blir 

även ofta långvarig och den leder inte garanterat till att klienterna lyckas bli helt drogfria. 

Således anser kritiker att ett beroende ersätts av ett annat (Johnson, 2009). Studier har påvisat 

samband mellan stigmatisering av missbrukare och hur behandlingspersonal, på exempelvis 

metadonprogram bemöter klienterna. Stigmat som ett tidigare missbruk innebär är svårt att bli 

av med även om opiatmissbrukarna genomgick behandling. Stigman visar sig också innebära 

hinder för att missbrukaren ska kunna och vara motiverad till att rehabiliteras (Conner & 

Rosen, 2008; McPhee, Brown och Martin, 2013). Behandlingen har dock över tid fått ökad 

acceptans, främst på grund av att allt fler studier visar på att behandlingsmetoden medför och 

bidrar till en humanare livssituation för tunga opiatmissbrukare som lever med stora risker i 

sin vardag. Idag beräknas drygt 5200 opiatmissbrukare få behandling vid 114 olika 

opiatprogram och inrättningar i Sverige. Läkare med specialistkompetens i psykiatri ger 

läkemedlen metadon, subutex eller subuxone till opiatmissbrukarna (Socialstyrelsen, 2012).  

Som vi ser finns det argument som stödjer läkemedelsbaserad behandling men det finns också 

kritiska röster. De svårigheter som vi ser finns i denna form av behandlingsmetod samt 

missbrukarens egna känsla av att förbli stigmatiserad även fast denne är drogfri och genomgår 

behandling, kan komma att vara bidragande faktorer som påverkar opiatmissbrukaren i 

dennes integrerings- och rehabiliteringsprocess. Därför vill vi synliggöra dessa för att de 

verksamma inom socialt arbete ska få en ökad förståelse i området av behandling och 

integrering av missbrukare som ämnar bli drogfria. Med forskningsfältet i beaktande väljer vi 

att undersöka vilka erfarenheter klienter har av att medverka i ett opiatprogram i Sverige och 

vilken effekt de själva upplever att substitutionsbehandlingen haft på deras liv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av opiatprogrammets mål att rehabilitera och integrera opiatmissbrukaren in i 

samhället, är vårt syfte med studien att granska opiatprogrammets för- och nackdelar som 

interventionsinsats utifrån intervjupersoners erfarenheter samt att undersöka vilka erfarenheter 

dessa personer beskriver av eventuella förändringar i den egna livssituationen. Vidare är syftet 

även att undersöka hur upplevelserna av den egna identiteten innan och under behandling 

eventuellt har förändrats och hur det i så fall påverkar intervjupersonernas möjligheter till 

integrering. Vi vill även se huruvida opiatmissbrukarna upplever eventuella samband mellan 

stigmatisering och bemötande av behandlingspersonal. Fyra frågeställningar har formulerats 

utifrån föregående syfte vilka ämnas undersökas i studien: 

 

 Beskriver intervjupersonerna att det skett förändringar under behandlingen avseende 

sociala relationer, hälsa, arbete och ekonomi?  

 Vilka för- och nackdelar med behandlingsinsatsen i opiatprogrammet beskriver 

intervjupersonerna?  

 Kan vi av intervjupersonernas utsagor se förändringar av deras identitetsuppfattning 

innan och under behandlingen?  

 Vilka erfarenheter av bemötande av behandlingspersonal före och under behandlingen 

beskriver intervjupersonerna? 

 

1.2 Nyckelbegrepp 

Nedan presenterar vi några nyckelbegrepp som vi anser viktiga att definiera eller förtydliga 

för att underlätta fortsatt läsning. 

 

Opiatmissbrukare 

Med opiatmissbrukare menas i denna studie en person som missbrukar någon form av opiat; 

heroin, morfin, kodein och även de som olagligt missbrukar metadon och/eller subutex. 

 

Opiater 

Med opiater menas de narkotikaklassade preparat som utvinns ur opium. Av det tillverkas 

exempelvis morfin, heroin och kodein. Opiater är viktiga läkemedel i modern sjukvård, som 

bland annat används mot svår smärta skriver CAN (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, 2013). 

 

Substitutionsbehandling 

Substitutionsbehandling för opiatmissbrukare är behandling med substitutionsläkemedel. De 

vanligaste substitutionsläkemedel består idag av metadon, subutex och subuxone. 

 

Heroin 

Heroin är det vanligaste preparatet bland opiatmissbrukare, som ifrån början utvecklades för 

att bota morfinmissbruk. Heroin är en halvsyntetisk vidareförädling av morfin, och har en 

kortare verkningstid än morfin. Den är dock betydligt mer beroendeframkallande 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2013). 

 

Metadon 
Metadon är ett morfinliknande läkemedel som är starkt beroendeframkallande. Den har tagits 

fram som smärtstillande medel, och används bland annat som ersättningsmedel för heroin vid 

substitutionsbehandling. Det kommer i både flytande form samt tablettform 

(Läkemedelsverket, 2006). 
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Subutex och Subuxone 

Subutex med det verksamma ämnet buprenorfin används i likhet med metadon vid 

substitutionsbehandling för heroinmissbrukare. Det har en liknande effekt som metadon, dock 

inte lika stark. Det är beroendeframkallande, har en tillfredsställande retentionseffekt, och 

dämpar drogsuget hos opiatmissbrukare under substitutionsbehandlingstiden. 

Suboxone är en vidareutveckling av Subutex, där ämnet naloxon tillsats. Naloxon minskar 

risken för felanvändning i form av intravenöst missbruk och därför också illegal försäljning, 

då det inte ger en ruseffekt vid intravenöst användande (Läkemedlesverket, 2006). 

 

2. Opiatprogrammet 

USA var först i världen och Sverige var först i Europa med att ge metadon, ett 

substitutionsläkemedel, till missbrukare. I Sverige startade ett behandlingsexperiment med 

metadon av denna typ 1966 i Uppsala på Ulleråkers sjukhus. Behandlingsresultaten var goda 

och bland de bättre alternativen gällande missbrukarvård på den tiden (Grönbladh, 2004). 

Samtidigt så pågick ett annat experiment med läkemedelsförskrivningar i Stockholm av 

centralstimulantia och opiater. Det slutade däremot illa med stort läckage av läkemedel och 

flera uppmärksammade dödsfall. Ett vanrykte uppstod kring substitutionsläkemedel, som 

främst kom ifrån behandlingshemmen med drogfri inriktning, som håller i sig än idag. Antalet 

platser i programmet har varit begränsat, men ökat i takt med efterfrågan. 2004 var taket satt 

till 1200 deltagare. Begränsningen upphörde dock 2005. Det centrala kriteriet för att en person 

kunde bli inskriven i programmet var att denne hade ett dokumenterat opiatmissbruk i två år, 

något som senare kom att ändras till ett år. Sidomissbruk eller annan kriminalitet ledde till 

avstängning (Socialstyrelsen, 2012). 

 

I början på 2000-talet startades opiatprogram i Sverige med motivation till att genom 

läkemedelsbaserad behandling minska dödligheten, och att förbättra social funktion och hälsa 

bland opiatmissbrukare. Opiatprogrammets primära uppdrag är att utreda och behandla 

personer som har ett dokumenterat missbruk av heroin, opium eller morfin. Behandlingen 

baseras på ett substitutionsläkemedel till opiater och är en mycket långvarig behandling där 

målet normalt sett är att missbrukaren ska trappa ner och bli helt fri ifrån beroendet av 

narkotika. Detta går att läsa i opiatprogrammets egna presentation: 

 
Målsättningen med behandlingen är och har alltid varit att erbjuda patienten förutsättningar till att uppnå 

ett liv utan droger, ett icke kriminellt leverne samt en god psykisk och fysisk hälsa. Vidare att ge 

förutsättningar för patienten att ingå i normala sociala sammanhang, att kunna upprätta och bibehålla goda 

medmänskliga relationer samt ge möjlighet till ett liv där arbete eller studier är en naturlig del i vardagen. 

(Psykiatrin Beroendecentrum, 2013). 

 

Opiatprogrammet har sedan starten använt läkemedlet metadon och på senare år tillkom även 

subutex med det verksamma ämnet buprenorfin. Det sist tillkomna läkemedlet är suboxone. 

Dessa läkemedel är narkotikaklassade och beroendeframkallande. Kunskapscentrum för 

hälso- och sjukvården (2009) uppger att dessa båda läkemedel har långsammare omsättning i 

kroppen, samt ger lägre eufori än heroin. Läkemedelverkets senare rekommendation ifrån 

2008 är att läkemedlet Suboxone ska användas som förstahandspreparat då detta läkemedel 

medför lägre risk för missbruk (Läkemedelsverket, 2010). Subuxone innehåller ett ämne som 

heter naloxonhydroklorid (naloxon) vilket motverkar ruseffekt vid intravenöst bruk. Normalt 

ges naloxon som motgift vid överdoser av opiater. Läkemedlet medför en väsentlig lägre risk 

för att missbrukare ska använda det intravenöst, och det medför dessutom att läkemedlet är 

mindre efterfrågat på den illegala marknaden (Socialstyrelsen, 2012). 
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Kriterierna för att kunna bli antagen till opiatprogrammet följer Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 2009:27) där det framgår att läkemedelsbaserad behandling endast får ges till 

personer som fyllt 20 år och som har minst ett års dokumenterat opiatberoende. Vid undantag 

kan läkemedelsbaserad behandling även ges till personer som ännu inte fyllt 20 år, om 

missbruket startat i mycket tidig ålder. Individer som tagit flera överdoser, är gravida eller 

lever ihop med minderåriga barn prioriteras i väntelistan. Om individen uppfyller kriterierna 

startar en ca två månader lång utredning där missbruket kartläggs, innan missbrukaren får 

börja delta i behandlingen. Behandlingen benämns även inom hälso- och sjukvården som 

LARO-behandling; läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende, och syftar till att 

rehabilitera patienten. Därför är ytterligare ett villkor för att patienten ska kunna delta i 

behandlingen efter utredning, att denne har en daglig sysselsättning om arbete, studier eller 

praktik eller arbetsträning på minst 20 timmar i veckan. Risken är betydligt högre för att 

patienten återfaller och även kvarhålls i sin kriminella livsstil om inte detta villkor uppfylls. 

Behandlingen innefattar även psykosociala insatser ifrån socialtjänst, återfallsprevention, samt 

kuratorsamtal och psykologbedömning (Psykiatrin Beroendecentrum, 2013). 

 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av insamlandet av det empiriska materialet för denna 

uppsats. Metodbeskrivningen har delats in under olika teman där vi presenterar vårt val av 

metod och hur vi gått tillväga i datainsamling. 

 

3.1 Val av metod 
I undersökningen har en kvalitativ metod valts för att möjliggöra att en djupare förståelse nås 

av opiatmissbrukares erfarenheter av läkemedelsbaserad behandling vid ett opiatprogram. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att inför studier som ämnar beröra mänskliga 

handlingar, avsikter och innebörder så är hermeneutiken en viktig tradition. Den kvalitativa 

ansatsen blir således relevant och tillämpbar inför ett förståelse- och tolkningsperspektiv. 

Ahrne och Svensson (2013) skriver vidare att den kvalitativa metoden fokuserar till att söka 

en djupare förståelse, till skillnad ifrån en kvantitativ ansats som söker statistiska 

samvariationer. 

 

För att nå förståelse om intervjupersonernas erfarenheter har kvalitativa intervjuer utförts 

tillsammans med personer som är inskrivna vid ett opiatprogram. Bryman (2012) redogör för 

hur samtliga intervjupersoner i en strukturerad, eller standardiserad intervju, får svara på 

samma typer av frågor utifrån en på förhand utformad intervjuguide. En standardiserad 

intervjuguide med samma formulerade frågor, minimerar risker för att frågorna tolkas 

annorlunda av intervjupersonerna. Därför kan de erhållna svaren på frågorna snarare komma 

att påvisa faktiska variationer och likheter ifrån individ till individ snarare än olika sorts 

tolkning av frågan som ställts. 

 

3.2 Urval av intervjupersoner 
Vi har kontaktat en drogfri daglig verksamhet för missbrukare, där vi på förhand hade 

kunskap om att deltagande personer var inskrivna i opiatprogrammet. Vi har förmedlat 

studiens syfte och innehåll till en av kuratorerna inom verksamheten, och så har aktuella 

personer blivit tillfrågade. Tre personer har ifrån denna verksamhet gått med på att delta i 

enskilda intervjuer. Den fjärde intervjupersonen som deltar är en personlig vän till en av oss, 

och var den första som godkände medverkan i studien. Studien har gjorts under en begränsad 

tidsperiod, vilket har medfört att vi enbart valt att göra kvalitativa intervjuer med personer vid 

ett opiatprogram. Deltagarna i studien har valts ut ändamålsenligt/strategiskt, då enbart 

personer som är inskrivna vid ett specifikt opiatprogram är relevant för denna studie. De fyra 
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intervjupersonerna uppfyller alltså kriteriet att vara inskriven i ett opiatprogram och genomgå 

behandling just nu. Bryman (2012) skriver att strategiska urval är målstyrda. De används för 

att intervjupersonerna ska ha erfarenheter av det område som ska studeras. Ett urval baserat på 

huruvida intervjupersoner uppfyller vissa kriterier innebär att vem som helst som uppfyller 

kraven kan delta i studien. I vår studie gäller alltså att intervjupersonerna ska ha erfarenheter 

av att vara inskrivna vid ett opiatprogram. 

 

3.3 Litteratursökning 
Angående tidigare forskning ville vi utifrån studiens syfte ta del av både det som belyser 

negativa och positiva synpunkter riktade mot opiatprogram som behandlingsmetod, och även 

granska studier som belyser missbrukaridentiteten kopplat till stigma. Flera olika sökningar 

gjordes i databasen Social service abstracts via Örebro Universitets databasbibliotek. 

Sökningarna gjordes mellan den 9 mars och 25 april 2014, och de sökord som användes var: 

drug addiction, methadone, methadone maintenance, opiate, social work, social services, 

buprenorphine, misuse, stigma, drugs, substitution treatment, effects, outcomes, effects och 

harm reduction. Sökningen på tidigare forskning gjordes utifrån på förhand utvald 

avgränsning kring tidsspann och språk: de senaste 10 åren mellan 2004-2014, och på engelska 

och svenska. Dessa årtal var intressanta då det främst är mellan dessa årtal som 

metadonbehandling utvärderats, utvecklats och förändrats. 

 

Vi har även gjort ett fåtal sökningar i sökmotorn Google Scholar där sökord såsom 

opiatprogram, missbruk, drug identity och methadone maintenance användes. Sökningarna 

genererade ett stort antal träffar, varpå våra avgränsningskriterier tillämpats, samt att studier 

har granskats utifrån titel och abstracts. Genom att granska de referenser som angivits i de 

mest relevanta studierna tillkom därigenom ytterligare litteratur av relevans för ämnet. 

Sökning efter relevant litteratur i form av böcker har gjorts i databasen LIBRIS vid Örebro 

universitet. Sökord såsom stigma, metadon, subutex, användes, både på svenska och engelska. 

Detta genererade upp emot ett trettiotal träffar, där ett fåtal av mer specifik karaktär var 

relevanta utifrån våra teman om stigma, identitet, roller och subutex/metadon som 

behandlingsform. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Bryman (2012) skriver att vid strukturerade intervjuer är det vanligt att använda sig av en 

intervjuguide med syfte att alla intervjupersoner ska få samma typer av frågor. Vi 

konstruerade en intervjuguide (Bilaga 1) med de för vår studie relevanta teman såsom positiva 

och negativa erfarenheter av behandlingen inom opiatprogrammet, upplevelser kring identitet, 

bemötande av behandlingspersonal, erfarenheter av utanförskap, stigmatisering, och läckage. 

Frågorna fokuserade att avse tiden innan och under behandling i opiatprogrammet. Ur etisk 

synpunkt ansåg vi det nödvändigt att formulera vissa frågor på ett sätt som minimerade 

riskerna för att intervjupersonerna skulle kunna uppleva sig kränkta. Vi valde därför att ställa 

en del slutna frågor, det vill säga frågor med begränsade svarsalternativ som intervjupersonen 

kunde besvara med ett ja eller nej. De slutna frågorna avsåg att verka som inledande frågor till 

följdfrågor inom samma område på ett avdramatiserat sätt, för att minimera risken för att 

intervjupersonerna skulle uppfatta det som påfluget eller jobbigt. 

 

Vi har tagit stor hänsyn till intervjupersonernas önskan om plats och tid för intervjuerna för att 

de skulle känna sig bekväma i situationen. Den första intervjun gjordes med personen som var 

nära vän till en av oss och denne valde att intervjuas i sitt eget hem. De övriga tre intervjuades 

på en daglig verksamhet. De första två intervjuerna genomfördes av oss båda, medan de andra 

två intervjuerna genomfördes enskilt där vi intervjuade en person var. Detta gjordes på grund 
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av intervjupersonernas tidsbrist. Den första intervjun tog en och en halv timme, därefter 

omstrukturerades intervjuguiden för att bli mer lättförståelig, varpå resterande intervjuer tog 

drygt en timme att genomföra. 

 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Bryman (2012) menar att man i intervjuer bör spela in hela samtalet och sedan transkribera 

ljudupptagningen till text, på grund av att intervjuaren inte ska förvränga information och 

även för att intervjuaren ska kunna vara mer närvarande vid intervjun. Intervjuerna spelades 

därför in med röstinspelning på mobiltelefon, som sedan transkriberades till text samma dag 

då materialet var färskt i minnet. Vid de intervjuer som gjordes enskilt valde vi att låta den 

andra personen transkribera materialet för att vi båda skulle få en tydlig bild av vad som sades 

i intervjun. Vi har valt att använda oss av citat som empiriska exempel i analysen för att 

bygga upp resonemang och förstärka empirin. Resultatdelen har byggts upp utifrån de olika 

teman som finns i intervjuguiden, men med en annan inbördes ordning för att underlätta 

tolkning och analys. De teman som återfinns både i tolkningsram och resultat är identitet, 

stigmatisering, stämpling och social exklusion. 

 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån en hermeneutisk analysmetod. Denna metod 

beskrivs av Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2010) som en modell där delarna 

ses utifrån helheten och helheten ses utifrån dess delar. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar 

att en viktig aspekt inom en hermeneutisk analysmodell är att vid tolkning av människors 

livshistorier ligger alltid en ofrånkomlig förförståelse till grund. Eftersom människors 

upplevelser av verkligheten är subjektiv, förstås världen utifrån olika perspektiv, och därför är 

det viktigt att som forskare att vara medveten om hur förförståelsen påverkar på vilket sätt 

tolkningen av materialet framställs. Ahrne och Svensson (2013) menar att människors 

språkliga redogörelser är bra symptom på deras upplevelser. De ord, kroppsspråk och synliga 

handlingar som utförs i en intervju måste tolkas av forskaren för att denne ska kunna dra 

slutsatser om intervjupersonens tankar, upplevelser och känslor. Efter att materialet 

transkriberats gjordes en genomgång av intervjuerna där vi läste igenom materialet utan att 

försöka tolka det som sades. Vid denna genomgång noterades kontinuerligt de viktiga teman 

och nyckelord vi kunde utläsa. Vi kunde se tydliga kopplingar mellan det intervjupersonerna 

sa och de teoretiska begrepp som valts inför studien. Vi valde vidare att analysera det material 

vi ansåg var relevant för studiens syfte och frågeställningarna.  

 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Validitet i forskningssammanhang innebär att forskaren undersöker det som ämnas att 

undersökas och inget annat (Bryman, 2012). Vi har noga utformat vår intervjuguide utifrån 

studiens syfte och frågeställningar och har på så sätt kunnat säkerställa att vi undersökt det 

som ämnats. Genom att använda oss av en intervjuguide med samma frågor till varje 

intervjuperson har risken för att intervjupersonerna feltolkat frågorna minskats, vilket vi sett 

genom att vi fått liknande svar på våra frågor. De skillnader som finns i svaren bedömer vi 

beror på faktiska skillnader mellan individernas erfarenheter. Våra intervjupersoner har fått 

svara fritt på frågor som ställts och därmed kunnat forma och utveckla sina egna svar under 

intervjun. 

 

Reliabilitet i forskningssammanhang innebär att resultatet som framkommer anses 

tillförlitligt. För att resultatet ska anses ha hög reliabilitet ska undersökningen kunna 

replikeras och ge samma resultat, oavsett vem som genomför undersökningen (Bryman, 

2012). Då vi valt en kvalitativ ansats där vi tolkar materialet kommer vår teoretiska 

förförståelse och samspel att påverka vårt resultat, vilket innebär att det inte går att hävda att 
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studien är replikerbar. Detta innebär att vårt forskningsupplägg inte kan kopieras och 

förväntas ge identiskt resultat. Vi har dock tydligt presenterat våra teoretiska utgångspunkter, 

metod och tillvägagångssätt vilket innebär att andra kan replikera studien. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Informationskravet 

I enlighet med Vetenskapliga rådets etiska riktlinjer (2013) ska uppgiftslämnare informeras 

om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi har inför denna studie valt att utforma ett 

informativt dokument (Bilaga 2), som vi därefter låtit intervjupersonerna ta del av och 

godkänna genom undertecknande, innan intervjuerna kunde genomföras. I dokumentet 

framgår att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan under 

intervjuns gång om de av någon anledning så önskar. De har även blivit informerade om att de 

uppgifter de lämnar endast kommer att användas i denna studie, och om intervjupersonen 

önskar att utlämnade uppgifter ska strykas ska denna önskan tillgodoses. 

Samtyckeskravet 

Vi har efterfrågat samtycke till inspelning under intervjun, innan själva intervjun startade. Vi 

informerade även att intervjupersonerna kunde säga nej till inspelning och att vi då skulle 

anteckna samtalet. Detta i enlighet med samtyckeskravet som informerar att intervjuer som 

genomförs i forskningssammanhang bör ske på öppna villkor och i samförstånd mellan 

intervjuare och intervjuperson. Vid inspelning av intervju informeras intervjupersonen att 

materialet enbart används till transkribering av intervjun och att det sedan raderas. 

Konfidentialitetskravet 

I dokumentet framgår även att de uppgifter som respondenterna lämnar kommer att hanteras 

med sekretess, och i enlighet med vetenskapsrådets konfidentialitetskrav kommer deras 

riktiga identiteter att avidentifieras och istället tilldelas alias i fortlöpande text igenom 

uppsatsen. Känslig information som berör intervjupersonernas utsagor kommer att 

avrapporteras på ett sätt att utomstående inte kan identifiera dem. 

Nyttjandekravet 

I enlighet med nyttjandekravet har intervjudeltagarna informerats om att den information de 

lämnar enbart kommer att användas i studien och inte användas till icke vetenskapliga syften. 

De deltagande i studien har i samband med intervjun fått erbjudande om att få ta del av den 

färdigställda rapporten om så önskas, då de medverkande är berättigade att få veta på vilket 

sätt de lämnade uppgifterna har hanterats samt vilka slutsatser som dragits. 

 

3.8 Metoddiskussion 

I vår studie ingår enbart fyra intervjupersoner vilket kan betraktas som få, men vi upplever 

inte att detta på något sätt har hindrat oss i vårt mål att uppnå studiens syfte. Detta på grund av 

att intervjuerna varit så omfattande och berikande. En begränsning med studiens metod är 

dock att den urvalsgrupp som studien gäller är svåråtkomlig då det råder sekretess över de 

som är inskrivna vid opiatprogram. Detta är anledningen till att vi endast har fyra 

intervjupersoner. I den första intervjun vi utförde upptäckte vi att en del frågor var 

svårförståeliga, varpå dessa frågor formulerades om något. 

 

Det faktum att en av intervjupersonerna var en personlig vän till en av oss anser vi bidrog till 

att hjälpa oss i förfarandet av ytterligare intervjuer. Intervjupersonen i fråga kunde säga rakt ut 

att en del frågor var svåra att begripa, varpå vi fick formulera om intervjuguidens frågor på 

plats. Vi upplevde att den första intervjun var den lättaste då förförståelsen hos en av oss 

underlättade intervjun och framförandet av frågor, samt de följdfrågor vi valde att ställa. Vi är 

medvetna om skillnaden i att intervjua en vän och en person till vilken man inte har någon 
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relation. Men vi anser ändå att vi hållit oss till intervjuguiden på ett sätt som låtit alla 

intervjupersoner svarat på samma frågor i den mån de kunnat. 

Studien gör inte anspråk på att visa en generell bild av hur opiatmissbrukare upplever 

opiatprogrammet och dess effekter, då studien har begränsad empiri som endast utgår ifrån de 

upplevelser de fyra intervjupersonerna förmedlat till oss. Paralleller kan dras mellan de svar vi 

fått ifrån våra intervjupersoner, men dessa utgör inte en grund för att uttala sig om en större 

population eller resultat över tid. Detta får nya undersökningar visa. 

 

4. Tolkningsram och tidigare forskning 

De val av teoretiska förklaringsmodeller som följer nedan, har valts då vi menar att de är 

fruktbara i syfte att analysera missbruk och missbruksprocesser på individ- och gruppnivå. 

Begreppen och teorierna som valts anses vara relevanta i förhållande till uppsatsens ämne. Då 

de teoretiska begreppen sammanföll med den tidigare forskning vi tagit del av har vi valt att 

sammanfoga dessa delar under tolkningsram för att underlätta för läsaren. Utgångspunkten att 

missbruk anses vara ett normbrytande beteende, bidrar ofta till en stigmatisering av 

missbrukande personer. Missbrukarens identitet och roll påverkas av stigman, stämpling, 

social exkludering, skam och skuld, varför vi har valt att inkludera dessa i tolkningsramen. 

Avslutningsvis har vi valt att presentera studier som visar på för och nackdelar med 

opiatprogram. 

 

4.1 Rollteori 

Inom rollteorin ämnar begreppet roll till att försöka beskriva hur vi kan förstå individens 

relation till samhället, till andra och till sig själv. Individer intar olika roller i olika situationer, 

exempelvis student, förälder eller en yrkesroll, och kan även inta andras roller för att se på 

omgivningen ur andra perspektiv. Det är i samspel med andra som individen tar roller, utifrån 

olika slags förväntningar som finns i de sociala interaktionerna. Mening hanteras och 

förändras i en tolkande process som pågår parallellt i samspelet mellan människor. Det finns 

två sorters huvudsakliga roller; funktionsrollen och interaktionsrollen, varvid den sistnämnda 

är värd att vidare förklara. Interaktionsrollen är den roll som uppstår i mötet med andra, hur vi 

agerar och uppför oss i samtal och möten (Goffman, 2011). 

 

Enligt Goffman utgör rollerna i samspelet med andra en plattform för medvetet riktade 

signaler och uppträdande till andra, som i sin tur fångar upp signalerna och tolkar oss som den 

roll vi förmedlar. Uppträdandet bidrar till ett visst intryck hos den andre, och det ”idealiseras” 

för att bekräfta och förstärka vanliga sociala förväntningar. I och med detta styr alltså andras 

förväntningar hur individen kommer att uppträda i olika situationer. Den avgörande frågan 

blir därmed hur omgivningen reagerar på individens beteende och handlingar. Om 

omgivningen bekräftar personens agerande förstärks individens identifikation med rollen. 

Individen kan dessutom försöka leva upp till de sociala förväntningar som finns på just den 

rollen, och detta utlöser en ännu starkare process i rollidentifikationen för individen. En roll 

kan därmed ses som ett skal på identiteten, och på vilket sätt skalet utformas bestäms av 

omgivningen, i samband med förväntningar om hur individer bör vara. 

 

4.2 Identitet 

En vanlig och central utgångspunkt i diskussionen om identitet, är att människors identiteter 

skapas i relation till sin omvärld, och att identiteten existerar i relation till den andre 

(Goffman, 2013). Den bakomliggande tanken är att varje individ är att betrakta som en 

agerande; en rollgestalt på scener som i Goffmans fall syftar till sammanhang och situationer i 

vardagen. Således blir jaget, eller identiteten hos en individ, en produkt av scenen som spelas 

upp. Jaget uppstår alltså som en effekt ur en scen, där allt hänger på om det kommer anses 
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trovärdigt eller väcka misstro. Det måste finnas en överensstämmelse mellan individens inre 

och yttre uttryck, mellan individen och sammanhanget och mellan individen och gruppen. 

Detta för att åskådarna ska kunna forma intryck över vem individen är, vem individen vill 

vara, samt vilken grupp individen tillhör. Det är att betrakta som ett ständigt jagproducerande, 

och emellanåt avslöjar personen sina egentliga delar; hur denne exempelvis är när hon/han 

tror att ingen ser en (ibid.). 

 

Identiteten, eller Jaget, kan även anses vara en produkt av kulturella idéer, exempelvis kring 

social status. Utvecklingen av vår identitet är starkt kopplat till vilka idéer och känslor vi har 

inför oss själva, såsom trygghet/otrygghet och skam/skuld. Därför kommer en person som 

missbrukar troligtvis anamma de idéer, känslor och föreställningar som finns om missbrukare 

i allmänhet och göra dessa till sin egen bild av sig själv både genom interaktion med andra 

människor och genom konstruktionen av sin egen identitet. Detta påverkar i sin tur också 

processen i vilken en individ upplever tillhörighet och sociala band eller inte till andra 

individer med liknande idéer, känslor och värderingar skriver Lindberg (1999). I sin 

avhandling diskuterar Lindberg vidare begreppet narkomanidentitet, vilket är något som 

missbrukaren utvecklar efter en tid i missbrukskulturen. Rollen som missbrukare konstrueras 

kontinuerligt i relation till andra missbrukare och präglas av språk, ritualer, tankar och 

handlingar som försäljning, stölder och missbruk vilket i sig ger upphov till specifika 

individuella känslor och tolkningar kring den egna identiteten. Bilden av missbrukaren, och 

att anamma en egen missbrukaridentitet är ofta något som många missbrukare försöker 

undvika och vill hålla på avstånd, något de lyckas olika väl i. Många missbrukare kopplar 

narkomanidentiteten till handlingar som en narkoman sysslar med i just missbruket. Därför 

kan de under många år lyckas att uppvisa en annan identitet som anses vara mer 

eftersträvansvärd genom att undvika att visa upp handlingar, uppförande och allt som 

förknippas med narkomani. Lindberg menar att dessa identiteter bekräftas av omgivningen, 

vilket bidrar till att en narkoman kan uppleva att de har olika roller i olika sammanhang. Men 

efter en tidsperiod med denna livsstil så blir det som Lindberg benämner som 

självbedrägeriet, något som missbrukaren inte längre kan upprätthålla, då alla handlingar 

tillslut är präglade av narkotikamissbruket och de sociala relationerna utanför 

missbrukskretsen minskar helt. 

 

Hilte (2009) redogör att inom missbrukarvården, som i sig är ett diskursivt fält där en 

missbrukare benämns som en klient, får missbrukaren tillgång till förklaringar varför 

missbruk uppstår, och likadant tillgång till lösningar på missbruksproblematiken. Det som 

sker kan sägas vara att missbrukaren i behandlingen, som kan ses som en slags rituell passage, 

genomgår ett byte av missbrukaridentiteten, där den gamla byts ut mot en ny, eftersom 

förklaringarna och lösningarna är kopplade till specifika identiteter. Alltså utvecklar 

missbrukare olika identiteter beroende på behandlingsformen skriver Hilte. En individ som 

deltar i en behandling av Minnesota-modell ser sitt missbruk som en sjukdom, och skapar i 

viss mån en sjukdomsidentitet som i sin tur bidrar till förståelse för personens missbruk och 

livssituation bakåt i tiden. Inom lösningsfokuserad terapi speglas en subjektivitet som sätter 

det egna tänkandet och den egna kompetensen i fokus, och därför blir personen bärare av 

lösningarna på de egna problemen. 

 

En individ har en social identitet, vilket innebär en gruppidentitet och även andra kollektiva 

identiteter menar Castells (2002). Kollektiva identiteter ger mening åt individen, och de 

konstrueras när de blir en del av individens inre i form av exempelvis värderingar, moral och 

mål som sammanfaller med andra gruppers. I och med att individen i viss mån identifierar sig 

själv med sin omgivning medför detta att identiteten i viss mån förändras då omgivningen 
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kontinuerligt förändras. Individens identitetsuppfattning och självbild styrs således av dennes 

umgänge, som kan variera och bytas ut. När en individ blir utsatt för en stämplingsprocess så 

påverkas också individens identitet. Missbruk ses ofta av andra icke missbrukare som ett 

avvikande beteende, varför en missbrukare kan stämplas av omgivningen och därmed uppleva 

att denne har en stämpel på sig. Därför följer nedan redogörelse för stämplingsteori.  

 

4.3 Stämplingsteori 

I det sammanhang när människor ofrivilligt tvingas in i en viss grupp eller ett visst socialt 

system där de tillskrivs olika negativa attribut, går det att referera till stämplingsteorin. 

Individerna i gruppen stämplas därmed som avvikande enligt samhällets normer (Payne, 

2008). Sociala problem och avvikelser måste förstås i en kontext där normer och värden 

uppkommer via sociala konstruktioner av individer i ett samhälle. Stämplingsperspektivet 

anger hur omgivningen definierar personer och processer som avvikande (Ejrnaes & 

Kristiansen, 2010). 

 

Goldberg (2000) presenterar två typer av avvikelser; primär och sekundär avvikelse. Den 

förstnämnda ämnar förklara innebörden i att individer lär sig att de duger eller inte utifrån 

stämplingsreaktioner ifrån sina signifikanta andra. Sekundär avvikelse sker i en samhällelig 

kontext där stämpling uppkommer. Individer och grupper i samhället bekräftar individens 

beteende och hjälper denne att utveckla normer och en insikt om vad som är avvikande 

beteende. Sociala problem som exempelvis missbruk avviker ifrån normen, och detta blir 

således en etikett som individer stämplas med. Stämpling visas på detta sätt vara en social 

konstruktion där icke-avvikande personer bestämmer vilka som är avvikare och således 

stigmatiseras. Denna process innebär att andra människors behandling av och reaktioner inför 

den avvikande personen, är i fokus snarare än personens egenskaper. Det är alltså sociala 

processer och människors subjektiva uppfattning av vad som anses vara problematiskt som 

skapar och förstärker avvikelser och således även sociala problem (Ejrnaes & Kristiansen, 

2010). 

 

4.4 Stigmatisering 
De första intrycken vi får av en person, är den sociala identitet som vi tillskriver personen, 

och genast omformas detta till att vi har förväntningar och krav som antingen uppfylls eller ej 

vid senare anblick. Om en individs egenskaper skiljer sig ifrån den sociala identitet som vi 

tillskrivit individen, reducerades denne i vårt medvetande och blir på så sätt en utstött 

(Goffman, 2011). 

 

Begreppet stigma kan handla om dels kroppsliga stigman; alltså fysiska handikapp, 

karaktärsstigman; exempelvis en människa som brister i heder eller är förrädisk, och slutligen 

också gruppstigman där individer tillhörande en grupp av specifikt kön, religion, etnisk 

bakgrund stigmatiseras just på grund av för den gruppen specifika attributet. Därför kan 

stigmat i det sistnämnda fallet gå i arv ifrån en generation till en annan, och en hel familj eller 

grupp med samma sorts stigmatiserande attribut, stigmatiseras utifrån grupptillhörigheten. 

Vidare exempel på den andra sortens karaktärsstigma, där stigmat kan sägas röra en fläck på 

den personliga karaktären, är personer med självmordsbeteende, alkoholism/missbruk och 

arbetslöshet (Goffman, 2011). 

 

Egenskapen som urskiljer personen måste dock vara djupt misskrediterande, alltså strida mot 

den normativa sociala rollen som kan förväntas av personen i ett visst samhälleligt 

sammanhang. De stigmatiserade individerna och grupperna bryter mot de normer och tabun 

som den dominerande gruppen etablerat. När människors beteende avviker ifrån normen 
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betraktas detta av andra som obehagligt och de avvikande individerna eller grupperna anses 

kollektivt skilda ifrån och underlägsen den egna gruppen (Elias & Scotson, 2010). Goffman 

(2011) talar om stigmasymboler; alltså något som signalerar social information som kan 

förknippas med ett stigma. Dessa tecken, eller för personen nedvärderande brister, drar åt sig 

uppmärksamhet och som följd nedvärderas individen i fråga. 

 

I en studie ifrån USA med titeln “You’re nothing but a junkie”, undersökte forskarna hur 

äldre opiatmissbrukare, inskrivna vid metadonprogram, upplevde stigman. Upplevelserna av 

stigmatisering, bland dessa 24 individer som deltog i de kvalitativa intervjuerna, rörde främst 

missbruk som stigma. Andra vanliga stigman rörde bland annat depression, vissa typer av 

läkemedel som man mottog och även ålder. Ju fler stigman som personerna upplevde, desto 

större benägenhet hade dessa att uppleva stigmat som ett hinder för att dels missbruka och 

dels för att be om eller ta emot hjälp för psykisk ohälsa. Författarna tar upp vikten av att som 

professionell inom hälso- och sjukvården, och även inom socialt arbete, medvetet arbeta för 

missbrukarna då stigmatisering innebär en enorm börda att bära, särskilt om individen 

upplever flera stigman samtidigt, hur det även kan påverka individens benägenhet att söka 

hjälp, och även att det kan påverka den mentala hälsan ytterligare hos individen (Conner & 

Rosen, 2008). 

 

McPhee, Brown och Martin (2013) har gjort en studie i Skottland med syftet att undersöka 

hur opiatmissbrukare upplever stigmatisering under pågående metadonbehandling, samt 

inställningar till opiatmissbrukare bland apoteks- och sjukvårdspersonal. Författarna menar att 

förutsättningarna för att uppleva skam på individnivå, påverkas av institutionella faktorer. 

Exempelvis kan det nämnas att sjukvårdens bemötande påverkar individens känsla av skam. 

Deltagarna i studien beskriver känslor av stigma i förhållande till sitt tidigare opiatmissbruk. 

Även om individerna numera är inskrivna i behandlingsprogram mot sitt missbruk, upplever 

de stora svårigheter att bli av med det stigma som ett missbruk innebär. Missbrukare som 

fortsättningsvis erfar negativt bemötande av sjukvårdspersonal, även efter avslutat missbruk 

uppger att de fortfarande känner sig stigmatiserade. Missbrukarna i studien upplevde sig bli 

orättvist behandlande eftersom de fortfarande blev behandlade som missbrukare även när de 

levde utan ett missbruk. När personer blir tillskrivna negativa egenskaper av andra och 

således stigmatiseras, kan detta leda till ytterligare känslor av skam hos individen. 

 

4.5 Skam och skuld 
Skam uppstår ur upplevelser av misslyckanden, där en individ känner sig otillräcklig i 

förhållande till omgivningens förväntningar. Individen kan uppfatta att andra har en avvisande 

inställning till denne, något som inte nödvändigtvis behöver vara sant. Känslor av skam är 

knutet till känslor av underlägsenhet, eftersom skam men även dess motsats stolthet går att 

koppla till de sociala band en person har med andra. Känslan av skam är alltid kopplat till 

sammanhanget personen befinner sig i, och det är en dynamisk process mellan människor. Det 

är både något man upplever mellan sig själv och en annan person, såväl som något man 

känner inom sig. När känslor av skam uppträder finns vissa ord som kan kopplas till detta; 

osäker, ängslig, värdelös, otillräcklig, dum, löjlig, svag, ensam och alienerad. Skuld är 

begreppet som beskriver den känsla, som uppkommer i ett sammanhang där en individ 

upplever en rädsla av att handla på ett felaktigt sätt, till exempel överträdelse av normer 

(Scheff 1997, refererad i Lindberg, 1999). 

 

I en kvalitativ intervjustudie gjord i England, framkom utifrån 53 heroinmissbrukares utsagor 

om personliga upplevelser att stigmatisering var vanligt förekommande i samband med 

upplevelser kring missbrukaridentitet (Radcliffe & Stevens, 2008). Studien lyfter fram 
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konstruktionen av identiteten och dess association till tungt heroinmissbruk och kriminalitet. 

Missbrukaridentiteten i sig uppgavs vara något skamfullt, och därmed ville många försöka 

undvika både kriminella kretsar samt umgänge med andra heroinmissbrukare och allt det som 

förknippas med denna missbrukaridentitet. Andra kunde samtidigt uppleva att 

missbrukaridentiteten var något man kunde eftersträva då den hade en dragningskraft. De 

uttryckte en svårighet i att motta hjälp eftersom det upplevs mycket skamfyllt att exponera sitt 

missbruk inför andra icke-missbrukare. Även ställen där många tunga missbrukare vistades 

för behandling, exempelvis metadonprogram kunde upplevas vara stigmatiserande att närma 

sig. Som inskriven vid metadonprogrammen levde de ständigt under kontroll och uppsikt 

vilket ansågs försvåra möjligheterna att leva normala liv eller söka jobb. Vikten av att ha 

socialt kapital som länkar missbrukaren till samhället visade sig även vara viktig, då 

missbrukarna annars enbart förknippades med missbruk och metadonbehandling. En 

missbrukare som genom sina handlingar bryter mot samhällsnormer och även lagar, upplever 

därför ofta känslor som skam och skuld. Detta kan även påverka individen att dra sig undan 

ifrån icke missbrukare för att om möjligt undvika dessa känslor. 

 

4.6 Social exklusion 

Social exklusion skriver Ejrnaes och Kristiansen (2010) innebär uteslutning på en rad olika 

arenor i samhället, inte minst arbetsmarknaden. Ett ord som också förknippas med denna typ 

av uteslutning är marginalisering, vilket innebär individer och grupper som utestängts ifrån 

makt, status och samhällsdiskurs. Människor kan därför inte vara deltagande i samhället på 

grund av bristen på social integrering. Det finns en tydlig koppling mellan missbruk och 

social exklusion då missbruk är kopplat till en rad faktorer såsom kriminalitet, psykisk ohälsa, 

arbetslöshet och även bristande socialt kapital. Det är väldokumenterat att missbruk leder till 

utanförskap i samhället, på grund av samtliga av de ovanstående aspekterna. Begreppet social 

exklusion används för att beskriva ett tillstånd där grupper såsom missbrukare eller 

kriminella, inte omfattas av det samhälleliga skyddsnätet. Människor som står utanför 

arbetsmarknaden blir socialt exkluderade då dessa inte har möjlighet att på samma sätt som 

arbetande grupper leva enligt den socio- ekonomiska normen i samhället. Arbetslösheten 

bland personer med missbruk är betydligt högre än för en befolkning utan missbruk 

(Meeuwisse & Swärd, 2010). 

 

Att leva med missbruk innebär ett liv som kretsar kring drogen och att få tag i den. Den som 

missbrukar kan heller inte utföra arbetssysslor då drogerna påverkar arbetsförmågan på ett 

negativt sätt. Självklart har inte den som lever i ett pågående missbruk goda möjligheter att 

erhålla och upprätthålla en anställning, varför inte personen kan ingå i samhället på samma 

sätt som en arbetande icke missbrukare (Neale, 2010). Lindberg (1999) menar att missbrukare 

tillhör en egen subkultur som är avvikande i förhållande till samhällets normativa ideal. Där 

gäller särskilda och egna regler, normer, värderingar och handlingsmönster som finns och 

efterföljs av medlemmarna inom gruppen, i detta fall missbrukare. 

 

4.7 Metadon- och opiatprogrammens för- och nackdelar 
Metadonprogrammet och substitutionsbehandlingens effekter bland inskrivna patienter har 

utvärderats i många länder på olika sätt genom åren. I Iran är heroin ett växande problem på 

grund av stor tillgång och billiga priser. Därför eftersträvas långsiktiga behandlingsmetoder 

för att stävja den eskalerade och utspridda missbruksproblematiken. Noori, Narenjiha, 

Aghabakhshi, Habibi, & Khoshkrood (2012) har i sin studie utvärderat metadonprogrammet 

för att se till dess effekter. I studien delades opiatmissbrukarna upp i två grupper om 75 

klienter i varje. En grupp hade mottagit metadonbehandling under minst sex månader, och den 

andra gruppen var en kontrollgrupp som var nyligen intagna i metadonbehandlingen. 
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Resultatet visade att personerna som mottagit behandling under längre tid hade bättre 

relationer till sina familjer, arbetskamrater och grannar jämfört med kontrollgruppen. Studien 

visade också att metadonbehandling bidrog till att riskerna för spridning av HIV och andra 

smittosjukdomar reducerades, samtidigt som andra riskbeteenden, såsom kriminalitet och 

prostitution minskade. Möjligheterna för de långvarigt metadonbehandlade klienterna att 

återintegreras i samhället var betydligt större än kontrollgruppens. 

 

En studie i Kroatien visar hur substitutionsbehandling med läkemedel som metadon och 

suboxone, bidrar till ökad möjlighet för missbrukaren att återintegreras in i samhället. 

Opiatberoende är att anses som ett allvarligt samhällsproblem i Kroatien som allt för ofta 

innefattar kriminalitet, våld och social exklusion. Med hjälp av substitutionsbehandling, med 

suboxone eller liknande, får ungdomar möjlighet till avgiftning och avvänjning av opiater. 

Behandlingen fick som konsekvens att ungdomarna kunde leva “normala” liv. De 

återhämtades fysiskt, återupprättade sociala relationer utanför missbrukarkretsar, började 

studera eller arbeta. Behandlingsmetoden ansågs bidra till att missbrukarna på alla områden 

fick ökade möjligheter till social integration och återupprättning i livssituationen och i 

samhället (Hasanović, Pajević, Kuldija och Delić, 2012). 

 

Italienska “Ministry of Health” (2010) har utvärderat de behandlingsmetoder som finns för 

heroin- och opiatmissbrukare med syfte att granska vad som är mest effektivt. Totalt ingick 

5,457 heroinmissbrukare i undersökningen som fick behandling genom metadonprogram, 

öppenvård, tvångsvård och terapeutisk vård. Resultatet visar att risken för återfall finns i alla 

kategorier, studien visar dock på att metadonbehandling där den dagliga dosen är minst 60 mg 

verkar vara den mest effektiva behandlingen med minst antal återfall. Dödligheten var lägst 

bland de klienter som mottog metadon tillsammans med någon form av terapi, och 

psykoterapi visade sig mest effektivt tillsammans med metadon, jämfört med andra 

terapimetoder. 

 

Ponizovsky, Margolis, Heled, Rosca, Radominslensky och Grinshpoon (2010) gjorde i Israel 

en kvantitativ, longitudinell studie över två år bland heroinmissbrukare intagna vid 

behandlingsprogram som använde sig av buprenorfin och metadon, med syfte att undersöka 

förändringar i QoL (Quality of Life, läs. livskvalitet) och psykosociala aspekter. De använde 

sig av enkäter gjorda med skalor med teman över hälsa, stress, kroppsliga och psykiska 

symptom, sociala relationer, socialt stöd, självmotivation, livskvalitet och förnöjdsamhet. 

Resultatet visade att missbrukarna på alla områden i princip hade höjts eller förbättrats på så 

sätt att personerna i fråga hade fått ökad livskvalitet under och efter denna typ av behandling. 

Det som visade ett signifikant samband var att de som tycktes vara mest nöjda och ha bra 

livskvalitet, var de som hade mycket stöd och social gemenskap med icke missbrukare. 

 

Metadonprogrammet (MMT) har i Sverige under de senaste 35 åren (ifrån 2004 räknat) 

utvecklats ifrån ett mindre projekt till en väl utarbetad och effektiv behandlingsmetod skriver 

Grönbladh (2004). Vid granskning av det första MMT i Uppsala vid Ulleråkers sjukhus, och 

dess effekter bland heroinmissbrukare, framkommer att behandlingen i jämförelse med 

behandlingsalternativ utan substitutionsläkemedel som exempelvis enbart terapi, bidrog till att 

fler heroinmissbrukare lyckas förbli drogfria samt att dödstalen bland missbrukarna är färre än 

bland missbrukare utanför behandlingen. Andra resultat såsom minskade risker för 

sjukdomar, prostitution, överdoser och kriminalitet påvisades också i gruppen där patienten 

mottagit metadonbehandling. I Grönbladhs studie nämns också att MMT dels har varit 

framgångsrikt i att bryta heroinmissbruket hos individer på grund av längden på 

inskrivningarna, uppföljningen och det psykosociala stödet i rehabiliteringen efteråt.  Något 
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som skiljer det svenska MMT ifrån internationella metadonprogram är att de internationella 

inte har samma stöd- och uppföljningsarbete som det svenska. 

 

Metadonprogrammet har även kritiserats genom åren och det finns andra perspektiv på 

behandlingsformen, där man ifrågasätter metadonprogrammet. Ekendahl (2012a, 2011b, 

2011c) har i sina tre senaste studier diskuterat de motsägelser som finns i svensk 

missbruksbehandling avseende just substitutionsbehandlingen och Sveriges restriktiva 

narkotikapolitik med mottot ”ett drogfritt samhälle”. Läkemedlen som används vid 

opiatprogram är att likställa med narkotika, varför det blir ett kontroversiellt och debatterat 

ämne i Sverige utifrån politisk och etisk utgångspunkt. Metadonprogrammen i svensk historia 

har legitimerats med argumentet att det verkar skadereducerande gentemot opiatmissbrukare 

som i missbruket lever i stora risker för bland annat dödlighet och livshotande sjukdomar. 

Behandlingsformens fokus i en svensk diskurs är snarare på missbrukarens livskvalitet, 

livsstilsförändring, motivation, psykosocialt stöd och eftervård, än på ideologiska och 

politiska värden. Därför sägs opiatprogrammen i Sverige kunna bedrivas på legitim grund, 

och efter åratal av forskning inom behandlingsformen anses den även bedrivas 

evidensbaserat. Ekendahl  fortsätter i studien ifrån 2012 att belysa de uppenbara skillnaderna 

som finns mellan den politiska ambitionen om nolltolerans och skadereducerande 

behandlingsåtgärder. Ekendahl granskade detta genom att se över hur svensk media väljer att 

lyfta fram Danmarks kontroversiella beslut att införa heroinförskrivningar som 

behandlingsmetod. I svenska tidningsartiklar och i övrig media kunde Ekendahl urskönja ett 

mönster där uppfattningen av heroinmissbrukare ansågs vara offer i behov av samhällets 

hjälp, och ur ljuset av denna konstruktion så kunde heroinrecept anses vara ett “nytt sätt” att 

hantera heroin beroendeproblemen på. 

 

Ännu ett kritiskt förhållningssätt till opiatprogrammen intas i studien “Harm reduction as 

paradigm: Is better than bad good enough?”, skriven av Roe (2005). Författaren har 

genomfört en granskning av den växande roll som läkemedel som substitutionsdrog och 

behandlingsmetod har i ett samhälle utifrån ekonomiska, politiska och sociala utgångspunkter. 

Han menar att en acceptans av substitutionsbehandling som metod, sammanfaller med ett 

politiskt behov av att ta itu med social oordning och minska kostnader inom hälso- och 

sjukvård. Roe ställer sig kritisk till det nuvarande antagandet om att behandlingsmetoden med 

syfte att verka skadereducerande för opiatmissbrukare, är det bästa alternativet i förhållande 

till samhället i stort. Han menar även att insatser som syftar till att förebygga skador, istället 

riskerar att upprätthålla sociala problem i samhället i stort, och att det endast är en genväg. 

Sociala problem måste således ses ur ett strukturellt perspektiv där lösningar kräver större 

typer av insatser. 

 

Dödsfall i samband med läkemedel som metadon har alltid varit något som uppmärksammats 

i Sverige. En kartläggning med siffror ifrån Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och Rätts-

medicinalverket, visar att antalet avlidna där metadon påvisats i kroppen har ökat starkt ifrån 

29 dödsfall 2006 till 84 dödsfall 2008. Detta menar författarna kan ha ett samband med den 

kraftiga utbyggnaden av läkemedelsbaserad behandling med metadon. Ifrån 2005 till 2006 

visade apotekens redovisning av förskrivna dygnsdoser en fördubbling och vid halvårsskiftet 

2008 en femdubbling. Enbart ca 20% av de som avlidit till följd av metadon hade det 

receptbelagt ifrån läkare. Varifrån metadonet kommer är oklart, dock menar författarna att 

läckage ifrån opiatprogrammet möjligtvis kan förklara siffrorna, vilket enligt författarna är en 

faktor som måste beaktas vid utökning av läkemedelsbaserad behandling (Fugelstad, Tibblin 

& Johansson, 2010). 
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5. Resultat och analys 

Vi har valt att inledningsvis göra en kort presentation av intervjupersonerna och de fiktiva 

namn vi valt att använda oss av. Det första stycket syftar till att ge översikt över hur 

intervjupersonernas liv såg ut i missbruk, innan de blev inskrivna i opiatprogrammet. 

Materialet som sedan följer speglar upplägget i teorin. Under de två första rubrikerna 

fokuserar vi på intervjupersonernas upplevelser kring identitet, bemötande och stigmatisering, 

för att sedan gå vidare in på upplevelser av socialt utanförskap kopplat till opiatprogrammet, 

och dess för- och nackdelar. Syftet med upplägget är att lyfta fram skillnaderna ifrån livet 

innan behandling när de levde i missbruk, fram tills nu när de går i behandling. Varje tema 

analyseras och tolkas utifrån tidigare presenterade teorier och studier i detta kapitel. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Alva - kvinna inskriven i opiatprogrammet för första gången sen sju år utan avbrott. 

Bettan - kvinna inskriven i opiatprogrammet för första gången sen cirka ett år tillbaka. 

Calle - man inskriven i opiatprogrammet av och till i tolv år. Nu inskriven sen drygt ett år 

tillbaka. 

Daniel - man inskriven i opiatprogrammet för första gången sen cirka ett år tillbaka. 

Tiden som de fyra personerna har varit inskrivna i opiatprogrammet varierar. Alva är 

inskriven sedan sju år och går till mottagningen för att hämta läkemedel för två veckor framåt. 

Calle har varit inskriven av och till i ungefär tolv år, och denna inskrivning är hans tredje. 

Daniel och Bettan har båda varit inskrivna i ungefär ett år och de har båda nyligen minskat 

besöken på opiatmottagningen till tre gånger i veckan. Alla fyra intervjupersoner har tidigare 

fått behandlingsinsatser för sitt missbruk, både stöd och behandling inom öppenvård och även 

behandlingshem på frivillig väg samt genom LVU och LVM. Samtliga upplevde att det inte 

vid något av behandlingstillfällena varit möjligt att upprätthålla drogfrihet tiden efter dessa i 

mer än kortare perioder. 

 

5.2 Erfarenheter ifrån livet i missbruk 
Livet i missbruk handlar om den ständiga jakten på drogerna. Det är en konstant stress och 

press, och det stjäl mycket energi att behöva oroa sig varje dag. Alva upplevde det på följande 

sätt 

 
Det är det första man tänker på när man vaknar, och man kan betala vad som helst för en “kabbe” eller en 

tablett om man är riktigt desperat. 

 

Både Bettan och Alva berättar att de började missbruka för att de mådde enormt dåligt 

psykiskt. Därför passade just heroin bäst för att ruset dövar alla känslor av ångest och sorg. 

Inom just opiatmissbruket så blir man inte så gammal menar intervjupersonerna, och de 

känner allihop personer som dött i mycket ung ålder av överdoser. Daniel, Bettan och Alva 

säger rakt ut att de inte tror att de hade levt idag om de inte hade fått hjälp och behandling. De 

menar att inträdet på opiatprogrammet och möjligheten att få denna typ av behandling har 

inneburit räddningen i deras liv. Alva hade redan bestämt sig för att ta livet av sig genom en 

överdos om hon skulle få avslag på sin ansökan till opiatprogrammet. Bettan berättar att hon 

strax innan inträdet i opiatprogrammet försökte ta sitt liv, och funderade på att göra det igen. I 

jämförelse med livet i missbruk så är samtliga ganska nöjda med hur livet ser ut just nu, då 

målet har varit att komma bort ifrån alla svårigheter som missbruket orsakat. En slutgiltig 

åsikt hos intervjupersonerna är att det positiva med denna form av behandling överväger det 

negativa. Daniel avslutar med att säga 

 
Allt är värt det, även om det kräver att man kämpar för att alla bitar innan och under tiden i behandling ska 

fungera. 



16 
 

 

5.3 Identitet och roller 
Alva anser att missbruk vanligtvis är ett symptom på psykisk ohälsa. Tre av de fyra 

intervjupersonerna uppger att självkänslan var dålig innan tiden av missbruk och att 

självbilden var väldigt negativ. Själva missbruket kunde både förvränga och förstärka den 

negativa uppfattningen av självbilden ytterligare, säger Calle. Daniel beskriver hur han anser 

sig själv vara väldigt osäker i sig själv, men att han väl i missbruk kunde hålla upp en fasad 

där hans självförtroende var bra. Daniel säger följande 

 
När man är påverkad av droger kunde man känna sig som en kung ena dagen för att sen isolera sig, bli 

paranoid och vara rädd för minsta lilla. Egentligen är jag väldigt trasig, vilket andra lätt ser om de umgås 
med mig. 

 

Daniel tror att andra tänkte att han var äcklig och smutsig, och eftersom han såg ut som en 

missbrukare så antog folk att han stal. Att känna sig dålig eller sämre än andra när man 

missbrukar är något samtliga har upplevt. Bettan berättar att även om hon var vuxen kände 

hon en oerhörd skam inför sina föräldrar angående sitt missbruk, även om de inte visste om 

hur situationen egentligen såg ut. Bettan säger följande 

 
Jag kände mig så värdelös, jag undrade hela tiden hur jag kunde ha hamnat i så tungt missbruk ifrån att leva 

ett normalt och ordentligt liv. Folk trodde inte att jag höll på med det jag gjorde eftersom jag aldrig suttit i 

fängelse eller så. Jag skötte det snyggt och tog alltid hand om mig själv. Jag har aldrig suttit på en parkbänk. 

Mitt hem har alltid varit fint. 

 

Bettan, Alva och Daniel beskriver hur de avmagrade när de missbrukade som allra värst. Både 

Alva och Bettan var tjejer som dock tog hand om sitt utseende och ingen av dem tror att det 

gick att se på dem att de var heroinister. Daniel var däremot riktigt mager och det syntes 

särskilt i ansiktet säger han. Daniel säger 

 
Därför blev jag ofta ut-tittad på stan och väktare kunde också följa efter mig i butikerna för jag såg ut som 

en typisk narkoman. Långärmat är ett måste för att dölja nålmärken, speciellt på sommaren. 

 

Alva uppger att hon under missbruket hade ströjobb som hon försökte sköta samtidigt som 

hon var drogpåverkad. Hon kan minnas rädslan av att bli påkommen på toaletten på rasten, 

men hon var inte orolig att de skulle se på henne att hon var drogpåverkad. Som Goffman 

(2013) beskriver det så utvecklas vår identitet i relation till andra människor i det sociala 

samspelet där andra tolkar och bekräftar den bild som en person presenterar. Lindberg (1999) 

menar att identitetsutvecklingen är starkt kopplad till vilka idéer och känslor vi har och får 

inför oss själva, i samspelet och relation till andra. En missbrukares identitet är ofta kopplad 

till känslor av trygghet/otrygghet och skam/skuld och det är vanligt att individen beskriver sig 

själv som värdelös och dum. En rimlig tolkning är att intervjupersonernas uppfattning om att 

andra ser på dem på ett nedvärderande sätt kan förstås utifrån deras dåliga självbild eftersom 

den egna personen formas utifrån andras tolkning och uppfattning av dem. När andra 

bekräftar Daniel negativt så skapas negativa känslor och tankar om och inom honom själv. 

Bettans upplevelse av att vara värdelös går att tolka som att hon hade uppfattningen om att en 

missbrukare var någon som var misslyckad, varpå hon själv kände sig misslyckad och 

värdelös. Det vittnar också om att hon hade en stark känsla av skam för sina handlingar och 

sin livsstil inför andra människor. Bettans beteende uppvisar att hon försökte upprätthålla sin 

identitetsupplevelse av att vara en icke missbrukare. Hon valde därför att ge andra människor 

intrycket av att hon var skötsam och ordentlig genom att ta hand om sig själv och hålla 

hemmet fint. Det framgår att både Bettan och Daniel försökte visa upp en fasad eller en roll 

av sig själva som inte var helt sann. Goffman (2011) skriver att en roll kan ses som ett skal på 
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identiteten. Skalet utformas och bestäms av omgivningen i samband med förväntningar om 

hur individen bör vara. Eftersom intervjupersonerna berättar hur de uppvisade en fasad kan en 

rimlig tolkning vara att deras upplevelse av identiteten skiljde sig avsevärt ifrån det de ville 

visa upp. Fasaden kunde ändras ifrån sammanhang till sammanhang, och kan liknas vid de 

skal på identiteten som Goffman syftar till. 

 

Goffman (2011) beskriver vidare hur människor intar roller i samspel med andra individer 

utifrån de förväntningar som finns i sammanhangen där de vistas. Rollen utgör en plattform 

för medvetet riktade signaler till de andra i omgivningen, som tolkar individen som den roll 

som förmedlas. Lindberg (1999) skriver att narkomanidentiteten, som utvecklas efter en tid i 

missbrukskulturen, kan vara något som missbrukare försöker distansera sig ifrån. Genom att 

undvika handlingar kopplade till missbruk, och istället fokusera på vanligare beteenden inför 

andra människor så lyckas narkomandentiteten hållas på avstånd och missbruket döljas. Detta 

kan benämnas vara ett självbedrägeri där missbrukaren tar andra roller än den missbrukande 

rollen. Alvas beskrivning tyder på att hon som missbrukare försökte dölja det pågående 

missbruket, vilket i sin tur kan innebära en vilja att upprätthålla en annan roll än den 

missbrukarroll som hon egentligen levde med. Detta antyder att det finns förväntningar som 

Alva i missbruket ville leva upp till. När Alva på arbetsplatsen döljer att hon är drogpåverkad 

lever hon upp till förväntningar som hon upplever finns i sammanhanget. Daniel, vars fysiska 

kännetecken tydligt gav en bild om att han egentligen var en missbrukare, försökte också 

dölja detta. Genom att dölja nålmärken på armarna, försökte han inför andra ge intryck av att 

han inte var en missbrukare. På detta sätt gjorde han en ansats till att upprätta en annan roll än 

den han identifierade sig med, och detta kan anses vara en del i det självbedrägeri som 

Lindberg beskriver. 

 

När Alva var fast i drogträsket som hon själv beskriver det, säger hon att hon kände sig totalt 

misslyckad som person. Hon var ofta rädd att väktare eller polis skulle misstänka eller se på 

henne att hon var missbrukare. Missbruket var en del av hennes identitet och personlighet, 

och om andra inte accepterade det så var det deras problem. Hon tänkte ofta att det var så här 

hennes liv såg ut och att ingenting skulle bli bättre. Alva säger följande 

 
Jag tänkte inte nåt annat om mig själv än att jag var en missbrukare, ändå umgicks jag allra helst med icke 
missbrukare. 

 

Goffman (2013) skriver att människors identiteter skapas i relation till sin omvärld, och andra 

formar intryck över vem en individ är, vem denne vill vara samt vilken grupp individen 

tillhör, genom de inre och yttre uttryck individen ger, mellan personen och sammanhanget och 

mellan individen och gruppen. Alva uppger att hon såg sig själv som en missbrukare, men 

ville samtidigt helst umgås med icke missbrukare. Detta går att tolka som att hon vill ge 

intrycket av att hon identifierar sig med de individer och grupper som hon uppehåller sig med. 

På så sätt möjliggörs hennes egen identitetsupplevelse av att vara en icke missbrukare genom 

att hon bekräftas av andra som en vanlig person. Det visar på vilken typ av person hon önskar 

vara. Detta resonemang överensstämmer med Radcliffe och Stevens (2008) studie som lyfter 

fram att missbrukaridentiteten anses vara något skamfullt, och därför undviker missbrukare 

både kriminella kretsar och umgänge med andra heroinmissbrukare för att minska risken eller 

undvika att en missbrukaridentitet ska utvecklas. 

 

Calle säger att han utvecklade en missbrukaridentitet eftersom det är och blir en livsstil, 

speciellt när han missbrukade tillsammans med en förälder och andra släktingar. Det var 

tillslut missbruket han främst förknippade sig själv med. Det sjuka blir friskt och det onormala 



18 
 

blir normalt säger han, och att göra i ordning en spruta blir som att ta en smörgås. Calle 

uttrycker det på följande sätt 

 
Alla känslor såsom skam och skuld förtränger man, det är därför man också använder droger, man måste 

knarka bort jobbiga känslor. Tillslut blir man helt skamlös och bryr sig inte om nånting eller någon annan. 

Men sen utan droger i kroppen skäms man väldigt mycket, då kan det vara svårt att bara gå på bussen. 

 

Lindberg (1999) skriver att utvecklingen av vår identitet är starkt kopplat till vilka tankar och 

känslor vi har inför oss själva, däribland skam och skuld. Scheff (1997, refererad i Lindberg, 

1999) menar att skuld är begreppet som beskriver den känsla, som uppkommer i ett 

sammanhang där en individ upplever en rädsla av att handla på ett felaktigt sätt, till exempel 

överträdelse av normer. Calles inledande känsla av skuld tyder på att missbruk var ett 

normöverskridande beteende utanför hans sammanhang, men eftersom missbruket sedan 

skedde i Calles nära familjekrets identifierade sig Calle med dessa normer snarare än de 

samhälleliga. Värderingar och normer i kulturella och sociala sammanhang påverkar en 

persons identitetsutveckling, varför Calle än idag upplever sig ha en missbruksidentitet. Calles 

resonemang kan även ses utifrån primär och sekundär avvikelse. Goldberg (2000) skriver att 

begreppet primär avvikelse innebär att individer lär sig vad som är normalt utifrån 

stämplingsreaktioner ifrån sina signifikanta andra. Sekundär avvikelse sker när individer och 

grupper i samhället bekräftar individens beteende och hjälper denne att utveckla normer och 

en insikt om vad som är avvikande beteende. Calle upplevde att vad som var onormalt blev 

normalt då han fick indikationer ifrån sina signifikanta andra att missbruk var okej då det 

skedde i hemmet. Utan droger i kroppen skämdes han dock när han var ute bland folk, vilket 

tros bero på att han genom sitt missbruk blev stämplad som avvikare av samhället. 

 

Alva är den som varit fri ifrån missbruk längst av de fyra, och hennes erfarenhet är att ju 

längre man är drogfri desto mindre känner man sig som en missbrukare. Hon beskriver att hon 

numera känner en större trygghet i sig själv och inte längre känner sig som en missbrukare. 

Hon tror att andra människor som hon möter kan vara stolta och glada för hennes skull att det 

nu går så bra. Många vanliga människor skulle nog se på hennes resa som något positivt och 

starkt tror hon. Calle och Bettan däremot upplever att andra människor alltid kommer att vara 

bättre än dem. Bettan säger följande 

 
Även nu när man kommit bort ifrån missbruket är man fortfarande en andra-klassens medborgare. Jag tror 

folk ser så på en och det kommer nog ta många år innan man känner att andra tänker något annat. Även om 

jag lever i drogfrihet nu, så har man en stämpel på sig som man inte blir kvitt, det spelar ingen roll hur 

skötsam man blir för de i ens närhet tror inte på en. 

 

Scheff (1997, refererad i Lindberg, 1999) skriver att skamkänslor och dess motsats stolthet är 

direkt knutet till de sociala band en person har till andra människor och sammanhanget den 

befinner sig i. I mötet med andra uppkommer dessa känslor beroende på om personen känner 

sig misslyckad, otillräcklig, underlägsen eller tvärtom att personen duger och känner sig 

tillräcklig i sammanhanget där möten sker. Alvas upplevelse av att hon är trygg i sig själv går 

att se som en produkt av att hon inte längre anser sig vara missbrukare. Hennes egna 

beskrivning ger intryck av att hon upplever att hon har lyckats i livet och därför har hon inte 

känslor av skam och skuld inför andra människor. När Calle och Bettan däremot säger att de 

upplever underlägsenhet och känslan av att vara sämre än alla andra, går detta att tolka som 

att de upplever skamkänslor och att de känner sig misslyckade. I möte med andra människor i 

samhället blir detta extra tydligt då en jämförelse sker. Upplevelsen av andra människors 

uppfattning av dem speglar de känslor de har inför sig själva. 
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Bettan säger att hon oftast ville vara ensam, och hon umgicks inte med andra missbrukare 

annat än när hon var tvungen att köpa då hon inte hade något gemensamt med dem annat än 

drogerna. Bland andra missbrukare handlar allt om droger och att tjäna pengar på andra, 

därför ville hon inte umgås med dessa mer än nödvändigt. Calle umgicks nästan enbart med 

andra missbrukare då de flesta av hans gamla vänner också missbrukar. Men tillslut kunde 

han inte ha riktiga vänner, för allt handlade om knarket. Väl i missbruk bryr man sig inte om 

någon annan än sig själv och själva drogen menar Alva, medan hon nu bryr sig om sina 

vänner och kan fungera som en normal person i en relation. Hon umgås inte med några andra 

än icke missbrukare idag. Samtliga intervjupersoner menar att det är nödvändigt att avsluta 

kontakten med missbrukarvänner för att kunna starta ett nytt drogfritt liv. Nu när Calle är 

inskriven i opiatprogrammet har han inte längre kontakt med den gamla missbrukarkretsen 

som han brukade umgås med. Calle menar följande 

 
Det gamla umgänget är borta, samtidigt som man inte känner sig välkommen in i nya “vanliga” kretsar på 

grund av sitt förflutna som missbrukare. Det är som att sitta fast mellan två världar utan att komma 
nånstans. 

 

Något som både Bettan och Daniel har upplevt är att de börjar få bättre relationer till sina 

familjer även om de förut på grund av missbruket orsakat många av familjemedlemmarna 

mycket skada. Skadan är visserligen gjord, men nu när de inte längre missbrukar kan de i alla 

fall prata med sina nära och kära om det som hänt och förhoppningsvis reparera det som går 

att reparera i relationerna. Calle säger följande 

 
Övriga relationer med gamla vänner som inte missbrukar bleknar och försvinner ganska snabbt, speciellt 

när man börjar låna pengar av alla. 

 

Som tidigare nämnt skriver Lindberg (1999) att identitetsutvecklingen och samspelet med 

andra påverkar de sociala banden till andra och huruvida personen kommer känna tillhörighet 

till personerna den interagerar med. Castells (2002) skriver om människans sociala identitet 

och hur personen kommer att känna och skapa livsmening genom tillhörighet till en grupp. 

Individens kollektiva identitet innebär att denne kan identifiera sig med sin omgivning, och 

därför söker denne sig till grupper där den accepteras och känner tillhörighet. Utifrån Castells 

resonemang så är det logiskt att tänka att en missbrukare vill umgås med andra missbrukare 

med samma livsvärderingar och mål som individen själv. Men trots att Bettan och Alva levde 

i aktivt missbruk, valde de ändå att antingen undvika missbrukarkretsen och istället umgås 

med icke missbrukare. Detta tyder på att de snarare identifierade sig med icke missbrukare 

och kände en tillhörighet i grupper där missbruk inte förekom. Grupptillhörigheten har över 

tid förändrats för samtliga av intervjupersonerna. När missbruket avbryts uppger 

intervjupersonerna att det är nödvändigt att säga upp kontakten med sina missbrukarvänner 

vilket kan vittna om att de både aktivt väljer att och faktiskt identifierar sig mer med icke 

missbrukare än den motsatta gruppen. När Calle uppger att han sitter fast emellan två grupper 

i samhället där han inte är välkommen, så vittnar det om att han upplever sig vara stämplad. 

Hans tidigare avvikande missbruksbeteende stämplar honom som en avvikare ifrån “vanliga” 

samhällsgruppen, och hans nya drogfria liv håller honom utanför missbrukarvärlden där han 

förut kände tillhörighet. En möjlig tolkning är också att Calle känner att han saknar de 

kulturella förmågor som krävs för att känna tillhörighet bland icke missbrukare. Eftersom han 

levt så länge bland missbrukare har han tillägnat sig värderingar, normer och 

handlingsmönster som inte passar in i grupper av icke missbrukare. Möjligtvis upplever han 

att han saknar kunskaper och färdigheter som förväntas av honom bland icke missbrukare. 

Payne (2008) och Ejrnaes & Kristiansen (2010) beskriver hur människors avvikande beteende 

bidrar till att de blir stämplade och ofrivilligt tvingas in i en viss grupp som tillskrivs negativa 
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attribut utifrån det avvikande beteendet. Därför måste sociala problem och avvikelser måste 

förstås i en kontext där normer och värden uppkommer via sociala konstruktioner av individer 

i ett samhälle, och därur uppkommer stämplingsprocessen. 

 

5.4 Bemötande och stigmatisering 

I intervjuerna ställdes frågor om andras bemötande när de befann sig i missbruk, och något 

som var utmärkande var sjukvårdens bemötande på vårdcentraler och akutmottagningar som 

upplevdes av samtliga som negativt. Intervjupersonerna fick alla Hepatit C i sitt missbruk. 

Erfarenheter av läkare och sjuksköterskor som är kyliga med en hård attityd är något de alla 

erfarit. Bettan säger följande 

 
Vid flera tillfällen har jag kommit in på vårdcentralen och de har varit hur trevliga som helst, sen när de läst 

några rader i journalen så ändras deras bemötande på en gång. 

 

På socialkontoret har intervjupersonerna erfarenheter av både bra och dåligt bemötande. Det 

beror mycket på vem ens handläggare är menar Alva, som egentligen mest har haft 

handläggare som behandlat henne väl. Men läkarna på beroendecentrum anser hon är långt 

ifrån trevliga och de verkar inte alls vilja hjälpa en. Det tror Alva beror på att de enbart träffar 

missbrukare och antagligen blir lite trötta på dem efter ett tag. Alva har upplevt att när hon 

sökt hjälp och verkligen velat bli drogfri har hon inte tagits på allvar. Daniel kan fortfarande 

känna att folk i allmänhet och personal inom socialt arbete bemöter honom med 

misstänksamhet, men över lag tror han att de är glada för att det nu går bra för honom. Han 

tror dock att det finns negativa tankar om opiatprogrammet, till exempel att de som går där är 

tunga missbrukare och går omkring och är påverkade av läkemedel hela dagarna. 

Stigmasymboler som Goffman (2011) beskriver signalerar någon sorts social information som 

förknippas med ett stigma. Dessa innebär tecken på att en person har nedvärderande brister 

vilka drar åt sig uppmärksamhet. Den sociala informationen och egenskaperna som särskiljer 

sig ifrån andra, bidrar till att individen förminskas i andras medvetande. Följden blir att 

individen i fråga nedvärderas och blir på så sätt en utstött person. Intervjupersonernas 

erfarenheter av bemötande ifrån behandlingspersonal tyder på att personalen tillskriver 

intervjupersonerna stigman, eftersom de läser journaler där det förmodligen framkommer att 

personerna har missbruksproblem och därför tillskrivs negativa egenskaper. Bemötandet och 

sättet den enskilda individen blir bemött på vittnar om att bemötandet sker utifrån att gruppen 

missbrukare har tillskrivits negativa attribut av grupper i samhället och således personalen. 

Intervjupersonerna blir bemötta som representant för gruppen missbrukare, snarare än 

individer som har både resurser och tillkortakommanden. Hepatit C i en journal representerar 

i det här fallet en stigmasymbol, som förknippas med missbruk, vilket medför att individen 

även tillskrivs de negativa bilder som finns kopplade till missbruk. 

 

Problemet att missbrukare inskrivna i opiatprogram fortfarande blir bemötta som missbrukare 

beskriver författarna McPhee, Brown och Martin (2013). Det finns ett starkt samband mellan 

opiatmissbrukares upplevelser av stigmatisering i relation till sjukvårdspersonalens 

bemötande. Stigmatisering och känslor av skam blir därmed ett resultat hos opiatmissbrukaren 

av bemötandet ifrån behandlingspersonal. Problemet att missbrukare blir dåligt bemötta eller 

på ett tydligt sätt blir stigmatiserade när de genomgår behandling, kan leda till enligt vår 

tolkning att det försvårar rehabiliteringen för missbrukaren, eftersom kampen just ligger i att 

återgå till ett normalt liv med drogfrihet, och även där man som person återfår tro på sig själv 

att kunna lyckas. De flesta intervjupersoner upplever bemötandet ifrån socialtjänst som bra, 

förutom Daniel som säger att hans handläggare på socialtjänsten inte brydde sig alls. Han var 

på randen till att dö och den enda insatsen han fick var stöd via öppenvården. Det var många 

som fick anmäla och tjata innan han fick komma iväg på behandling. Han säger följande 
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Jag känner att man inte får samma hjälp eller vård som en vanlig människa, för man är inte lika mycket värd 

som andra. 

 

Bettan säger att upplevelsen av att bli kränkt är något man vänjer sig vid. Calle upplever att 

han och andra missbrukare är en grupp som är otroligt utsatt på grund av den bild som finns i 

samhället och som förstärks via media. Calle uttrycker följande 

 
Men nu för tiden ska allt vara så politiskt korrekt så ingen säger något negativt rakt ut, men man upplever 

ständigt en nedlåtande ton och attityd i bemötandet. 

 

Goffman (2011) förklarar hur gruppstigmatisering sker då individer med samma typ av 

stigmatiserande attribut tillhörande en och samma grupp individer, betraktas som avvikande 

av övriga samhällsgrupper. Individer kan bli stigmatiserade utifrån en fläck på karaktären, 

exempelvis kan missbruk/alkoholism ses som denna typ av fläck. Denna form av 

karaktärsstigma kan även resultera i stigmatiserandet av missbrukande som grupp, då samtliga 

missbrukare riskerar att förknippas med samma typ av karaktärsstigma. Elias och Scotson 

(2010) skriver att människors beteende som avviker ifrån normen kan betraktas av andra som 

obehagligt och främmande, och detta är en bidragande faktor till stigmatisering. De avvikande 

beteenden som individer eller grupper visar upp anses vara kollektivt skilda ifrån de övriga 

grupperna och därför blir de avvikande individerna underlägsna. Att behöva vänja sig vid att 

bli eller känna sig kränkt, som Bettan beskriver det, kan vara ett tecken på att individer som 

missbrukar behandlas likvärdigt utifrån det gruppstigma som tillskrivits gruppen missbrukare, 

varför de hamnar i underläge i möten med professionella yrkesutövare eller övriga. Som 

Goffman beskrev det så tillskrivs missbruk i sig som en fläck på individens karaktär, vilket i 

sig innebär att missbruk kommer med vissa typer av handlingar och beteenden som över tid 

tillskrivits samtliga missbrukare. Genom andras bemötande går det att tolka och urskönja 

vilka karaktärsdrag som tillskrivs missbrukare. Att inte lita på att någon som säger sig behöva 

hjälp faktiskt behöver det tyder på att missbrukaren tillskrivs karaktärsdraget opålitlig, 

lögnaktig eller att denne luras. Att som väktare följa efter någon som ser ut som en 

missbrukare tyder på att missbrukaren tillskrivs karaktärsdraget tjuvaktig. Den egna känslan 

av lika värde kan upplevas förminskas när en handläggare inte tar missbrukaren på allvar. I 

den amerikanska studien av Conner och Rosen (2008) framkommer att stigmatisering av 

missbrukare i behandling utgör ett hinder för att be om hjälp och ta emot hjälp för psykisk 

ohälsa. Det är viktigt att som professionell inom yrken där man möter missbrukare, medvetet 

arbeta för missbrukaren då denne vanligen kan uppleva stigmatisering vilket i sig är en börda 

som riskerar att försämra den psykiska hälsan. 

 

5.5 Upplevelser av opiatprogrammets för- och nackdelar 
Samtliga intervjupersoner menar att substitutionsbehandlingen håller dem friska vilket i sin 

tur möjliggör att de kan se sig själva ha en annan typ av framtid än den de hade i missbruk. De 

är överens om att substitutionsbehandling genom opiatprogrammet möjliggör att de kan leva 

ett i princip normalt liv. Det som de beskriver att de nu är kapabla till, till skillnad ifrån förut, 

är att de kan upprätthålla sina sociala relationer med familjemedlemmar, ta hand om sin hälsa, 

fortsätta utbilda sig och söka jobb. Alva berättar att hon upplever hur livet förändrats på precis 

alla områden. 

Hon säger följande 

 
Nu kan jag gå i skolan, ta hand om ekonomin, mig själv, hemmet och relationer runt omkring. Det finns väl 

egentligen ingenting jag inte kan ta mig för nu. 
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Alva berättar att hon nu studerat två och ett halvt år på komvux för att få gymnasiekompetens, 

för att senare kunna söka in till universitetet. Hon har även fått sitt första sommarvikariat på 

heltid, och hon drömmer om att i framtiden få arbeta med att hjälpa människor. Hon upplever 

att hon är delaktig i samhället, och vill också vara det. Samtidigt säger hon följande 

 

Men det är samtidigt svårt att bli av med missbrukarstämpeln, människor har svårt att acceptera före detta 

missbrukare som “vanliga” människor. 

 

Daniel och Bettan har också planer på att fortsätta studera för att i framtiden kunna få jobb 

och leva som alla andra, en tanke som för ett år sen verkade vara oerhört långt borta. De tror 

att de skulle ha en starkare känsla av delaktighet i samhället, om de skulle få ett arbete, men 

som det känns just nu så står de utanför systemet eftersom allt kontrolleras av andra. Calle 

uttrycker det på följande sätt 

 
När man lever i missbruk så är man inte ens intresserad av att bli inkluderad för missbrukarna har en egen 

värld där det inte finns några särskilda regler. Dessa vänjer man sig vid och samhället tycks väldigt långt 

borta och något man börjar förakta. 

 

Samtliga intervjupersoner får i nuläget försörjningsstöd, vilket de inte menar är tillräckligt för 

att kunna leva ett drägligt liv, men det är åtminstone ett ärligt alternativ i jämförelse med 

förut. Men det finns även svårigheter med behandlingsformen. Daniel menar att det jobbigaste 

är att hela tiden lämna prover, eftersom det handlar om att hela tiden bevisa sin ärlighet. Calle 

har liknande tankegång och säger följande 

 
Det är jobbigt att hela tiden gå dit för att få sin medicin och ta urinprover, det borde fungera samma som för 

typ cancerpatienter, de får hämta ut sin medicin på apoteket. Det känns lite som ett fängelse. 

 

Alva tycker att det är bra att alla inskrivna personer i början av behandlingen måste ta sig till 

sjukhuset för att få läkemedlen, då det visar på ett försök till ärlighet. Det minskar även risken 

att ta läkemedlet på fel sätt, exempelvis genom snorting eller injicering. Daniel, Calle och 

Bettan upplever att den egna kontrollen över sitt liv försvinner eftersom allt läggs i andras 

händer, men att det är värt det för att få ett vanligt normalt liv med livskvalitet igen. Bettan 

säger att en annan negativ aspekt med behandlingen är att det inte går att söka vilket jobb som 

helst. Hon har själv upplevt att hon inte kunnat få arbete på grund av att hon varje dag måste 

ta sin medicin. Att hon går i behandling är inte något hon vill berätta för arbetsgivaren i första 

hand, av rädsla för hur de kommer att reagera. Hon uttrycker det såhär 

 
Det är svårt att börja ett jobb sju på morgonen när medicinen tas då. Få arbetsgivare har överseende med 

att en anställd kommer en timme för sent varje dag. 

 

Flera studier visar att opiatprogrammet med substitutionsbehandling möjliggör ett liv med 

återintegrering i samhället för missbrukarna där de har möjlighet att återuppta studier eller 

arbete, bättre sociala relationer samtidigt som risken reduceras för livsfarliga blodsmittor som 

HIV och Hepatit C. Behandlingsinsatsen möjliggjorde missbrukarens integrering i samhället 

(Noori et.al. 2012; Hasanović et.al. 2012; Ponizovsky et.al. 2010; Salamina et.al 2010; 

Grönblad, 2004). Det är tydligt att de personer som intervjuats inför denna studie anser sig ha 

betydligt större möjligheter i livet nu än innan behandlingen. De har numera en ökad förmåga 

att medverka i samhället och leva sina liv med ökad livskvalitet. Samtidigt uppger 

intervjupersonerna att det finns en brist på frihet på grund av den kontinuerliga kontroll som 

behandlingen medför, och att det även bidrar till känslan av utanförskap. Alvas upplevelse är 

att samhället har svårt att acceptera missbrukare som “vanliga” människor, på grund av deras 
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tidigare avvikande beteende med allt vad det innebär. Det bemötande som intervjupersonerna 

har stött på bidrar ytterligare till känslan av socialt utanförskap eftersom det bekräftar deras 

missbruksidentitet. Lindberg (1999) menar att aktiva missbrukare lever i en subkultur som är 

att betrakta som avvikande ifrån samhällets normativa ideal. Där gäller subkulturella regler, 

normer, värderingar och handlingsmönster som missbrukarna känner till och följer. 

Ett normöverträdande eller avvikande beteende riskerar att utestänga individer och grupper 

ifrån makt, status, arbetsmarknad och den samhälleliga arenan. Missbrukare riskerar att bli 

socialt exkluderade, då missbruk som livsstil ofta involverar kriminalitet, arbetslöshet och 

psykisk ohälsa. Detta medför att missbrukare inte kan vara deltagande i samhället (Neale, 

2010; Ejrnaes och Kristiansen, 2010). Meeuwisse och Swärd (2010) skriver att människor 

som står utanför arbetsmarknaden blir socialt exkluderade eftersom de inte har möjlighet att 

på samma sätt som personer i arbete, leva enligt den socio- ekonomiska normen i samhället. 

Missbruk har en stark koppling till arbetslöshet då missbruket gör det svårt att kunna få och 

behålla ett arbete eftersom livet kretsar kring drogen och att få tag i den. Intervjupersonerna i 

det här sammanhanget har uppgett att de på olika sätt erfarit ett socialt utanförskap till följd av 

deras missbruk, vilket också gjort att de stått utanför social status och makt i samhället. 

Eftersom missbrukare lever i den egna subkulturen med andra normer, värderingar och 

handlingsmönster blir de socialt exkluderade genom att de inte ämnar uppnå de samhälleliga 

normerna. Alva upplever sig i dagsläget däremot som delaktig i samhället. Detta kan vara ett 

resultat av att en person lever efter de samhälleliga normerna som starkt hänger ihop med 

samhällsintegreringen, vilket Alva gör genom att studera och arbeta. Att de andra 

intervjupersonerna inte upplever sig vara delaktiga i samhället kan tolkas vara ett resultat av 

att de står utanför arbetsmarknaden och därmed inte kan leva upp till kravet som finns i 

samhället om att ha ett arbete och egen försörjning. I dagsläget kan det ses som att de står 

mittemellan två olika grupper i samhället, där de inte längre ingår i den tidigare subkulturen 

av missbrukare och inte heller i gruppen “vanliga” medborgare som Alva beskriver det. 

Intervjupersonerna upplever att de inte har kontroll över sina egna liv när de är inskrivna i 

opiatprogrammet. Bettan, Calle och Daniels upplevelse av att behöva bevisa konstant ärlighet 

medför en känsla av att att inte vara likvärdiga övriga samhällsmedlemmar. Detta kan också 

tolkas bidra till att de inte upplever sig själva vara fullt delaktiga i samhället. Alva upplever 

inte samma kontroll som i början av behandlingen, vilket också kan vara en bidragande faktor 

till att hon inte upplever sig själv stå utanför samhället längre. Vid intervjuerna framkommer 

det att läckage av läkemedel vid opiatprogrammet förekommer, vilket intervjupersonerna är 

väl medvetna om och själva har olika erfarenheter av. Intervjupersonerna tror att läkemedlen 

säljs till obehöriga mestadels på grund av begäret till pengar. De läkemedel som 

opiatprogrammet tillhandahåller är värda upp till 500 kronor tabletten, och det är därför 

lättförtjänta pengar att sälja, menar Calle. Han säger följande 

 
Man har sålt nån gång till nån kompis då de blivit ”sjuka” och de behöver en liten bit bara för att bli friska 

igen. Om det är därför man gör det, att hjälpa en vän, tycker jag inte att det är något fel i det. 

 

De individuella upplevelserna av just försäljning eller att obehöriga frågar efter läkemedel är 

olika bland intervjupersonerna. Alva berättade att gamla kompisar hade frågat om de fick 

köpa när de varit desperata och blivit abstinenta. Vid något enstaka tillfälle hade hon då gett 

bort en del av sin medicin till dem. Alva säger följande 

 
Det handlar om att det psykiska beroendet sitter kvar längre än det fysiska. När man snortar eller injicerar 

exempelvis metadon och subutex så får personen en intensivare effekt av läkemedlet. Det fungerar dock inte 

för läkemedlet subuxone. 

 



24 
 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de själva vid enstaka tillfällen har köpt subutex av 

personer som var inskrivna vid opiatprogrammet under tiden då de själva befann sig i 

missbruk. Calle tror att så länge det går att smuggla ut läkemedlen, eller att folk får ansvar för 

sin egen medicin och det finns en efterfrågan bland missbrukare så kommer läckaget att 

finnas. Samtidigt uppgav de enhälligt att läckaget ifrån programmen måste vara minimalt i 

jämförelse med de läkemedel som finns ute på gatan. Calle tycker att läckaget är sjukvårdens 

fel och att samhället bär skulden till att det finns ett så stort beroende av dessa läkemedel idag. 

Daniel säger att många nya missbrukare börjar med subutex och då fastnar de på det eftersom 

det är ett starkt läkemedel. Heroin är mer ovanligt och ibland svårt att få tag i, då måste man 

åka till Stockholm säger han. Det är därför vanligare att man tar opiater i läkemedelsform och 

injicerar. 

 

Numera måste alla nyinskrivna komma till opiatmottagningen på sjukhuset för att få tabletten 

varje dag i ett halvår innan patienten ges ansvaret för den egna medicinen över helgen. Om 

det fungerar i några månader är nästa steg att patienten bara kommer in tre gånger i veckan. 

Alva som varit inskriven i programmet i sju år har vart med om att de kontrollerat i hennes 

mun ett fåtal gånger, efter att hon tagit tabletten på plats. De kan också ibland kolla armarna, 

men det händer inte så ofta. Bettan och Daniel som inte varit inskrivna så länge upplever att 

dessa typer av kontroller händer ganska ofta. Calle tror att de blivit hårdare de senaste åren. 

Hilte (2009) skriver att missbrukaren inom missbrukarvården får tillgång till förklaringar 

varför missbruk uppstår, och likadant tillgång till lösningar på missbruksproblematiken. Det 

som sker är att missbrukaren i behandlingen genomgår ett byte av missbrukaridentiteten där 

den gamla byts ut mot en ny, eftersom förklaringarna och lösningarna är kopplade till 

specifika identiteter. En klient som lär sig att se sitt missbruk som en sjukdom skapar också en 

sjukdomsidentitet. Substitutionsbehandling där läkemedel ges som behandlingsform kan ses 

bidra till att intervjupersonerna ser sig själva och kompisar som sjuka när de blir abstinenta. 

Anledningen till att de vid tillfällen har gett bitar av sina läkemedel till andra är för att, som de 

uttrycker sig, de ska bli friska igen. Läkemedlen de får är något de har blivit beroende av och 

klarar sig därför inte utan det. Detta kan även leda till frågan om de verkligen tror att de 

någonsin kommer kunna klara sig utan substitutionsläkemedlet, även om de har en önskan att 

göra det. Detta synsätt vittnar om att behandlingsformen i sig riskerar att upprätthålla 

sjukdomsidentiteten och den maktlöshet som man som missbrukare då står inför. Lindberg 

(1999) menar att narkomanidentiteten utvecklas över tid där rollen som missbrukare 

konstrueras kontinuerligt i relation till andra missbrukare och präglas av språk, ritualer, tankar 

och handlingar som försäljning, stölder och missbruk vilket i sig ger upphov till specifika 

individuella känslor och tolkningar kring den egna identiteten. Då en identitet inte lätt eller 

snabbt förändras kortsiktigt så kvarstår missbruksidentiteten även då en missbrukare skrivs in 

på behandling i opiatprogrammet. Detta kan vara en bidragande faktor till att situationer 

uppstår där läckage riskerar att förekomma, då missbrukaren fortfarande tänker och agerar 

utifrån sin missbrukaridentitet som formats i en missbrukarkultur. Läckage är ett 

problematiskt område i samhället eftersom det ökar risken för överdoser och dödsfall bland 

missbrukare utanför opiatprogrammen (Johnson, 2009). I studien av Fugelstad, Tibblin och 

Johansson (2010) framkommer att i takt med ökad utskrivning av metadon sker via 

metadon/opiatprogram så ökar även antal dödsfall orsakade av överdosering av läkemedlet. 

Detta tyder på att det finns ett konsekvent läckage som kan härledas till klienter vid denna typ 

av behandlingsinstans. 
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5.6 Ifrån ett beroende till ett annat? 

Alva tycker att behandling mot opiatmissbruk i form av substitutionsläkemedel bör användas 

som en sista utväg eftersom det faktiskt ändå skapar ett beroende. I första hand borde man 

prova att bli drogfri på andra sätt, genom exempelvis behandlingshem. Daniel säger följande 

 
Det bästa vore om man kunde ha brutit helt och hållet med drogerna, och blivit ren utan 

substitutionsläkemedel. 

 

Alva som tagit läkemedlet varje dag i sju år, hoppas kunna bli helt fri i framtiden. Hon anser 

att den långa tiden med substitutionsläkemedlet hjälpt henne att förändra mycket i livet, som 

att tänka annorlunda och inte som en missbrukare. Nu när hon väl gör det så längtar hon efter 

att vara totalt fri ifrån ett beroende till något preparat över huvud taget. Själva tanken på att 

allt i hennes omgivning snabbt skulle rasa om någon tog bort läkemedlet ifrån henne är 

ganska skrämmande säger hon. Därför har hon på eget initiativ trappat ner i mängden 

läkemedel de senaste tre åren. Samtliga uttrycker att målet i framtiden är att kunna leva ett 

normalt liv utan substitutionsläkemedel. Men hur lång väg det är dit kan de inte svara på. 

Daniel menar att det är psykiskt svårt att sluta med ett beteende som går ut på att man hela 

tiden måste ha något. Genom behandlingen vet han att han hela tiden får medicin så att han 

inte behöver bli abstinent, men det löser inte problemet med det psykiska beroendet lika 

snabbt. Precis som intervjupersonerna uppger så är substitutionsbehandling att anse som att 

ersätta ett beroende med ett annat, varför de själva egentligen skulle ha önskat ett drogfritt 

rehabiliteringsalternativ som fungerat lika bra som läkemedelsbehandling. Deras tidigare 

försök via behandlingshem har inte lyckats då opiatmissbruket är mycket svårt att avvänja sig 

vid. När de nu har brutit med själva opiatmissbruket så anser de att de åter får möjligheten att 

komma på fötter och även distansera sig ifrån missbruksliknande tankemönster, precis som 

Alva beskriver det. Detta är viktigt eftersom missbrukaridentiteten och sättet att tänka är 

förknippat med det psykiska beroendet likaväl som det fysiska beroendet till en drog som 

heroin och andra opiater. Ekendahl (2012a, 2011b, 2011c) skriver att metadon- och 

opiatprogram och den behandlingsmetod som substitutionsbehandling innebär, handlar om att 

dela ut narkotika till missbrukare, vilket innebär att det inte är okontroversiellt. Denna grupp 

av klienter bör befrias ifrån kontakt och ansvar med narkotikaklassade läkemedel både för 

deras egen skull och för samhället i stort. Behandlingsmetoden menar Roe (2005) är att anse 

som en genväg till de egentliga strukturella och stora problem som finns i samhället, och att 

det snarare upprätthåller sociala problem. Skadereducerande behandlingsåtgärder i sig är inte 

det bästa alternativet för att motverka opiatmissbruk, menar författaren. Ur detta perspektiv 

går det att se hur kritiken förefaller legitim, då staten kan anses behandla ett olagligt missbruk 

och fysiskt beroende, med läkemedel som har samma typ av effekt och som kan orsaka stor 

skada utanför metadon- och opiatprogrammens kontrollerade former. 

 

6. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka opiatmissbrukares möjligheter att via behandling vid ett 

opiatprogram återfå kontroll och livskvalitet i den egna livssituationen, genom att analysera 

intervjupersoners erfarenheter och upplevelser kring behandlingsinsatsen. Trots att 

opiatmissbruk är ytterst destruktivt och svårbehandlat så framkommer att opiatprogrammets 

substitutionsbehandling är ett bra alternativ för intervjupersonerna.  

 

6.1 För- och nackdelar med opiatprogrammet 

Intervjupersonerna uppger att de kan leva drogfria liv med ökad livskvalitet och de känner att 

de har fler möjligheter i livet. Utifrån de kvalitativa intervjuer vi genomfört, är det rimligt att 

säga att resultatet visar på att det finns tydliga fördelar där intervjupersonerna uppger att de 
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numera under behandlingstiden har förmåga att upprätthålla sociala relationer, sköta studier, 

arbete och hem, matrutiner och daglig sysselsättning, till skillnad ifrån livet i missbruk där 

allting kretsade kring drogen. Vi har sett att flertalet studier (Hasanović et.al.,2012; 

Ponizovsky et.al., 2010; Noori et.al., 2012) har påvisat fördelarna med metadon- och 

opiatprogram på opiatmissbrukarens livsområden på samma sätt som intervjupersonerna i 

denna studie uppgett. Men den största fördelen tycks vara att substitutionsbehandlingen 

medför minskad risk för överdosering och dödlighet i opiatmissbrukarens livssituation, något 

som studien gjord av Salamina et.al. (2010) styrker. Det är onekligen så att 

substitutionsbehandling via ett opiatprogram har inneburit räddningen i livet för åtminstone 

två av intervjupersonerna som inte såg någon annan utväg ur sitt heroinmissbruk. 

 

Den effektivitet som finns i substitutionsbehandling, gör säkerligen att fler heroinmissbrukare 

kommer att vilja ta emot denna form av behandlingsinsats, för att bryta med det olagliga 

narkotikamissbruket. Samtliga intervjupersoner uppger enhälligt att opiatprogrammet inte helt 

bör ersätta eller gå före andra drogfria behandlingsalternativ, eftersom det bästa vore att bryta 

allt drogberoende. Detta anser de eftersom substitutionsläkemedlen är beroendeframkallande 

och orsakar ett i vissa fall livslångt behandlingsalternativ. Detta är en tydlig nackdel som vi 

kan se med opiatprogrammet. Substitutionsbehandlingen innebär att opiatmissbrukaren under 

lång tid befinner sig i en skör beroendeställning, där dennes livssituation snabbt kan förändras 

genom andras beslut. Den långvariga behandlingstiden kan å andra sidan verka till fördel för 

opiatmissbrukaren, då denne får tid och möjlighet att etablera en trygghet, både till läkemedlet 

som motverkar drogsug och abstinens men också till personal inom opiatprogrammet. Detta 

kan leda till en succesiv integrering in i samhället, där den egna missbrukaridentiteten 

omformas samt avtar, och individen får samtidigt en chans att studera och/eller arbeta. 

 

6.2 Bemötande och stigmatisering 

Den strikta kontrollen innebär att bemötande ifrån personalen kan tolkas som misstänksamhet 

vilket kan upplevas av intervjupersonerna som en förlängning på den stigmatisering som 

denne upplever i sitt missbruk. Vad gäller sjukdomen Hepatit C, som samtliga 

intervjupersoner uppgett att de numera lever med till följd av ett intravenöst missbruk, kan det 

tolkas vara ett stigma som kvarstår efter att opiatmissbrukaren tagit sig ur ett aktivt missbruk. 

Den mekanism som ligger bakom stämpling och stigmatisering är så starkt kopplad till 

samhällsnormer att det avvikande beteendet, eller ett enskilt stigma förknippas med 

avvikaren. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför vi ser att intervjupersonerna 

fortsätter att bli stigmatiserade trots att missbruket har upphört. En annan möjlig förklaring är 

också att intervjupersonerna feltolkar behandlingspersonalens signaler eftersom de relaterar 

möten med personalen i opiatprogrammet med tidigare möten på exempelvis vårdcentraler 

och socialtjänst. Narkotikamissbruk är ett normöverskridande beteende som inte accepteras i 

samhället, samtidigt måste man som professionell möta människan bakom missbruket och 

inte exkludera personen på grund av dennes tidigare handlingar. I arbete där rehabilitering av 

missbrukare sker bör professionella komma ihåg att risken för återfall ständigt är påtaglig, och 

att man som yrkesutövare genom bemötande och motiverande arbetsmetoder bör arbeta för att 

motverka att klienten återfaller i missbruk. Det förefaller uppenbart att missbrukaren är 

medveten om det normöverskridande beteende som missbruk innebär, och att det är något 

som riskerar att orsaka stigmatisering, stämpling och utanförskap, varpå denne periodvis intar 

andra roller eller håller upp en fasad av att allt är bra.  

 

6.3 Missbrukaridentitetens betydelse 

Samtidigt så blir missbrukaridentiteten mer och mer internaliserad och svårare att fjärma sig 

ifrån även om vissa försök med hjälp av självbedrägeri sker. Identiteten i sig är inget som 
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förändras över en natt och detta innebär att missbrukaren kan fortsätta att tänka, handla och 

tillskriva sig själv en identitet som missbrukare och umgås med andra missbrukare under 

behandlingstiden. Att avlägsna sig ifrån missbrukaridentiteten är något vi anser inte är en 

enkel process inom kontexten för substitutionsbehandling. Hilte (2009) för ett resonemang 

kring att missbrukaren tillskrivs förklaringar och får förståelse för sitt missbruksproblem 

beroende på behandlingsinsatsen. Vi anser därför att opiatmissbrukarna i vår studie tillskrivs 

en sjukdomsidentitet, när de blir behandlade inom sjukvården med läkemedel och mediciner 

av sjuksköterskor och läkare. Sjukdomsidentiteten kan också upprätthålla 

missbruksidentiteten, eftersom personen kan anses vara en missbrukare som inte är frisk så 

länge denne behandlas inom sjukvården. Dessutom beskriver intervjupersonerna själva att de 

vid enstaka tillfällen har gett bort eller sålt sin medicin till vänner, för att dessa ska slippa vara 

sjuka av abstinens och drogsug. En möjlig tolkning är att missbrukaridentiteten troligtvis kan 

vara en bidragande faktor som påverkar huruvida opiatmissbrukaren väljer att “läcka” 

substitutionsläkemedel till kamrater och vänner. I ett av fallen kan vi se att känslan av 

identitet har förändrats över tid, beroende på en avsaknad av känslan av stigmatisering, 

kontroll och utanförskap. Andra faktorer såsom arbete och studier, som vi har sett i ett av 

fallen, har också en inverkan på självuppfattningen. Dessa bidrar till en känsla av tillhörighet i 

samhället, vilket ger en motvikt till den avvikarroll som intervjupersonen tidigare haft. Det är 

dessa faktorer vi kan se spelar in i processen av integrering, där opiatmissbrukarens väg in i 

samhället ska aktualiseras. Eftersom det är svårt att bli av med missbrukarstämpeln, kan 

känslan av att vara en missbrukare bli långvarig. Det kan i sin tur påverka och hindra 

personen att både vilja och känna sig delaktig med övriga samhället, vilket kan resultera i att 

denne inte gärna söker jobb, gör framtidsplaner och väljer att studera. Något som är av 

betydelse för integrationen av en marginaliserad grupp i samhället. 

 

Både i tidigare forskning (Conner & Rosen, 2008; McPhee et.al., 2013) och i denna studie 

framkommer att stigmatisering har inverkan på missbrukarens identitetsuppfattning, huruvida 

denne upplever sin missbrukaridentitet som permanent eller möjlig till förändring. 

Vi anser att stigmatisering av missbrukaren kan vara ett hinder och försvåra integrerings- och 

rehabiliteringsprocessen. Vi vill lyfta upp och medvetandegöra den koppling som finns 

mellan bemötande gentemot missbrukarna och stigmatisering som kan liknas vid exkludering 

av individen som i sin tur kan komma att påverka individens psykiska hälsa. Känslan av att bli 

dåligt bemött av personal inom olika instanser menar vi kan påverka hur missbrukare känner 

inför sig själva och till viss grad och även om de känner sig delaktiga i samhället. Vi kan se 

att stigmatisering, nedvärderande bemötande ifrån personal samt skamkänslor påverkar 

identitetsuppfattningen, och huruvida missbruksidentiteten förstärks och kvarstår. 

 

6.4 Uppsatsen styrkor och svagheter 

Vi har valt att inte belysa genus begreppet i denna studie, vilket vi inser kan begränsa vår 

förståelse för utvecklingen av missbrukaridentiteten kopplat till stigmatisering i fråga om 

skillnader mellan män och kvinnor. Vi vill dock utifrån vårt resultat säga något om 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Vi insåg att det fanns vissa skillnader mellan kvinnorna 

och männens svar i vissa frågor. I intervjupersonernas utsagor ser vi att kvinnorna ville dölja 

missbruket mer och upprätthålla en roll av att allt var bra, till skillnad ifrån männen. Kanske 

har detta att göra med att gemene man förknippar missbrukare med män, inte kvinnor. Därför 

insåg vi att genus perspektivet kan spela en roll i huruvida personerna upplever sin egen 

identitet och likadant upplevelsen av att bli stigmatiserad. Vi anser också att det skulle kunna 

vara intressant att jämföra denna studies resultat med utsagor ifrån socionomer och annan 

personal inom opiatprogrammet, för att se vari skillnader ligger i fråga om bemötande kopplat 

till stigmatisering, och även hur arbetsmetoderna ämnar främja identitetsutveckling och 
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rehabilitering av opiatmissbrukaren. Detta är något studiens syfte inte har ämnat uppnå då vi 

utgått ifrån klientperspektiv. Detta skulle vara intressant att se belysas i framtida forskning. 

 

Även om vi endast har intervjuat ett fåtal respondenter menar vi att denna studie, kvalitativt 

kan bidra med en större förståelse för de intervjuade opiatmissbrukarna och deras process i 

fråga om vad som samverkar vid rehabilitering och integrering av dem i behandling vid ett 

opiatprogram. Den slutsats vi har kommit fram till i denna studie är att 

substitutionsbehandling för de intervjupersoner vi intervjuat är ett bra behandlingsalternativ, 

då fördelarna enligt utsagorna är starkt övervägande. Trots att intervjupersonerna uppger att 

det allra bästa vore att helt ha brutit med droger och beroende, så har de ändå nu en möjlighet 

att över tid trappa ner sitt läkemedelsberoende under kontrollerade former. Denna utsatta 

grupp som opiatmissbrukare faktiskt är, får nu en chans till rehabilitering, visserligen under 

lång tid, men med betydligt mindre risk för sociala, psykologiska och fysiska konsekvenser 

till följd av intravenöst missbruk 
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(Bilaga 1) 

 

Intervjuguide 

 

Tiden innan inträde i opiatprogrammet 

Hur såg ditt missbruk ut? (preparat? ) 

Hur kunde en vanlig dag se ut när du var aktivt missbruk? 

Under hur lång tid ungefär missbrukade du? 

Hur såg din hälsa ut när du levde i missbruk? 

Hur var din ekonomi? Hur finansierade du ditt missbruk ? 

Tänker man på de faror som finns när man väl befinner sig i ett missbruk? 

Hur såg du på människor som använde narkotika, innan du själv började använda? 

Känner du många som dött av heroin överdoser? 

 

Tiden efter inträde i opiatprogrammet 

Sen när är du inskriven i opiatprogrammet? 

Vilken typ av läkemedel har du? (subutex, suboxone, metadon, mängd) 

Har du haft nåt annat läkemedel innan det du har nu? 

Vad var det som gjorde så att du kom i kontakt med / bestämde dig för att söka till 

opiatprogrammet? 

Om du skulle beskriva en vanlig dag nu, efter inträde i programmet, hur ser det ut då ? 

(Relationer? / Ekonomi? / Hälsa?) 

Hur har din ekonomi / hälsa förändrats sen ditt inträde i programmet ? 

 

Upplevelser av opiatprogrammet 

Beskriv ditt första möte med företrädare på opiatprogrammet. 

Hur var deras bemötande ? 

Vilka positiva effekter har behandlingen gett i ditt liv? (kapabel till / inte kapabel till?) 

Finns det några negativa effekter som det haft på ditt liv? (Beroende av läkemedlet, inte bra?) 

Innan du blev inskriven på opiatprogrammet, vilken uppfattning hade du av det då? 

(Har det motsvarat dina förväntningar?) 

Finns det någonting som är svårt med att motta den här typen av behandling? 

Vilken uppfattning har du kring läkemedelsbaserad behandling ? 

Vad är bra och vad är dåligt med det? 

Tror du att det finns något alternativ som skulle kunna funka för opiatmissbruk på samma sätt 

som läkemedelsbehandlingen? Varför / Varför inte ? 

 

Identitet under missbruket 
Hur tänkte du om dig själv när du missbrukade ? 

Hur reagerade dina närmaste, exempelvis föräldrar, på att du missbrukade? Fick du något 

stöd? 

Hur tror du att en vanlig “Svensson” tänkte om dig ? (tex. outsider/missbrukare?) 

Är det vanligt att man upplever skam, hur skulle du säga att du kände? (Inför vilka?) 

Hade du arbete eller studier innan missbruket? 

Till hur stor del kan man känna sig delaktig i samhället i ett pågående missbruk ? (Faktorer? 

gemenskap? socialt utanförskap ifrån samhället?) 
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Vilka umgicks du med / vilka var dina nära vänner ? 

Hade du sociala relationer med icke-missbrukare ? 

Hur såg dina relationer ut till föräldrar/syskon? 

Jämförde du dig mycket med andra tex kompisar i samma ålder? 

Hur upplevde du att du blev bemött av handläggare på socialen/ personal inom sjukvård, när 

du fortfarande befann dig i missbruk? 

Påverkade andras bemötande ditt sätt att se på dig själv? På vilket sätt då? 

Har det funnits händelser/situationer där du kunde känna dig sämre än andra i samhället? 

På vilket sätt då? 

 

Identitet under behandling 

Hur ser en dag ut nu efter att du går i opiatprogrammet ? 

Hur skulle du beskriva dig själv nu (med 3 ord tex)? 

Vilka är dina nära vänner nu? 

Vad tror du en vanlig “Svensson” skulle tänka om dig nu, om de fick ta del av din 

livsberättelse, att du nu går i behandling tex? 

Tror du att andra människor kan se på dig att du har varit missbrukare? 

Hur upplever du att du blir bemött av personal / handläggare nu när du inte längre befinner 

dig i missbruk? 

Har du studier/arbete i nuläget eller snart? 

Känner du dig delaktig i samhället ? (om inte, varför inte ?) 

Kan det hända att det sker saker som gör så att du känner dig utanför samhället? 

(myndigheter, sociala kontakter, om ja, gärna exempel) Hur känner man sig då? 

Hur har din syn på framtiden förändrats efter att du fått behandling för ditt missbruk? 

Är du en person som alltid har gjort framtidsplaner för ditt eget liv? 

Anser du att du fått större möjligheter efter att du fått behandling för missbruket? 

Vad är det du kan göra nu som du inte kunde göra förut? 

 

Behandlingen 

Hur ser du på att samhället delar ut mediciner som påminner/eller faktiskt är som narkotika? 

Hur ser du på ditt missbruk, är det en sjukdom du får behandling för eller är det något man 

aktivt valt in i sitt eget liv? 

Vad för slags mer stöd får du i samband med läkemedlen? Kurator / psykolog? 

Anser du att behandlingen är tillräcklig, eller hade du önskat något mer? 

Upplever du att den här typen av behandling är effektiv/ funkar för dig? 

Tror du att du nån gång kommer bli helt fri ifrån substitutionsläkemedlet och denna form av 

behandling? 

Hur ser du på riskerna för återfall nu medan du får mediciner? 

 

Kontroverser 
Läkemedelsbaserad behandling är i samhället ett ämne som anses vara kontroversiellt, alltså 

något som strider mot svenska normer/regler och som orsakar debatt... 

...kan du förstå varför behandlingen är det? Har du några synpunkter på det? 

Vi har förstått att en konsekvens av läkemedelsbehandling är att det alltid finns en risk för 

läckage, alltså att medicinerna kommer i orätta händer... 

Förekommer det, och på vilket sätt har du upplevt det ? (Varför då ? Syftet ?) 

Varför tror du att man som inskriven väljer att sälja eller ge bort läkemedlen ? 
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Har du nån gång vart med om att nån frågat dig utanför opiatprogrammet om man får köpa 

medicin av dig? 

Tror du att nya missbrukare och nya samhällsproblem har uppkommit på grund av eventuellt 

läckage ifrån opiatprogrammen? 

Är det något som vi inte berört som du skulle vilja tillägga i ämnet ? 
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(Bilaga 2) 

 

Informationsblad till deltagande i intervju 

 

Vi är två studenter vid Örebro universitet som går sjätte terminen på socionomprogrammet. 

Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats där vi vill ta del av ett antal personers upplevelser 

kring behandlingen genom opiatprogrammet. 

 

Här vill vi ge dig en möjlighet att tänka igenom vår tidigare förfrågan om medverkan i denna 

intervju som vi vill ha som material för uppsatsen. 

 

Innan du bestämmer dig för att delta i intervjun vill vi tydliggöra att detta sker helt på frivillig 

grund och att du när som helst får avbryta om du inte känner dig bekväm i situationen. Vi ber 

också om din tillåtelse att spela in samtalet, dels för att kunna ägna hela vår uppmärksamhet åt 

intervjun, men även för att ordagrant kunna notera vad du svarat. Vi kommer eventuellt att 

lyfta fram vissa mindre delar i din berättelse som citat /eller referat i uppsatsen. Vi vill 

tydliggöra för dig att vi avidentifierar alla intervjuade personer och kommer i uppsatsen att 

använda fiktiva namn. Vi kommer inte heller att redovisa ålder eller boendeort. 

 

Vi vill nämna att vi är mycket tacksamma för att du valt att delta i vår studie och dela med dig 

av dina upplevelser. Detta kommer att vara till stor hjälp för oss. 

 

Vänligen 

Linn Eriksson & Nathalie Karlsson 

 

Jag har tagit del av ovanstående: 
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