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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här studien är att undersöka professionella inom beroendevårdens inställning 

till harm reduction och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Studien 

genomfördes genom en kvantitativ e-postenkät som mailades ut till flera olika 

beroendevårdsverksamheter. Totalt svarade 73 personer på enkäten. Respondenternas svar 

analyserades genom det biopsykosociala perspektivet och genom stämplingsteori. Tidigare 

forskning samlades in för att koppla till undersökningen. Resultatet visar en övervägande 

positiv inställning till underhållsbehandling, sprututbytesprogram och naloxon. Resultatet 

visar även att respondenterna överlag har en negativ inställning till injektionsrum och 

avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Genom statistiska analyser kunde det 

urskiljas att högre utbildning ledde till en mer positiv inställning till underhållsbehandling, 

sprututbytesprogram, injektionsrum och avkriminalisering. En slutsats som kan dras efter 

undersökningen är att svenska staten behöver ta del av den aktuella forskningen angående 

harm reduction och avkriminalisering. Ett påstående är även att Sverige mer och mer 

kommer glida ifrån prohibition och nolltolerans för att sedan införa injektionsrum och 

eventuell längre in i framtiden avkriminalisera narkotika för eget bruk. 

Nyckelord: Skademinimering, opioider, socialt arbete, stämplingsteori, överdoser och 

narkotikarelaterade dödsfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes 

towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital 

survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. The 

biopsychosocial perspective and stigmatization theory were used to theoretically reflect on 

the results. Most respondents reported positive attitudes towards maintenance treatment, 

needle exchange programs and overdose prevention with naloxone. The result also shows 

that the majority of respondents’ have a negative attitude towards injection rooms and 

decriminalization of drugs for personal use. Moreover, staff with higher education reported 

more positive attitudes towards maintenance treatment, needle exchange, injection rooms 

and decriminalization of drugs for personal use. In conclusion, it is important to recognize 

and spread new developments and evidence-based research regarding harm reduction and 

decriminalization of narcotics drugs. Based on the respondents’ negative attitudes towards 

implement injection rooms and decriminalize drugs for personal use, but also the 

improvement of staffs’ attitudes that present study found it is supposed that neglecting 

prohibition and showing zero tolerance towards personal use will probably disappear in the 

future even in Sweden.  

Keywords: Harm reduction, opioids, social work, stigmatization theory, overdoses and drug 

related deaths. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Narkotikapolitikens historia 

Narkotikan började breda ut sig i Sverige på 1960-talet. Några årtionden innan detta hade 

Sverige valt att behålla alkohol lagligt då det ansågs vara accepterat i det svenska samhället. 

Narkotikan till skillnad från alkoholen ansågs inte vara accepterad av samhället, utan snarare 

främmande och skräckinjagande. På grund av detta började svenska staten aktivt arbeta för 

att göra sig av med narkotikan. Vid flertalet tillfällen efter 1970-talet har den svenska 

regeringen formulerat det huvudsakliga målet med narkotikapolitiken; att nå ett 

narkotikafritt samhälle. Detta mål ansågs genomförbart enligt den svenska regeringen, de 

menade även att Sveriges geografiska position talade i deras fördel för att hålla narkotikan 

utanför Sveriges gränser (Goldberg, 2004). År 1968 skapades narkotikastrafflagen som än 

idag är en huvudpelare i narkotikapolitiken (SFS 1968:64). Narkotikastrafflagen har stramats 

åt sedan den infördes. Till en början var lagen till för att stoppa smuggling och tillverkning av 

narkotika medan den idag även riktar sig mot enskilda konsumenter. Den svenska 

narkotikapolitiken bygger inte främst på att skydda individen som intar narkotika, utan i 

första hand att skydda samhället från narkotikan. I och med nolltoleransens filosofi har harm 

reduction-insatser inte blivit lidande och implementerats sent i Sverige (Goldberg, 2004).  

 

De första behandlingshemmen för missbrukare etablerade sig i Sverige på 70-talet. En hel del 

av de första behandlingshemmen hade en terapeutisk syn på problematiken. Under några 

årtionden konkurrerade den så kallade Hasselapedagogiken som behandlingsmetod med det 

psykodynamiska synsättet båda använde dock miljöterapi i sitt arbete. Dessutom var de 

psykodynamiska behandlingsmetoderna mer sammankopplade med frivillig vård medan 

Hasselapedagogiken användes i huvudsak inom tvångsvården (Hilte, 1990).  

 

Året 1988 klubbades Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) igenom. LVM lagen 

innebär att en missbrukare kan bli omhändertagen mot sin egen vilja om den utsätter sig 

själv eller andra för allvarlig skada på grund av sitt missbruk (SFS 1988:870). 

Narkotikapolitiken vi har i Sverige idag är en produkt av den maktkampen mellan de som 

ville ha olika narkotikapolitisk inriktning på slutet av 1900-talet. Kampen mellan företrädare 

för förbudspolitik eller skadelindring är inte avgjord än och präglar fortfarande den 

narkotikapolitiska debatten (Goldberg, 2010). Den prohibition som präglat 

narkotikapolitiken har länge setts som den enda rätta vägen att gå. Att Sverige var så säkra på 

sin narkotikapolitiska inriktning ledde under en lång period till att Sverige ansåg att de inte 

behövde ta del av andra länders framgång med andra narkotikapolitiska modeller (Johnson, 

2005; Goldberg, 2011). Till exempel underhållsbehandling och sprututbyten är insatser som 

strider mot den svenska modellen. Det krävdes en rädsla för stor spridning av humant 

immunbristvirus (HIV) för att sprututbytesprogram och underhållsbehandling skulle 

implementeras (Goldberg, 2011). Om människor använder narkotika kommer det leda till att 

en hel del dör eftersom att narkotika är farligt. Av just den anledningen att narkotika är 

farligt borde vi förhindra att människor kan och vågar använda narkotika, på det här viset 
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har den svenska diskussionen kring narkotikarelaterade dödsfall sett ut i Sverige (Svensson, 

2012). 

 

Trots att kontrollåtgärder ökat successivt sedan 1960-talet har både rekreationskonsumtion 

och problematisk konsumtion av narkotika ökat. Rättsväsendet har belastats oerhört av 

narkotika, antalet poliser sysselsatta i området har också ökat successivt sedan 

narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) klubbades igenom. Det ökade fokuset på polisiärt arbete 

mot narkotikabrott har resulterat till att allt fler narkotikamissbrukare döms för 

narkotikabrott (Tham, 2003). Den nolltolerans som präglat den svenska narkotikapolitiken 

har inneburit att narkotikamissbrukare straffats för att statuera exempel. Lagföringen av 

narkotikakonsumtion syftar till att resterande delar av befolkningen ska se konsekvenserna 

av narkotikakonsumtion och därmed avskräckas (Magor-Blatch, 2011). Den 

narkotikapolitiska debatten är problematisk i Sverige. Debatten grundar sig i moraliskt 

tyckande istället faktabaserade argument. När forskning som strider mot Sveriges modell av 

nolltolerans tas upp i debatt om narkotikapolitik möts den mot en oerhörd skepsis (Goldberg, 

2004).  

1.2 Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige 

Trots målet att hålla narkotikan utanför Sveriges gränser och skapa “det narkotikafria 

samhället” har Sverige näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Mellan år 2006 och 

2015 näst intill tredubblades antalet dödsfall i åldersgruppen 15–64 år, från 235 till 661. År 

2016 sjönk dödsfallen till 590 och i 93% av dödsfallen var någon slags opioid inblandad. 

Genomsnittet i Europa år 2016 var 21.8 dödsfall per miljoner invånare 15–64 år. Sverige 

landade år 2016 på 87.8 dödsfall per miljoner invånare 15–64 år, med andra ord över fyra 

gånger så hög narkotikarelaterad dödlighet än Europas genomsnitt (EMCDDA, 2018a).  

1.3 Forskningshypoteser 

- En hypotes är att högre utbildning leder till en mer positiv inställning till harm 

reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. 

 

- En hypotes är att erkännandet av en missbrukares problematik och dennes behov av 

diverse insatser leder till mindre stämpling som i sin tur leder till lägre 

narkotikarelaterad dödlighet. 

 

- Ännu en hypotes är det faktum att kriminalisering av narkotikaanvändning leder till 

mer stämpling som även i sin tur leder till ökad narkotikarelaterad dödlighet.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka professionella inom beroendevårdens inställning till 

olika harm reduction-insatser för narkotikaanvändare i relation till narkotikarelaterad 

dödlighet. Studien syftar även till att undersöka de professionellas syn på avkriminalisering 
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av eget bruk av narkotika i relation till narkotikarelaterad dödlighet. Intresset för denna 

studie väcktes då Sverige har ett högt antal narkotikarelaterade dödsfall och då det 

fortfarande är ett kontroversiellt ämne i Sverige med vissa av harm reduction-insatserna. Det 

faktum att avkriminalisering av eget bruk har genomförts i en del länder var också 

intresseväckande. Ännu en anledning till varför just detta syfte valdes grundar sig i att jag 

arbetar som boendestödjare i missbruksvården. 

 

• Vilken inställning har professionella inom beroendevården på de fyra harm 

reduction-insatserna? 

 

• Vilken inställning har professionella inom beroendevården gällande 

avkriminalisering av eget bruk av narkotika? 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Harm reduction  

Harm reduction begreppet innehåller fyra delar, underhållsbehandling, överdosprevention, 

injektionsrum och sprututbytesprogram. Harm reduction-insatser bygger på individens rätt 

till vård men behöver inte i sig leda till minskad narkotikaanvändning. Harm reduction är en 

policy som Förenta nationerna står bakom (EMCDDA, 2010). 

1.5.2 Narkotika 

Narkotika är preparat med beroendeframkallande eller euforiska effekter. 

Narkotikabegreppet innefattar även varor som lätt kan göras till ett narkotiskt preparat 

(Läkemedelsverket, 2015). 

1.5.3 Narkotikarelaterade dödsfall  

Narkotikarelaterade dödsfall är enligt European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction (EMCDDA) definition de som dör på grund av intag av narkotika, ofta så kallade 

överdoser. Detta innebär att den statistik jag använder mig av med detta begrepp inte 

innefattar de som till exempel dör på grund av Hepatit C eller Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS) relaterat till injektionsmissbruk (EMCDDA, 2012). 

1.5.4 Prohibition 

Prohibition betyder att någonting förbjuds och i detta fall handlar det om narkotika. Syftet 

med prohibition är att undanröja eller åtminstone minska narkotikakonsumtionen till så lite 

det går (Goldberg, 2010).  
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1.5.5 Opioider  

Opioider är narkotiska smärtstillande medel som frekvent används av sjukvården och som vi 

finner på den olagliga marknaden. I gruppen opioider hittar vi bland annat morfin, tramadol, 

oxycontin, heroin, metadon, buprenorfin och fentanyl.  

1.5.6 Blandmissbruk 

Blandmissbruk innebär att en individ missbrukar flera olika typer av substanser. Exempelvis 

kan ett blandmissbruk innebära att en individ använder sig av opioider och benzodiasepiner.  

1.6 Underhållsbehandlingarnas kontroversialitet genom åren 

Underhållsbehandling är i praktiken att ge en person som är beroende av opioider, 

exempelvis heroin, en annan opioid, till exempel metadon eller subutex, utskriven för att 

minska abstinensen för huvuddrogen och ge förutsättningar att leva ett normalt fungerande 

liv. 

Metadon som underhållsbehandling skapade konflikt i den svenska narkotikapolitiska 

debatten under en längre tid. Mellan 1979 och 1984 tog inte metadonprogrammet emot några 

fler patienter på grund av denna konflikt mellan politiska makthavare. Det visade sig att 

hälften av de cirka 100 opiatberoende som stod i kö till programmet dog under denna 

tidsperiod (Johnson, 2005; Goldberg, 2011). Då kön till Skånes metadonprogram varit två år 

lång vid vissa tidpunkter har skånska opioidmissbrukare rört sig över till Danmark för att få 

tillgång till metadonet. Under 1970-talet visade det sig att de patienter som ingick i 

Ulleråkers metadonprogram hade en dödlighet som var näst intill lika låg som det normala 

för åldersgrupperna. Det visade sig även att patienterna konsumerade betydligt mindre 

illegala droger, kriminaliteten sjönk, boendesituation förbättrades avsevärt och under en tid 

hade 80% av patienterna i metadonbehandlingen en sysselsättning. Johnson (2005) menar 

också att doseringen av metadon behöver vara hyfsat hög för att patienterna ska stanna kvar i 

behandlingen. Vidare menar författaren att metadon i kombination med psykosocial 

behandling och metadon utan psykosocial behandling är effektivt när det kommer till 

dödligheten, hälsa och kriminalitet hos patienterna (Johnson, 2005). Det framkommer även 

att metadon fungerar som bäst när patienten endast har ett opioidmissbruk. I och med att 

blandmissbruket blivit väldigt vanligt i Sverige har metadonprogrammet inte lika stor 

framgång idag som tidigare (Johnson, 2005; Hilte, 1990). Metadonet har sina nackdelar, det 

finns risker för överdoser vid dåliga kontroller av hur mycket metadon patienterna tar och de 

patienter som ingår i programmen har svårt att trappa ner och helt sluta med behandlingen. I 

och med metadonets problem att det är svårt att trappa ner och överdosrisk utvecklades ett 

nytt preparat, buprenorfin. Buprenorfin är svårare att överdosera men dämpar inte 

abstinensen lika mycket som metadon. År 1999 godkände läkemedelsverket subutex i 

Sverige, som är en typ av buprenorfin (Johnson, 2005). 
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1.7 Sprututbytesprogrammens historia 

Den svenska sprututbytesdebatten har länge bekämpats med argumentet att det kommer 

sända dubbla signaler gällande samhällets inställning till narkotika (Johnson, 2005; 

Goldberg, 2011). På 1980-talet startades testverksamheter i sprututbyte i två skånska städer, 

Malmö och Lund. Anledningen till testverksamheterna var då svenska injektionsmissbrukare 

delat sprutor med varande och det resulterat i ett högt antal HIV diagnoser. Det dröjde ända 

till 2006 innan resterande län fick rätten att starta sina egna sprututbytesprogram. Trots alla 

läns lagliga rätt dröjde det tills 2010 innan det första sprututbytesprogrammet utanför Skåne 

startades, det var då Stockholms län som valde att starta sitt första sprututbytesprogram 

(Goldberg, 2011). 

1.8 Överdosprevention i Sverige 

Totalt 93% av de som avled i narkotikarelaterade dödsfall 2016 i Sverige visade sig ha någon 

slags opioid i kroppen (EMCDDA, 2018a). Läkemedlet naloxon har en snabbt motverkande 

effekt på opioidöverdoser då intag av naloxon har en motsatt effekt från opioider och därmed 

stoppar bland annat andnöd (FASS, 2018). Den 17 maj 2017 beslutade läkemedelsverket och 

socialstyrelsen att naloxon nu kommer få skrivas ut av läkare till personer i riskzon för 

opioidöverdoser (Läkemedelsverket, 2017).   

1.9 Injektionsrum och brukarrum 

Så kallade injektionsrum eller brukarrum där narkotikamissbrukare får komma och injicera 

sin drog i en övervakad miljö med personal kan leda till att färre överdoser har dödlig utgång 

(Richert, 2014b; Svensson, 2012). Injektionsrum syftar även till att lära 

injektionsmissbrukare hur de kan undvika att sprida vidare smitta och hur de säkrare kan 

injicera. Personal på injektionsrum kan även hänvisa missbrukare till behandling (Svensson, 

2012). Totalt 78 injektionsanläggningar är verksamma i de länder som rapporterar till 

EMCDDA, därav 31 stycken i Nederländerna och 25 stycken i Tyskland. I Sverige har vi ännu 

inga injektionsrum trots att insatsen har varit verksam i Europa i över 30 år (EMCDDA, 

2018c).  

1.10 Skillnaden mellan att avkriminalisera och legalisera 

Att avkriminalisera narkotika innebär att fasthålla att de narkotiska preparaten faktiskt är 

olagliga samtidigt som man skär ner på de repressiva åtgärderna narkotikapolitiken har. 

Avkriminaliseringen ska då leda till en mer mänsklig narkotikapolitik då till exempel innehav 

av små mängder och att vara påverkad av narkotika fortfarande ses som ett brott men de 

rättsliga åtgärderna byts ut mot behandlingsinsatser eller andra administrativa åtgärder 

(Goldberg, 2011). En legalisering är inte vad som undersöks eller förespråkas i det här 

examensarbetet så det är viktigt att läsare förstår skillnaden mellan legalisering och 

avkriminalisering. Ett exempel på legalisering är hur Nederländerna hanterat cannabis. I 

Nederländerna kan affärer, så kallade coffeshops, med tillstånd sälja cannabis (Goldberg, 

2010).  
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1.11 Framställningen av narkotikamissbrukaren 

Goldberg (2012) menar att i Sverige förklaras narkotikans problematiska konsumtion som en 

effekt av just narkotikans biokemiska effekter. En problematisk konsument definieras i 

artikeln som en individ som prioriterar en substans högt, till den grad att substansen blir en 

“central aktivitet” i individens liv. Substansen prioriteras över till exempel, hälsa, familj, 

sociala relationer, arbete och ekonomi. Han menar vidare att med förklaringsmodellen att 

problematisk konsumtion är en produkt av de biokemiska effekter ett narkotiskt preparat 

kan ha är det självklart att en avkriminalisering eller legalisering av narkotika skulle leda till 

ökat missbruk, som i sin tur leder till ännu sämre levnadsförhållanden för svenska 

narkotikamissbrukare. Det faktum att vi redan tro oss veta svaret i hur vi ska hantera 

narkotika har lett till att en debatt gällande den svenska narkotikapolitiska modellen nästan i 

stort sett uteblivit. Hade vi inte varit säkra på att den svenska narkotikapolitiska modellen 

med prohibition är den rätta hade vi kanske prövat något annat, exempelvis en 

avkriminalisering eller utveckling av harm reduction-insatser.  

 

Goldberg (2012) hävdar att det inte enbart finns problematiska konsumenter av narkotika, 

utan även så kallade rekreationskonsumenter. Rekreationskonsumenter prioriterar inte 

narkotikan över familj, arbete, ekonomi och så vidare. En skillnad mellan en problematisk 

konsument och en rekreationskonsument är att för den förstnämnda har substansen ett eget 

värde. När substansen har ett eget värde betyder det att konsumtionen av narkotika har ett 

högt värde i alla situationer medan för en rekreationskonsument kopplas 

narkotikakonsumtionen till andra aktiviteter för att få ut ett mer av aktiviteten. Till exempel 

så kan en rekreationskonsument inta olika typer av narkotika på en fest för att lättare 

socialisera sig, dansa och så vidare. Narkotikakonsumtionen hos en rekreationskonsument 

sker på exakt samma vis som de flesta använder sig av alkohol i Sverige. En till tydlig skillnad 

mellan rekreationskonsumenter och problematiska konsumenter är att en 

rekreationskonsument inte visar några tydliga tecken på abstinens när den inte är påverkad 

av narkotika. Richert (2014a) påtalar att de allra flesta som testar narkotika gör det under en 

kortare period i sin ungdom och de flesta använder endast cannabis under denna period. En 

stor majoritet kommer inte att fortsätta använda narkotikan till den grad att konsumtionen 

blir problematiskt. Ett problematiskt bruk av narkotika är i de allra flesta situationer en följd 

av personlighetsdrag, sociala riskfaktorer och ärftlig sårbarhet. Ett problematiskt bruk av 

narkotika utvecklas i en successiv process. I denna process förändras den problematiska 

konsumentens självuppfattning och relationen till narkotikan växer starkare samtidigt som 

missbruket rotar sig djupare i individen. Att en individ börjar använda narkotika mer 

regelbundet har ett flertal förklaringar. Förklaringarna kan vara det faktum att vissa preparat 

har en beroendepotential, individens livssituation och individens bakgrund. Vidare menar 

Richert (2014a) att en av huvudfaktorerna till att problematiska konsumenter blir allt mer 

problematiska är att de ser sig själva som avvikare gentemot resten av samhället, detta leder i 

sin tur till en sämre självkänsla och självbild. Den negativa självbilden är en effekt av att de 

bryter mot samhällets normer, vilket ett narkotikabruk gör.  

1.12 Kopplingen till socialt arbete 

Missbrukarklientelet kommer i kontakt med flertalet olika arbetsplatser där socionomer är 

verksamma. Självfallet finner vi missbrukare i behandling, beroendemottagningar och HVB 

hem. Missbrukare har även ofta kontakt med försörjningsstöd och kriminalvård, vilket är 
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arbetsplatser socionomer kan hamna på. Ännu en anledning till att detta examensarbete är 

relevant och nyttigt för socialt arbete är då min egen uppfattning är att många inte ser hur 

stor problematik Sverige har med narkotikarelaterad dödlighet. Detta examensarbete kan 

hjälpa till att lyfta frågan för att starta debatt och nytänkande kring missbruk och 

narkotikapolitik.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I det här forskningsavsnittet kommer forskning angående Portugals avkriminalisering 

gällande eget bruk av narkotika redovisas. Senare i avsnittet redovisas forskning angående 

underhållsprogram, sprututbyte, överdosprevention med naloxon och injektionsrum. 

2.1 Portugal – ett exempel på avkriminalisering 

Från 1990 till 1997 ökade antalet missbrukare som hade AIDS från 47 till 590 i Portugal. Två 

år senare, 1999 hade Portugal flest antal missbrukare med AIDS och näst mest antalet 

missbrukare med HIV i hela Europa. Samtidigt som ökningen av HIV och AIDS hade den 

narkotikarelaterade dödligheten ökade med 57 % till 369 dödsfall mellan 1997–1999. Den 1 

juli 2001 avkriminaliserades eget bruk av alla tidigare olagliga droger i Portugal. 

Avkriminaliseringen av eget bruk innebär att det inte längre är olagligt att vara påverkad av 

narkotika eller bära mindre mängder på sig för eget bruk. En anledning till att 

avkriminaliseringen blev ett faktum var den sociala exkluderingen och marginaliseringen av 

missbrukarna. Det ansågs att kriminaliseringen av narkotikan var en bidragande faktor till 

den sociala exkluderingen och marginaliseringen av narkotikamissbrukare. Efter 

avkriminaliseringen pekar en del siffror på att fler vuxna konsumerar narkotika, speciellt 

cannabis. Dock går det inte att urskilja om fler faktiskt använder narkotika eller om fler 

vuxna är öppna med sin narkotikakonsumtion i undersökningarna på grund av den minskade 

stigmatiseringen till följd av avkriminaliseringen. Efter Portugals avkriminalisering visade 

det sig även att antalet problematiska konsumenter blev färre, de narkotikarelaterade 

dödsfallen blev färre och fler missbrukare fick behandling (Hughes & Stevens, 2010). Den 

senaste rapporten från EMCDDA visar att det totalt dog 27 personer i narkotikarelaterade 

dödsfall 2016 och sedan 2006 har antalet nyupptäckta HIV diagnoser per år relaterad till 

injektionsmissbruk sjunkit från 493 till 30, år 2016 (EMCDDA, 2018b). Portugal har fyra 

gånger så många opioidberoende i underhållsbehandling än Sverige samtidigt som de 

distribuerar tre och en halv gånger så många sprutor genom sprututbytesprogram med 

ungefär lika många invånare som Sverige (EMCDDA, 2018a; EMCDDA 2018b). Relevansen 

av sprututbytesprogram och underhållsbehandlingar redovisas i ett senare avsnitt.   

2.1.1 Sammanfattning av Portugals avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika 

Sammantaget visar Portugals avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika att det ihop 

med utvecklingen av harm reduction-insatser har lett till ett drastiskt antal färre 

narkotikarelaterade dödsfall och narkotikarelaterade sjukdomar.  
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2.2 Underhållsbehandlingar 

I det här avsnittet redovisas forskningsstudier om metadon och subutex. Det redovisas även 

studier angående hur regelverken och uteslutning ur underhållsbehandling påverkar de 

narkotikarelaterade dödsfallen 

2.2.1 Forskningsstudier om metadonbehandling 

En longitudinell observationsstudie genomfördes där forskarna observerade samtliga som 

fått metadon utskrivet vid minst ett tillfälle i Irland mellan 1 augusti 2004 till 31 december 

2010, vilket blev 7129 personer. Av de 7129 personerna som fick metadon utskrivet valde 

forskarna att bortse från 146 stycken eftersom att dokumentationen gällande deras 

medicinering var tvetydig, kvar var då 6983 personer som studerades. Hälften av patienterna 

som fick metadon utskrivet var under 30 år och 68,7% var män. Under de sex år som studien 

genomfördes avled totalt 213 personer. Av de avlidna var det 78 stycken som dog i 

narkotikaöverdoser. De patienter som inte längre fick metadon utskrivet löpte en större risk 

att avlida i narkotikarelaterade dödsfall, närmare sagt 0.39 dödsfall per 100 personår. De 

patienter som var kvar i metadonbehandling minskade risken till 0.24 per 100 invånare och 

år (Cousins, Boland, Courtney, Barry, Lyons & Fahey, 2016). En liknande longitudinell 

observationsstudie genomfördes i Sverige på de patienter som påbörjade metadonbehandling 

mellan år 2006–2011. Patienterna som påbörjade metadonbehandling under studiens tid 

observerades fram tills de avled eller till år 2013. Totalt var det 441 personer som påbörjade 

metadonbehandling under studiens gång. Medianåldern på patienterna i studien var 41 år 

och 76 % var män. Totalt avled 67 av 441 personer under observationsstudien. Resultatet 

visar att 107 patienter var mellan 20-32 år och totalt dog 22 stycken varav 71 % i 

narkotikarelaterad dödlighet. Åldersgruppen 20-32 år hade den högsta narkotikarelaterade 

dödligheten. Resultatet visade även att patienterna i behandling hade en risk att avlida på 

2.14 på 100 personår medan patienter som inte längre var i behandling hade en risk att avlida 

på 4.17 på 100 personår (Ledberg, 2017). 

2.2.2 Forskningsstudier om subutexbehandlingar  

År 1999 som subutex godkändes av läkemedelsverket i Sverige startades en experimentstudie 

där 40 heroinmissbrukare deltog. Experimentgruppen fick subutex och psykosocial 

behandling medan kontrollgruppen fick placebo istället för subutex och psykosocial 

behandling. Efter ett år var 75 % av experimentgruppen fortfarande i behandling och de hade 

betydligt bättre drogvanor, sysselsättning och mindre kriminellt beteende gentemot 

deltagarna som avbrutit behandlingen och deltagarna i kontrollgruppen. Alla 

kontrollgruppens deltagare hade avbrutit behandlingen efter två månader (Johnson, 2005). 

En randomiserad experimentstudie genomfördes i USA där 736 heroinmissbrukare deltog. 

Heroinmissbrukarna randomiserades in i grupper som avgjorde vilken dos subutex de skulle 

få under en 16 veckor lång behandling. Doserna som grupperna delades in i var 1mg, 4mg, 

8mg eller 16mg subutex per dag. Totalt genomförde 51% av deltagarna den 16 veckor långa 

behandlingen. Det såg lite olika ut i grupperna gällande genomförandet av hela 

behandlingen. Ett tydligt mönster framträdde i genomförandet kopplat till den dagliga dosen 

subutex. Genomförandet av hela behandlingens 16 veckor var 40 % i 1mg gruppen, 51% i 4mg 

gruppen, 52% i 8mg gruppen och 61% i 16mg gruppen. Deltagarnas heroinsug studerades och 

det visade sig att 1mg gruppen hade ett signifikant högre heroinsug än 8mg gruppen vecka 4, 
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8 och 12. Av deltagarna som slutfört alla 16 veckor i behandlingen fanns det ingen signifikant 

skillnad i heroinsug mellan 1mg gruppen och 8mg gruppen. Under behandlingens gång fick 

deltagarna lämna urinprov. 1mg gruppen jämfört resterande grupper lämnade fler urinprov 

som visade positivt på annan narkotika än subutex (Ling, Charuvastra, Collins, Batki, Brown 

Jr, Kintaudi, & Renner, 1998).  

 

En randomiserad experimentstudie genomfördes på 36 beroendemottagningar med 

underhållsbehandling i USA. De personer som deltog i undersökningen hade ett medelsvårt 

eller svårt opioidberoende och var mellan 18–65 år. Undersökning syftade till att undersöka 

effektiviteten av buprenorfininjektioner. Forskarna menar att buprenorfininjektionen 

hindrar andra opioiders påverkan på individen samtidigt som abstinensen minskar avsevärt. 

I andra buprenorfinbehandlingar behöver patienten hämta ut sitt buprenorfin dagligen eller 

näst där intill. Experimentgruppen fick buprenorfin injicerat med 28 dagars mellanrum 

medan experimentgruppen fick en placeboinjektion med 28 dagars mellanrum. Alla 

studiedeltagare fick samtalsstöd för sitt drogmissbruk under studietiden. Från 28 januari 

2015 till 12 november 2015 var det 504 personer som deltog i undersökningen. Av de 504 

som deltog i undersökning fick 201 personer 300 mg/300 mg buprenorfin, 203 personer fick 

300 mg/ 100mg buprenorfin och 100 personer fick placeboinjektioner. Resultatet visade att 

41.3 % av personerna i 300 mg/ 300mg gruppen inte konsumerade några opioider utanför 

behandlingen, i 300 mg/100 mg gruppen var det 42.7 % och i placebogruppen var det 5 %. 

Säkerheten av buprenorfininjektioner skilde sig inte från andra buprenorfinbehandlingar 

bortsett från 5 % som fick irritationer och inflammationer av injektionen. Inflammationerna 

och irritationerna till följd av injektionerna var dock milda och hindrade inte fortsatt 

injektionsbehandling (Haight, Learned, Laffont,Fudala, Zhao, Garofalo & Andersen 2019). 

2.2.3 Hårda regler eller liberala underhållningsprogram? 

Romelsjö, Engdahl, Stenbacka, Fugelstad, Davstad, Leifman och Thiblin (2010) genomförde 

en studie angående liberaliseringen av Sveriges underhållningsprogram mellan 1998–2006. 

Studien genomfördes genom att forskarna samlade in data från olika verksamheter som 

använder sig av underhållsbehandling, både metadon och subutex. Den insamlade datan 

syftade främst till att undersöka sambandet mellan liberalisering av programmen i relation 

till narkotikarelaterade dödsfall. Det visade sig i denna studie att antalet personer som höll 

sig kvar i behandling näst intill blev oförändrat samtidigt som det dog 20–30% färre 

personer av opioider efter liberaliseringen. Vilket också kan ha sin förklaring i att antalet 

personer som fick underhållsbehandling tredubblades under denna tidsperiod. Fugelstad, 

Stenbacka, Leifman, Nylander och Thiblin (2007) genomförde en studie där de undersökte 

dödlighet i relation till Stockholms underhållsbehandling av opioidberoende med metadon år 

1988–2000. Studien genomfördes genom att forskarna såg över dödsorsakerna hos de 

patienter som någon gång varit i kontakt med metadonprogrammet mellan år 1988–2000, 

vilket var 697 personer. Resultatet visade att 91 % av de som var kvarvarande i sin 

underhållsbehandling dog på naturligt vis. Resultatet av studien visade även att de som fått 

lämna underhållsbehandlingen hade 20 gånger större risk att avlida av icke naturliga 

anledningar än de som fick vara kvar i behandlingen. Den vanligaste dödsorsaken bland de 

som fick lämna behandlingen var överdos av heroin.  



10 

2.2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen gällande underhållsbehandling 

Sammanfattningsvis tyder forskningen till att metadon och subutexbehandling leder till färre 

antal narkotikarelaterade dödsfall. Underhållsbehandling tycks vara en direkt livräddande 

insats för många eftersom vissa studier visar att uteslutningen ur behandlingen leder till att 

individen löper en betydligt större risk att avlida än om denne inte blivit utesluten.  

2.3 Sprututbytesprogram  

I det här forskningsavsnittet redovisas sprututbytesprogrammens effektivitet och hur 

sprututbyte eventuellt kan leda till behandling. 

2.3.1 Effekterna av sprututbyte  

Stenström (2008) genomförde en longitudinell kvalitativ studie där Malmös 

sprututbytesprograms effekter studerades mellan år 1989–2003, totalt besökte 3669 

personer anläggningen under denna tidsperiod. Resultatet visade att själva utbytet av sprutor 

inte nödvändigtvis hade en positiv inverkan på besökarnas liv, till exempel kunde det inte 

urskiljas om HIV-smitta minskade hos missbrukarna. Johnson (2005) menar dock att i 

flertalet studier och forskningsöversikter går det att urskilja att sprututbytesprogram 

minskar HIV och hepatit smitta. Bland annat genomfördes en studie av Loff och Wodak 

(2002) där mer än 100 städer runt i världen med sprututbytesprogram jämfördes med städer 

utan sprututbytesprogram. I denna studie visade det sig att i de städer med sprututbyten 

sjönk HIV-smitta med 18,6% per år, medan i städer utan sprututbyten fortsatta HIV-smitta 

att öka med 8,1% per år (Loff & Wodak, 2002). I Los Angeles avled det 7049 personer i 

narkotikarelaterade dödsfall mellan år 2000–2009. Los Angeles stad testade år 2007 att 

börja sälja sprutor från apotek för att minska spridningen av sjukdomar och minska 

injektionsmissbrukares utsatthet. En grupp forskare utvärderade hur den 

narkotikarelaterade dödligheten såg ut i närområdet till de apotek som sålde sprutor utan 

recept. Forskarna observerade dödligheten två år innan och två år efter sprutor fick säljas 

från apoteken. Resultatet visade ingen signifikant skillnad på vart personer avled i 

narkotikarelaterade dödsfall efter år 2007. Inga narkotikarelaterade dödsfall hade inträffat 

inom 50 meter från ett apotek som sålde sprutor. Försäljning av sprutor från apotek bidrog 

till bättre hälsa och mindre smittspridning hos injektionsmissbrukare (Davidson, Martinez, 

Lutnick, Kral & Bluthenthal, 2015).  

2.3.2 Från sprututbyte till behandling 

Kontakten med professionell personal på Malmös sprututbytesprogram verkar vara av 

betydelse för att bryta ett tungt missbruk och motivera till behandling. Desto längre en 

individ utnyttjade programmet desto mer integrerades denne i samhället samtidigt som 

denne tog mer avstånd från subkulturer. I en del fall är sprututbytet en första kontakt mellan 

missbrukare och professionell personal. Inget resultat kan urskilja att sprututbytesprogram 

leder till fler tunga missbrukare (Stenström 2008). En kvalitativ intervjustudie genomfördes 

där injektionsmissbrukare som deltog i sprututbytesprogram intervjuades. Studien ägde rum 

på Irland och genomfördes mellan åren 1997–1998. Det visade sig att 95 av de 168 deltagarna 

var i ett stadie där de var motiverade att försöka sluta använda narkotika. Forskarna menar 
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att någonting som skulle öka effektiviteten av sprututbytesprogram är att förenkla vägen in i 

behandling genom sprututbytesprogram (Bluthenthal, Gogineni, Longshore, & Stein, 2001). 

 

2.3.3 Sammanfattning av den tidigare forskningen på sprututbyte 

Sammanfattningsvis visar forskningen att sprututbyte leder till att injektionsrelaterade 

sjukdomar som HIV och AIDS minskar. Från vad forskningen uppvisar kan det även antas att 

sprututbyte kan motivera och hjälpa injektionsmissbrukare till behandling, vilket skulle 

kunna minska den narkotikarelaterade dödligheten.  

2.4 Överdosprevention med naloxon 

I detta forskningsavsnitt redovisas effektiviteten av överdosprevention med läkemedlet 

naloxon för att minska narkotikarelaterad dödlighet. Missbrukares syn på utskriften av 

naloxon redovisas också genom en svensk studie.   

2.4.1 Missbrukare vill rädda sina kamrater 

Richert (2014b) genomförde en kvalitativ studie i form av intervjuer där 35 heroin-användare 

som någon gång bevittnat en överdos deltog. Av de som deltog i studien hade 32 någon gång 

själva upplevt en heroinöverdos medan alla bevittnat en överdos någon gång under de 

senaste fem åren. Forskaren menar vidare att majoriteten av överdoser inte leder till döden 

men i de fall som de gör det så tar det ibland över en timme innan individen avlider. På grund 

av tiden det tar för en individ att avlida av en överdos finns en stor möjlighet att en dödlig 

överdos kan räddas om en annan individ är närvarande. Studien visar att närvarande 

individer när överdoser inträffar oftast vill agera för att rädda individen som överdoserat. I 

vissa fall drar sig narkotika-användarna från att ringa ambulans då de är rädda för polisen 

och då i stället riskerar en annan individs liv. En till anledning till att heroin-användare inte 

agerar när någon annan överdoserar är att de ofta är så påverkade själva att de inte märker 

något förrän det är försent. En åtgärd för att minska antalet dödliga överdoser kan vara 

läkemedlet naloxon. Studien visade att alla heroin-användare som deltog i studien vill att 

naloxon skrivs ut till dem så att de kan använda det på sina kamrater vid överdoser (Richert, 

2014b). 

2.4.2 Naloxonets effektivitet 

I Australien testades “Take home naloxone”, vilket innebär att opioidmissbrukare får naloxon 

utskrivet. För att få naloxon utskrivet lärdes opioidmissbrukarna upp i hur naloxonet skulle 

användas vid överdoser och hur överdoser kan upptäckas i tid. 2500 personer deltog i 

preventionsprogrammet? Mellan 2013 och 2017 var det totalt 146 tillfällen där någon av 

deltagarna hävde en överdos med hjälp av det utskrivna naloxonet (Dwyer, Olsen, Fowlie, 

Cough, van Beek, Jouncey, Lintezris, Oh, Dicka, Fry, Hayllar & Lenton, 2018). En 

observationsstudie genomfördes på ett liknande program i Massachusetts år 2006–2010. 

Bland de 4926 missbrukare som fick träning i hur de skulle använda naloxonet rapporterade 

295 att de använt det. Det visade sig även att 78 personer som ej genomgått utbildningen 
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använt naloxonet på någon, vilket kan förklaras med att någon som fått det utskrivet 

överdoserat medan någon annan varit närvarande. Totalt räddades någon från att dö i 

överdos 599 gånger av naloxon genom detta program. Det fanns inga tecken på att 

heroinanvändningen ökat under denna period (Doe-Simkins, Quinn, Xuan, Sorensen-

Alawad, Hackman, Ozonoff & Walley, 2014). Även i New York genomfördes en mindre 

observationsstudie där 25 personer fick naloxon utskrivet genom deras sprututbytesprogram. 

Efter tre månader fick forskarna tag i 22 av 25 personer. Totalt 11 av 22 personer 

rapporterade tillsammans att de varit närvarande vid totalt 26 överdoser under de här tre 

månaderna. I de 17 senaste överdoserna användes naloxon vid 10 tillfällen och vid samtliga 

av dessa tillfällen hävdes överdosen och personen överlevde (Galea, Worthington, Piper, 

Nandi, Curtis & Rosenthal, 2006).  

2.4.3 Sammanfattning av den tidigare forskningen om överdosprevention med 

naloxon 

Sammanfattningsvis uppvisar den tidigare forskningen att naloxon har hindrat överdoser 

runt om i hela världen från att ha dödlig utgång. Forskningen visar även att 

opioidmissbrukare i Sverige vill att naloxon ska skrivas ut till dem så att de kan använda det 

på sina kamrater eller så att någon i deras närhet kan använda det på dem själva vid överdos.  

2.5 Injektionsrum 

I detta forskningsavsnitt redovisas studier angående injektionsrums effektivitet, 

injektionsmissbrukares inställning till injektionsrum och hur injektionsrum påverkar 

omgivningen.  

2.5.1 Injektionsrummens effektivitet 

Vancouver, Canada har haft ett ökat antal överdoser sedan fentanylet, som är en mycket 

potent opioid, spridit sig mer och mer. I och med det ökade antalet överdoser hade personal 

på olika emergency shelters interventioner för injektionsmissbrukare. Personalen 

förmedlade budskapet att övervaka när injektionsmissbrukare injicerade sin narkotika. 

Interventionerna resulterade i mindre stigma gällande injektionsmissbruket men en del av 

missbrukarna valde fortfarande att injicera utanför övervakade områden på grund av den 

skam de kände (Bardwell, Boyd, Kerr, & McNeil, 2018). En till studie genomfördes gällande 

injektionsrum i Vancouver. En anläggning öppnades där injektionsmissbrukare kunde gå och 

injicera narkotika med utbildad personal på plats. Forskarna jämförde antalet överdoser i 

Vancouver stad i två år innan gentemot hur det såg ut de två år efter anläggningen öppnats. 

Det visade sig att i närområdet kring anläggningen sjönk dödliga överdoser med 35 % efter 

att anläggningen startats. I resterande delar av staden sjönk dödliga överdoser med 9,3 %. 

Forskarna menar att injektionsrum kan vara en nödvändig lösning för att minska dödliga 

överdoser, speciellt i områden och städer där överdoser sker mer frekvent (Marshall, Milloy, 

Wood, Montaner & Kerr, 2011).  
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2.5.2 Injektionsmissbrukares perspektiv på injektionsrum  

En kvantitativ enkätundersökning genomfördes där injektionsmissbrukare som använt sig av 

Vancouvers injektionsrum fick utvärdera hur anläggningen påverkat dem. Totalt var det 1082 

injektionsmissbrukare som deltog i undersökningen och av dem var det 809 stycken (75 %) 

som meddelade att deras injektionsbeteende förändrats till det bättre tack vare anläggningen. 

Av de 809 injektionsmissbrukare som meddelade en förändring i deras injektionsbeteende 

var det 80 % som upplevde att anläggningen gjort så att deras injicerande inte blev stressat 

och påskyndat så de injicerade osäkert, 71 % uppgav att anläggningen gjort så att de 

injicerade mindre ute i allmänheten och 56 % uppgav att de använde säkrare och renare 

sprutor (Petrar, Kerr, Tyndall, Zhang, Montaner & Wood, 2007).  

2.5.3 Överdoser i injektionsrum 

Injektionsanläggningen i Vancouver har en databas där alla injektioner och händelser 

relaterade till dem dokumenteras. En undersökning genomfördes där frekvensen av 

överdoser undersöktes på anläggningen. Resultatet visade att mellan 1 mars 2004 och 30 

augusti 2005 skedde det 336 överdoser på anläggningen. De 336 överdoser som skedde 

motsvarar en frekvens av överdoser på 1.33 per 1000 injektioner. Ingen av de 336 

överdoserna hade dödlig utgång (Kerr, Tyndall, Lai, Montaner & Wood, 2006). 

2.5.4 Injektionsrummens påverkan på omgivningen 

En observationsstudie genomfördes där brott i närheten av Vancouvers injektionsanläggning 

undersöktes. Forskarna observerade brott i området ett år innan anläggningen öppnade 

jämfört med ett år efter anläggningen öppnat genom att gå igenom polisens insamlade data. 

När det kom till droghandel i området anläggningen öppnat upp var det 124 fall året innan 

anläggningen öppnade upp och 116 fall året efter anläggning öppnat. Antalet misshandelsfall 

och rån året innan anläggningen öppnade var 174 och året efter var det 180 stycken. Den 

största skillnaden kunde ses i antalet inbrott i bilar och bilstölder, året innan var det 302 fall 

och året efter var det 227 (Wood, Tyndall, Lai, Montaner, & Kerr, 2006). 

2.5.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen om injektionsrum 

Den tidigare forskningen visar att injektionsrum kan minska den narkotikarelaterade 

dödligheten genom att närvarande personal agerar vid överdoser. Injektionsmissbrukare 

själva uppger att personal har lärt dem att injicera säkrare för att minska injektionsrelaterade 

skador och smittspridning. Forskningen visar även att i områden runt injektionsrum har inte 

brott kopplade till narkotika ökat, utan i själva verket har narkotikainjektioner i allmän miljö 

minskat och mindre sprutor hittas i den allmänna omgivningen.  

 

2.6 Slutsatser av den tidigare forskningen 

Sammanfattningsvis visar forskningen att underhållsprogram, naloxon och injektionsrum 

har en direkt påverkan på den narkotikarelaterade dödligheten. Jag menar att den direkta 
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påverkan grundar sig i de antalet minskade överdoser som forskningen uppvisar. Sprututbyte 

och avkriminalisering skulle kunna antas ha en indirekt påverkan på den narkotikarelaterade 

dödligheten då insatserna på sikt skulle kunna ha en positiv inverkan. Anledningen till att 

sprututbyte och avkriminalisering har en indirekt påverkan på narkotikarelaterad dödlighet 

grundar sig i att insatserna skulle kunna ge en bättre självbild till missbrukare. Sprututbyte 

kan hjälpa missbrukare till behandling, vilket jag också betraktar som en indirekt påverkan 

på den narkotikarelaterade dödligheten. Med tanke på den evidens som all tidigare 

forskningen uppvisar angående alla harm reduction-insatser menar jag att de är en ren 

självklarhet att Sverige ska implementera och utveckla dessa för att komma till bukt med den 

narkotikarelaterade dödligheten. En avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika skulle 

kunna frigöra resurser hos rättsväsendet. De resurser som frigörs kan då inriktas på att 

stoppa smuggling och langning av narkotika. Min tolkning är även att resurser som frigörs 

kan riktas på behandling av narkotikamissbrukare, istället för straff som många får idag. Jag 

menar att en avkriminalisering skulle ge framgång till både rättsväsende och 

narkotikaanvändare.  

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

I det här teoretiska avsnitt redovisar jag det biopsykosociala perspektivet och 

stämplingsteori. Jag vill hävda att det biopsykosociala perspektivet är användbart för att 

analysera respondenternas inställning till harm reduction-insatserna och avkriminalisering 

gällande eget bruk av narkotika. Med hjälp av det biopsykosociala perspektivet kan jag 

genom respondenternas inställning avgöra om de lutar mer åt det biokemiska tankesättet 

eller det psykosociala tankesättet. Stämplingsteorin i sin tur används mest till att analysera 

hur inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av 

narkotika har påverkat de narkotikarelaterade dödsfallen i nutid och hur en skiftning i 

inställningen kan påverka dödsfallen i ett framtidsperspektiv.  

3.1 Biopsykosocialt perspektiv 

Det går att se på beroende och missbruk ur ett biokemiskt perspektiv. Det biokemiska 

perspektivet innebär att en individs beteende förklaras av bland annat gener, instinkter eller 

skador i hjärnan till följd av drogkonsumtion. I Sverige är det biokemiska perspektivet starkt 

förankrat då det idag i Sverige generellt anses att narkotikans biokemiska beroendepotential 

är avgörande för utvecklingen av ett missbruk. Ännu ett synsätt på beroende och missbruk är 

det psykosociala perspektivet. Det psykosociala perspektivet innebär att en människas 

beteende förklaras av uppväxt och andra typer av social påverkan på en individ. Det råder en 

god konsensus över att både biokemiska variabler och psykosociala variabler har inverkan på 

en individs beteende och det synsättet kallas för det biopsykosociala perspektivet (Goldberg, 

2011). 
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3.2 Stämplingsteorin 

En av stämplingsteorins grundare är Charles H Cooley (1922). Han menar att alla avvikelser 

en individ begår sker i relation till en grupp människor. Är en individs avvikande beteende 

grundat i något fysiskt eller psykiskt anlag blir det till besvär i individens sociala karriär då 

det Cooley kallade det sociala jaget blivit hotat. Individen blir stämplad då den avvikande 

individens beteende resulterar i att den stora gruppen människor stigmatiserar henne. Just 

ordet stigma kom till att bli väldigt centralt i stämplingsteorin (Cooley, 1922). Ordet stigma 

härstammar hela vägen bak till den grekiska mytologin där kriminella fick märken inbrända i 

sin hud efter de begått en kriminell handling (Goffman, 2014). 

 

Goldberg (2010) utvecklade en egen version av stämplingsteorin genom sitt deltagande i 

flertalet observationsstudier av narkotikamissbrukare i Stockholm. Denna modell riktar sig 

enbart mot problematiska konsumenter av narkotika och är uppbyggd i fyra olika stadier som 

redovisas i nedanstående underrubriker.  

3.2.1 Stadie ett - Föräldrars stämpling 

Ett antagande i Goldbergs sociologiska stämplingsmodell är att alla människor föds utan 

självbild. Om en människa gör en så kallad primär avvikelse är det på grund av en otillräcklig 

förståelse av vilka konsekvenser ens gärningar kan få. En nyfödd människa begår en hel del 

primära avvikelser i början av sitt liv, det som skiljer dem åt är hur människorna runt 

omkring reagerar. I de flesta fallen reagerar föräldrarna negativt om deras barn gör 

någonting som är fel samtidigt som föräldrarna försäkrar sig om att barnet förstår att det är 

den avvikande handlingen som är fel, inte barnet själv. I vissa fall saknar dock föräldrarna 

förmågan att lära barnet vad som är rätt och fel samtidigt som de ger barnet en positiv 

självbild. Det finns olika syn på varför vissa föräldrar brister här. Det ena synsättet är 

biokemiskt, vilket innebär att någonting är fel i till exempel hjärnan på föräldern. Om barnet 

sedan också blir avvikande ser man ur biokemiskt synsätt det också som ett resultat av något 

genetiskt eller en fysisk skada, till exempel på hjärnan. Det mer vedertagna synsättet som 

dominerar är psykiska förklaringar. Vilket innefattar livserfarenheter, personlighetsdrag och 

egenskaper. De psykiska egenskaper en individ har är grundade och formade av de grupper 

individen tillhört, till exempel familjen (Goldberg, 2010). 

3.2.2 Stadie två - Samhällelig stämpling 

Barnet växer sedan upp och upplever världen utanför husets väggar. Barnet kommer i 

kontakt med andra människor i form av till exempel grannar, klasskompisar och 

skolpersonal. De nya människorna i barnets liv reagerar på barnets beteende som till stor del 

fortfarande är primärt avvikande. Reaktionerna från omvärlden syftar till att lära barnet de 

normer och regler som råder i samhället, vilket också sker som en successiv process för de 

allra flesta. Lika som i första delen av denna modell får de flesta barnen lära sig att de 

avvikande handlingarna är fel, inte dem själva. En del barn får dock uppfattningen att det är 

fel på dem själva. De barn som tidigare fått en negativ självbild i hemmet löper en större risk 

att bli stämplade av samhället. När ett barn kommer ut i samhället och märker att dess 

beteende är avvikande i relation till den stora gruppen kommer barnet antingen att ändra sitt 

beteende eller sin självbild, vilket kallas för beteendeinkongruens. Ett barn som tidigare fått 
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en negativ självbild på grund av föräldrars stämpling löper alltså en betydligt större risk att 

beteendeinkongruensen leder till en ännu mer negativ självbild (Goldberg, 2010). 

3.2.3 Stadie tre - Sekundär avvikelse 

Sekundär avvikelse innebär att individen medvetet bryter mot de normer och regler som 

råder i sin kultur. Det tidigare stämplade barnet kommer oftast in i sekundär avvikelse i sin 

avvikarkarriär när det når puberteten. Anledningen till att individen väljer att avvika från 

samhället i form av sekundär avvikelse har sin grund i en negativ självbild djupt rotad i sig 

själv. När den negativa självbilden är tillräckligt etablerad i en individ slutar den sociala 

kontrollen fungera som den ska. Individen väljer inte att sluta med sitt avvikande beteende 

på grund av andras negativa reaktioner på beteendet, såsom en individ med positiv självbild 

hade gjort för att inte blir exkluderad ur gemenskapen. En individ som är i sekundär 

avvikelse i sin avvikarkarriär har inte tidigare erfarenhet av att vara en del av gemenskapen, 

utan har näst intill alltid känt sig utanför eller dålig hela sitt liv. Av anledningen att individen 

nästan alltid känt sig utanför ser inte avvikaren negativa reaktioner som vägledning till hur 

de ska anpassa sig, utan endast som någonting som sänker självkänslan ännu mer. En person 

som fått en så stark negativ självbild så den kommit till det sekundärt avvikande stadiet har 

oftast inga problem med att konsumera narkotika trots den stigma som kommer med att 

konsumera narkotika. Konsumtionen av narkotika kommer sedan att leda till mer negativ 

självbild i form av beteendeinkongruens och individen löper stor risk att utveckla ett 

narkotikamissbruk (Goldberg, 2010).  

3.2.4 Stadie fyra - Avvikelsespiralen  

Avvikelsespiralens stadie består av fyra återupprepande delar. Stämpling leder till en negativ 

självbild, som i sin tur leder till sekundär avvikelse. Den sekundära avvikelsen leder i sin tur 

till ett misslyckande enligt kulturella definitioner som i sin tur leder tillbaka till stämpling av 

individen. Avvikelsespiralen fortsätter runt på detta vis och då den pågått ett tag är individen 

mest sannolikt avvikande på flera områden, till exempel missbruk, kriminalitet i form av 

stölder, dålig hygien eller arbetslöshet. Avvikelsespiralen i avvikarkarriären blir en slags ond 

cirkel av stämpling som leder till ännu sämre självbild och fler misslyckanden. Desto längre 

individen är fast i den onda cirkeln desto mer normbrytande blir beteendet. Missbrukande 

avvikare utan självdestruktiva tendenser tar sig ur avvikelsespiralen hyfsat fort. De avvikare 

som har den allra värsta graden av självdestruktivitet lämnar inte avvikelsespiralen förrän de 

nått botten och de två vägar som nästan alltid upplevs är de enda möjliga då är självmord 

eller att sluta konsumera narkotika (Goldberg, 2010). 

4 METOD OCH METODDISKUSSION 

I det här metodavsnittet redovisas val av metod, tillvägagångssättet för att genomföra 

undersökningen, databearbetning och analys samt etiska överväganden. Metoden diskuteras 

även kritiskt genom bortfallsanalys, fördelar och nackdelar med metodvalet och vad som 

styrker samt sänker undersökningens validitet och reliabilitet.  
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4.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning dominerade länge samhällsvetenskapen. Det var inte förrän på 1970-

talet som kvalitativ forskning började etablera sig på riktigt men än idag är den kvantitativa 

metoden av stor vikt. I de flesta fall formas en hypotes gällande ett ämne utifrån ett teoretiskt 

perspektiv (Bryman, 2011). Holme och Solvang (1997) menar att den kvantitativa 

forskningens största fördel är dennes förmåga att objektivt kunna beskriva omfattningen av 

något. Denna studie syftar till att undersöka omfattningen av en större grupp professionellas 

inställning till olika fenomen och därav valdes kvantitativ metod i form av en e-postenkät. 

4.1.1 Urval av respondenter 

De respondenter som deltagit i studien är professionella inom beroendevården. Ordet 

professionella betyder att de är anställda inom beroendevården och därmed är det olika 

yrkesroller hos respondenterna. De olika yrkesrollerna var bland annat boendestödjare, 

behandlingsassistenter, läkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer. Bryman (2011) menar 

att urval av detta slag är ett slags icke sannolikhetsurval. Då jag valde att rikta in mig på 

professionella inom ett specifikt område kan det även kallas för att strategiskt urval. 

Anledningen till att professionella inom beroendevården valdes är för att de förmodligen har 

en förförståelse på ämnet och därmed en del att tycka till om. 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

För att få tag på respondenter ringde jag till chefer över olika beroendevårdsverksamheter 

runt om i hela Sverige. Verksamhetscheferna som var intresserade av att delta i 

undersökningen fick sedan ett missivbrev via sin mail som de fick godkänna. Efter att 

missivbrevet blivit godkänt av verksamhetscheferna skickades ett nytt mail med min enkät 

bifogad som verksamhetscheferna sedan fick vidarebefordra till sina anställda. Enkäten 

skickades ut den fjärde februari 2019 och respondenterna hade sedan cirka tre veckor på sig 

att svara på enkäten. Respondenterna kunde svara på e-postenkäten direkt i mailet och sedan 

i slutet av enkäten trycka på skicka in för att besvara enkäten. 

4.1.3 Skapandet av e-postenkäten 

Denna enkät utformades med nästan enbart slutna frågor. Slutna frågor är betydligt lättare 

att analysera datan i till exempel ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) då det går 

att systematisera och koda svaren. Slutna svarsalternativ underlättar analysen då svaren 

respondenterna gett är enklare att jämföra med varandra. En fördel med öppna frågor är 

dock att respondenterna kan svara med egna ord och ge mer nyanserad bild av problemet. 

Någonting som är viktigt när en enkät utformas är att frågorna är begripliga för 

respondenterna då det inte finns någon intervjuare närvarande för att förklara (Bryman, 

2011). För att göra frågorna begripliga beskrevs det vad varje insats innebär för någonting 

innan frågor angående insatsen ställdes. Det är till sin fördel att använda sig av lätta 

uppvärmningsfrågor och vänta med de frågor som är något mer kontroversiella till senare i 

enkäten (Holme & Solvang, 1997). För att värma upp respondenterna valdes det att lägga 

enkla faktafrågor såsom kön och ålder i början medan specifika kunskapsfrågor kom senare.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga ifall respondenterna hade någonting att tillägga som 
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jag inte frågat i enkäten. Totalt bestod enkäten av 23 frågor och beräknades att ta fem 

minuter att svara på.  

  

En pilotstudie genomfördes där enkäten skickades ut till en mindre grupp för att hitta 

uppenbara fel. Till exempel om enkätfrågorna är konstigt formulerade så de kan misstolkas 

eller om det saknas svarsalternativ är något som kan rättas till genom en pilotstudie 

(Bryman, 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Pilotstudien genomfördes genom 

att några kollegor till mig som är verksamma inom beroendevården fick svara på enkäten. 

Även en masterstudent i informationssäkerhet fick svara på enkäten. De som svarade på 

pilotstudien gav sin syn på olika syftningsfel som sedan rättas till. Något som påpekades 

genom pilotstudien var att några frågor uppfattades som ledande. Holme och Solvang (1997) 

påpekar att frågor som handlar om värderingar eller har politisk inriktning ofta kan upplevas 

som ledande. Då frågorna i enkäten handlar om narkotikapolitiska insatser arbetades det en 

hel del med att försöka neutralisera frågorna så mycket som möjligt. Dock så utformades de 

frågor med en linjärskala på det vis att respondenterna inte kunde välja ett neutralt svar i 

mitten. 

4.1.4 Sökprocess av forskning 

Bryman (2011) påpekar att en studies trovärdighet blir starkare om en genomförlig 

litteraturgenomgång genomförts, så för att stärka denna studie inhämtades det omfattande 

information på de viktiga områdena studien berör. De viktiga forskningsområdena var 

narkotikarelaterad dödlighet i relation till underhållsbehandling, sprututbyten, 

injektionsrum, överdosprevention och avkriminalisering. För att inhämta litteratur har 

databaserna GoogleScholar, DiVa, Swepub och MDHs bibliotek använts. De svenska sökord 

som användes var: narkotikarelaterade dödsfall, överdoser, naloxon, injektionsrum, 

underhållsprogram, substitutionsprogram, sprututbytesprogram, avkriminalisering och 

narkotikapolitik. Sedan söktes det även med engelska sökord och dessa var: drugrelated 

deaths, overdose, naloxone, substitution treatment, druginjection, consumption room, needle 

exchange, drug-policy, decriminalization, methadone, buprenorphine och harm reduction. 

4.1.5 Bortfall 

En undersöknings bortfall kan innebära att vissa inte valde att delta i undersökningen eller 

att enskilda frågor valdes att inte svaras på, det sistnämnda kallas för variabelbortfall. Det är 

vanligt att bortfall förekommer och därför är det viktigt att bortfallet analyseras för att ta 

reda på information gällande bortfallet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Då e-

postenkäten vidarebefordrades av verksamhetscheferna till deras anställda kan jag inte med 

säkerhet veta hur många som faktiskt mottagit e-postenkäten. Verksamhetscheferna 

meddelade över telefon ungefär hur många respondenter som skulle få enkäten och det blev 

cirka 130 möjliga respondenter som tillfrågades. Totalt fick jag tillbaka 73 enkäter, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 55 %.  

 

Variabelbortfall: Enkätfråga 4 där respondenterna fick skriva in sin yrkesbenämning (se 

bilaga 2) hade 50 svar, vilket betyder att 22 valde att inte svara på den frågan. Enkätfråga 13 

där respondenterna själva fick välja vilken åldersgräns de ansåg sprututbytesprogram borde 

ha hade 65 svar. På enkätfråga 4 hade en svarat “ingen uppfattning”, det svaret ser jag som 
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ett bortfall, vilket ger ett bortfall på 8 svar. I övriga enkätfrågor hade nästan alla 73 svar 

förutom några få som hade 69–72 antal svar.  

4.1.6 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade datan analyserades genom att använda datorprogrammet ”Statistical Package 

for Social Sciences” (SPSS) version 24. Information gällande SPSS hämtades i Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) och genom handledning. Undersökningens resultat 

presenteras med univariata och bivariata analyser. En univariat analys är beskrivande 

statistik av en variabel, exempelvis respondenternas olika inställning till 

underhållsbehandling. Med hjälp av univariat data kan vi räkna ut exempelvis medelvärde 

och median av respondenternas svar i en specifik fråga. Bivariata analyser i sin tur handlar 

om att studera korrelationen eller sambandet mellan två olika variabler, till exempel hur 

utbildningsnivå påverkar respondenternas inställning till avkriminalisering gällande eget 

bruk av narkotika. En slags bivariat analys är chitvå som främst används för att analysera två 

dikotoma variabler, det vill säga två variabler med två svarsalternativ vardera (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

 

Samtliga enkätfrågor gällande respondenternas inställning till insatserna hade en skala från 1 

(helt emot) till 10 (helt för). För att kunna genomföra chitvå-analyser med 

inställningsfrågorna dokotamiserades svaren till två variabler. Hade respondenterna svarat 1 

till 5 tolkades inställningen som negativ och de som svarat 6 till 10 tolkades ha en positiv 

inställning. Icke-parametriska korrelationsanalyser kan användas för att analysera 

kvantitativa frågor med svarsalternativ som kan rangordnas. En typ av icke-parametrisk 

korrelationsanalys är Spearmans rho (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Spearmans 

rho användes för att genomföra en hel del korrelationsanalser i detta examensarbete. De 

flesta korrelationstabeller och analysresultat av både chitvå och Spearmans rho läggs som 

bilagor medan mer deskriptiv statistik finns med i den löpande texten. 

 

Trots att vissa samband i de icke-parametriska korrelationsanalyser som genomförts är svaga 

kan de vara av vikt då det i samhällsvetenskapen är svårt att få helt positiva samband då det 

är många olika variabler som spelar in hur en individ tänker i specifika frågor. Alla 

Spearmans rho resultat som visar ett värde under 0.4 tolkas som ett svagt samband, de 

mellan 0.4 och 0.65 tolkas som medelstarkt samband och allt över 0.65 tolkas som ett starkt 

samband.  

4.1.7 Etiska överväganden 

En av de etiska principer som används inom forskning är informationskravet. 

Informationskravet innebär att personen som genomför undersökningen måste informera 

sina respondenter om vad syftet med undersökningen är. Informationskravet innefattar även 

att forskaren måste informera att deltagandet i studien är frivilligt och att det går att dra sig 

ur när de vill. Samtyckeskravet som är ännu en etisk princip innebär att minderåriga behöver 

vårdnadshavares godkännande för att delta i undersökningen. Ännu en etisk princip är 

konfidentialitetskravet som innebär att eventuella personuppgifter måste hållas hemliga och 

förvaras så att oberättigade personer inte får tag på dem. Den sista etiska principen kallas för 

nyttjandekravet och det innebär att den data som samlas in i undersökningen endast används 

till det undersökningen syftar till (Bryman, 2011; HSFR Etik, 2010). Informationskravet togs 
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hänsyn till genom att ett missivbrev skickades ut till cheferna via mail och sedan genom att 

studiens syfte och frivillighet stod med i början av enkäten. När det kommer till 

samtyckeskravet togs det hänsyn till genom att frivilligheten av att medverka i 

undersökningen betonades i missivbrevet och enkäten. Enkäten riktade sig inte till någon 

minderårig. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna försäkrades i 

missivbrevet att det inte kommer gå att urskilja vart de är verksamma någonstans i landet 

samt att inga personuppgifter kommer att visas för någon obehörig. Nyttjandekravet kommer 

att uppfyllas genom att den insamlade datan endast kommer att användas till detta 

examensarbete och sedan förstöras, vilket respondenterna informerades om i missivbrevet. 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Validitet och generaliserbarhet 

Om någonting har hög validitet innebär det att mätinstrumentet mäter det som avses att 

mäta. I detta fall innebär det att enkätfrågorna faktiskt undersöker det studien syftar till 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Bryman, 2011). Studien syfte är format för att 

undersöka professionellas inställning till diverse insatser så enkätfrågorna utformades för att 

undersöka just detta. 

  

Om resultatet är generaliserbart bidrar även det till en högre validitet (Bryman, 2011). 

Respondenterna är från flertalet olika yrkesroller inom beroendevården då studiens syfte 

intresserar sig i att undersöka skillnader hos personer med olika yrkesroller när det gäller 

inställningen till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av 

narkotika. Hade studien syftat till att undersöka respondenter i en specifik yrkesroll hade 

generaliserbarheten varit betydligt högre. Den insamlade datan har för få respondenter i 

specifika yrkesroller för att resultatet ska kunna generaliseras till enstaka yrkesroller men 

kan ge en övergripande förståelse för personal i olika yrkesgrupper och beroendevårds 

personal som sin helhet. 

4.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om enkätfrågornas kvalitet och tillförlitlighet när det kommer till 

kvantitativ forskning. Tillförlitlighet innebär att det inte ska ha någon betydelse vem som 

skapar enkäten. Så om någon annan hade genomfört studien med samma mätinstrument ska 

det inte påverka undersökningen. Kvantitativa undersökningar har oftast en hög reliabilitet 

då det inte spelar någon stor roll vem som skickar ut en enkät gentemot i kvalitativ metod när 

det kommer till intervjuer. I kvalitativa intervjuer kan forskaren påverka intervjupersonen 

genom till exempel kroppsspråk eller tal (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att 

uppnå en hög reliabilitet i kvantitativ forskning är det dessutom viktigt att bearbeta den 

insamlade datan med stor noggrannhet (Holme & Solvang, 1997). 

  

Holme och Solvang (1997) påpekar att det är viktigt att operationalisera sina begrepp så att 

personen som svarar på undersökning har samma uppfattning av vad som frågas efter som 

forskaren. För att underlätta detta skapades en kort beskrivning av vad vardera insats 

innebär för att höja undersökningens reliabilitet. Beskrivningen lades sedan som en 
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inledning till det avsnitt i enkäten som handlade om just den insatsen. Det faktum att 

respondenterna svarade mycket olika på en del enkätfrågor tyder på att reliabiliteten är hög. 

Hade alla respondenter svarat lika på enkätfrågorna kunde det innebära att respondenterna 

antog hur jag som forskare ville att de skulle svara. Genom att neutralisera frågorna så 

mycket som möjligt så de inte blev ledande minimaliserades min påverkan på 

respondenterna. För att neutralisera frågorna togs mycket hjälp och information ifrån 

pilotstudien. 

 

Någonting som tyder på hög reliabilitet är om flertalet mätningar av samma fenomen ger 

liknande resultat (Holme & Solvang, 1997). Hade mätinstrumentet som används i denna 

undersökning använts tidigare hade reliabiliteten höjts. Nu utformade jag denna e-postenkät 

och dess frågor själv utan att ta till mig av liknande tidigare undersökningar. Anledningen till 

att jag inte använde mig av något tidigare mätinstrument på området för att utforma min e-

postenkät var då efter sökning i databaser fann jag inga kvantitativa undersökningar om 

inställning till harm reduction och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika.  

 

Med tanke på att undersökningen jag gjort handlar om narkotikapolitiska insatser kan det 

dock tänkas att om tidigare undersökningar uppvisar ett annat resultat behöver det inte hota 

reliabiliteten särskilt mycket, i alla fall om de skett flertalet år bak i tiden. Anledningen till 

detta är i min tanke då politiken är ett ständigt utvecklande område där inställningen till 

diverse fenomen förändras över tid.  

4.2.3 E-postenkät - fördelar och nackdelar 

Den absolut största fördelen med att använda e-postenkät som datainsamlingsmetod är 

antalet respondenter det går att nå ut till på kort tid. En fördel med e-postenkäter gentemot 

intervjuer är att de är billiga och snabba att administrera. Den största nackdelen med att 

använda sig av e-postenkäter är att bortfall ofta förekommer då respondenterna antingen 

väljer att inte svara på e-postenkäten eller helt enkelt glömmer bort att svara på den. I och 

med att jag använde mig av en e-postenkät så kan jag heller inte vara helt säker på att rätt 

person faktiskt svarat på e-postenkäten. Det som är bra med att frågeformuläret finns med 

direkt i mailet är att respondenterna inte behöver maila tillbaka enkäten till mig. 

Respondenterna behöver helt enkelt bara klicka och skriva in sina svar och sedan trycka på 

“skicka in”. Detta innebär att respondenterna inte behöver någon särskild datorkunskap för 

att medverka i undersökningen (Bryman, 2011). E-postenkät valdes som 

undersökningsmetod då den är lätt att administrera och smidig att få ut till många 

respondenter. Ett problem med e-postenkäter är att det inte går att veta när en person 

kommer att svara på enkäten. Hade jag istället valt att åka till vardera verksamhet och dela ut 

enkäterna på plats hade jag direkt vetat hur många som valt att svara och därmed sluppit 

fundera på hur länge jag behöver vänta tills jag fått inte tillräckligt med svar. 

4.2.4 Bortfallsdiskussion 

De respondenter som valde att inte svara på e-postenkäten har jag ingen specifik information 

om då jag inte vet vilka de är. Anledningen till att jag inte vet vilka de är grundar sig i att jag 

själv aldrig varit i kontakt med dem då deras chef vidarebefordrade enkäten. Enkätfråga 4 

där respondenterna fick ange sin yrkesbenämning hade ett betydande variabelbortfall på 22 

svar som jag tänker grundar sig i två anledningar. Den första anledningen jag tänker mig är 



22 

att respondenterna är osäkra på vad jag frågar efter eller osäkra på vad deras 

yrkesbenämning faktiskt är. Den andra anledningen till att de valde att inte svara på 

enkätfråga 4 skulle kunna vara att respondenterna då de själva behövde skriva in svaret, 

vilket kräver mer engagemang och tid än att kryssa i en ruta. Ett antagande är att i 

variabelbortfallet på fråga 4 kan det ha funnits en del socionomer. Det hade varit väldigt 

intressant att se just socionomers inställning till harm reduction och avkriminalisering då det 

är just i socialt arbete detta examensarbete skrivs. Angående enkätfråga 13 om vilken 

åldersgräns respondenterna ansåg att sprututbytesprogrammen borde ha tänker jag att 

variabelbortfallet på 8 svar grundar sig i att respondenterna inte ansåg sig vara de som avgör 

vad åldersgränsen borde vara. Även på enkätfråga 13 behövde respondenterna själva skriva 

in sitt svar istället för att kryssa i en ruta, vilket även kan ha bidragit till variabelbortfallet.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet kommer undersökningens resultat att presenteras tematiskt genom 

diagram, tabeller och statistiska analyser. Resultatet analyseras sedan genom det 

biopsykosociala perspektivet, stämplingsteorin och tidigare forskning. Totalt var det 73 

personer som svarade på undersökningen angående deras inställning till harm reduction-

insatser och avkriminalisering. Totalt svarade 58 kvinnor och 15 män på undersökningen. I 

undersökningen deltog ett antal olika yrkesroller såsom sjuksköterskor, 

behandlingsassistenter, boendestödjare, verksamhetschefer, beteendevetare och läkare, 

vilket är vanliga yrkesroller inom beroendevården.  

5.1 Respondenternas inställning till underhållsbehandling av 

opioidberoende 

Resultatet visar att en majoritet har en positiv inställning till underhållsbehandling då 47 av 

72 har svarat 6 eller högre på enkätfråga 9. Totalt uppvisar 25 av 72 respondenter en negativ 

inställning till underhållsbehandling (Diagram 1). Den negativa inställningen skulle kunna 

tyda på att synsättet att harm reduction-insatser inte är förenligt med det Goldberg (2004) 

menar är Sveriges narkotikapolitiska mål. Synsättet att nå det narkotikafria samhället 

fortfarande lever kvar till en viss grad. 
 

Diagram 1. Respondenternas inställning till underhållsbehandling från 1 (helt emot) till 10 

(helt för). Sverige 2019.  
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Själva substansen (metadon eller buprenorfin) som skrivs ut genom underhållsprogram finns  

för att minska abstinensen för andra opioider, vilket är en ren biokemisk förklaring eftersom 

det hanterar den missbrukande individens fysiska beroende orsakat av opioidernas 

beroendepotential. Patienter i underhållsbehandling får sin missbruksproblematik erkänd 

genom att sjukvården visar förståelse för hur svårt det är att sluta använda opioider utan 

underhållsprogram. Johnson (2005) påpekar att underhållsbehandlingar ofta kombineras 

med psykosociala insatser. Underhållsbehandling kan ses ur Goldbergs (2011) psykosociala 

perspektiv eftersom psykosociala insatser syftar till att en missbrukande individ ska bryta sitt 

avvikande beteende och leva ett stabilt liv. Om en individ i missbruk lyckas minska sitt 

avvikande beteende i form av till exempel narkotikamissbruk och kriminalitet kommer 

individen inte stämplas som avvikare till lika stor grad. Underhållsbehandling har genom 

tidigare forskning visat sig vara effektiv för att minska användningen av annan narkotika 

(Johnson, 2005; Ling, m.fl. 1998). Goldbergs (2010) tredje steg i sin stämplingsteori är 

sekundär avvikelse där individen medvetet bryter mot samhällets normer i form av till 

exempel narkotikaanvändning. Min analys är att underhållsbehandling kan ge 

förutsättningar för att bryta en individs sekundära avvikelse eftersom att drogsuget minskar 

vilket leder till att drogernas beroendepotential inte driver på den sekundära avvikelsen lika 

mycket. Får underhållsbehandling den sekundära avvikelsen att minska löper individen 

mindre risk att hamna i det fjärde och sista steget i Goldbergs (2010) stämplingsteori som är 

avvikelsespiralen där en del individer slutar sin missbrukarkarriär i dödsfall. 

 

Underhållsbehandling har visat sig vara effektivt för att minska antalet narkotikarelaterade 

dödsfall då individer i underhållsbehandling lever längre och till större del avlider av 

naturliga anledningar jämfört med individer som inte fått underhållsbehandling eller blivit 

uteslutna ur underhållsprogram (Cousins, m.fl. 2016; Romelsjö, m.fl. 2010; Fugelstad, m.fl. 

2007). Att resultatet i diagram 1 visar att en majoritet har en positiv inställning till 

underhållsbehandling ger Sverige förutsättningar att fortsätta utveckla underhållsbehandling 

och minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.  

 

En icke-parametrisk analys genomfördes för att undersöka korrelationen mellan 

respondenternas inställning till underhållsbehandling och när de ansåg att en individ bör 

uteslutas ur underhållsprogram. Resultatet på den icke-parametriska korrelationen (se bilaga 

3) visade att det finns en positiv korrelation mellan inställning till underhållsbehandling och 

hur liberala de anser att underhållsbehandlingar bör vara (Spearmans rho 0,432 och 

signifikansnivå p=0,000). Den slutsats som dras av den icke-parametriska analysen är att de 

som har en mer positiv inställning till underhållsbehandling även anser att uteslutning ur 

programmen ska ske mer sällan. Johnson (2005) påpekar att underhållsbehandling idag inte 

är lika kontroversiellt som det var under slutet av 1900-talet skulle, det kunna tyda på att den 
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positiva inställningen ökar med tid. Ökar den positiva inställningen kan det leda till mer 

liberala underhållsbehandlingar i framtiden.  

 

Ännu en icke-parametrisk analys genomfördes för att undersöka om det fanns något 

samband mellan utbildningsnivå och respondenternas inställning till underhållsbehandling. 

Resultatet av den icke-parametriska analysen (se bilaga 4) visar att det finns en svag 

korrelation mellan utbildningsnivå och inställning till underhållsbehandling som harm 

reduction-insats men resultatet var dock inte signifikant (Spearmans rho 0.209 och 

signifikansnivå p=0.078). En förklaring på resultatet av den icke-parametriska analysen kan 

vara att de med högre utbildningsnivå såsom läkare och sjuksköterskor har en mer positiv 

inställning till underhållsbehandling då de själva arbetar nära den insatsen. Den positiva 

inställningen skulle även kunna förklaras genom att utbildning kan leda till mer 

reflekterande tänkande kring olika fenomen.  

5.2 Respondenternas inställning till sprututbyte 

Resultatet visar att 60 av 70 respondenter har en positiv inställning till sprututbytesprogram 

som harm reduction-insats då de svarat 6 eller högre på frågan. Därmed har 13 av 73 

respondenter uppgett en negativ inställning då de svarat med 5 eller lägre. Av de 13 

respondenter som visade en negativ inställning till sprututbytesprogram har 9 valt att placera 

sig 5 på skalan, vilket är den högsta siffran av de som betraktas som negativa på skalan och 

därmed är de inte helt negativa till sprututbytesprogram (Diagram 2). 

 

Diagram 2. Respondenternas inställning till sprututbytesprogram från 1 (helt emot) till 10 

(helt för). Sverige 2019.  

 
En anledning till att 60 av respondenterna visar en positiv inställning till 

sprututbytesprogram kan vara eftersom insatsen inte endast skyddar den injicerande 

narkomanen. Sprututbytesprogram minskar även risken för att resterande delar av 

befolkningen smittas av hepatit eller HIV via exempelvis sex, vilket enligt Goldberg (2011) var 

en stor anledning att sprututbyten implementerades i Sverige. Det faktum att 13 av 

respondenterna ändå uppvisar en negativ inställning till sprututbytesprogram kan ha 

förklaringen i att insatsen inte är i förankrad i det Goldberg (2004) menar länge varit 

Sveriges narkotikapolitiska mål, att nå det narkotikafria samhället. Ännu en analys av den 

negativa inställningen till sprututbytesprogram är att respondenterna möjligtvis tänker att 

sprututbyte hjälper injektionsmissbrukare att missbruka och att det skulle leda till fler tunga 

missbrukare eller mer injicerande missbrukare. I Stenströms (2008) longitudinella studie på 
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Malmös sprututbytesprogram gick det inte att urskilja att sprututbyte ledde till mer tungt 

missbruk eller fler injicerande missbrukare. Ännu en tanke är att de respondenterna med en 

negativ inställning till sprututbytesprogram anser att insatsen kan avstigmatisera 

injektionsmissbruket. Avstigmatiseras injektionsmissbruket ses inte injektionsmissbrukare 

som lika stora avvikare och därmed kanske det inte är ett lika stort steg för en icke avvikande 

individ att använda narkotika. Om vi ser på att sprututbytesprogram minskar hepatit och 

HIV-smitta genom Goldbergs (2010) sociologiska stämplingsteori är en tanke att en 

missbrukare som blir smittad får en sämre självbild. Får en missbrukare sämre självbild kan 

det leda till att individen blir mer och mer avvikande. Om inget stoppar det avvikande 

beteendet kanske individen har olyckan att hamna i det fjärde och sista steget i Goldbergs 

(2010) stämplingsteori som är avvikelsespiralen, som i en del olyckliga fall leder till döden. 

Ett antagande är alltså att sprututbytesprogram kan minska den negativa självbild 

injektionsmissbrukare kan ha genom att minska smittspridning.  

 

En icke-parametrisk analys genomfördes för att undersöka sambandet mellan 

respondenternas inställning till sprututbytesprogram och deras ålder. Resultatet av den icke-

parametriska analysen (se bilaga 5) visar ett mycket svagt negativt samband (Spearmans rho 

-0.082 och signifikansnivå p=0.493). Resultatet av analysen var inte signifikant och därmed 

kan nollhypotesen inte förkastas. En slutsats är då att ålder inte påverkar respondenternas 

inställning till sprututbytesprogram.  

 

En till icke-parametrisk analys genomfördes för att undersöka sambandet mellan 

respondenternas inställning till sprututbytesprogram och utbildningsnivå. Resultatet av den 

icke-parametriska analysen (se bilaga 6) visar ett svagt positivt samband (Spearmans rho 

0.150 och signifikansnivå p=0.205). Analysen visar att respondenter med högre 

utbildningsnivå är något mer positiva till sprututbytesprogram än de med lägre 

utbildningsnivå. Med tanke på att resultatet av analysen inte är signifikant kan inte 

nollhypotesen förkastas. Slutsatsen är dock att högre utbildning verkar leda till en mer 

positiv inställning till sprututbyte, det kon dock inte bekräftas så resultatet inte var 

signifikant.  

5.3 Respondenternas inställning till läkemedlet Naloxon 

Resultatet visar att en majoritet är helt för användningen av naloxon för att minska 

narkotikarelaterad dödlighet då 43 av 73 svarat 10 på frågan. Endast 6 av 73 respondenter 

uppgav en negativ inställning till naloxon. Medelvärdet av respondenternas svar är 8.95 

(Diagram 3).  

 

Diagram 3. Respondenternas inställning till att använda naloxon vid opioidöverdoser från 

1 (helt emot) till 10 (helt för). Sverige 2019.                                                              
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Resultatet visar att alla respondenter anser att sjukvårdspersonal bör använda sig av naloxon 

vid opioidöverdoser, 68 av 73 anser att polis bör ha tillgång till naloxon, 61 av 73 anser att 

socialtjänsten bör ha tillgång till naloxon, 56 av 73 anser att närstående till 

opioidmissbrukare bör ha tillgång till naloxon och 46 av 73 anser att opioidmissbrukare bör 

ha tillgång till naloxon (Diagram 4).  

 

 

 

 

Diagram 4. De grupper respondenterna tycker ska ha möjlighet få naloxon utskrivet. 

Sverige 2019.  

 
 

Min analys till varför 27 respondenter inte vill att opioidmissbrukare ska få naloxon utskrivet 

är då det inte är förenligt med Sveriges gamla narkotikapolitiska mål som Goldberg (2004) 

menar är att nå det narkotikafria samhället. Anledningen till varför naloxon, likaså som de 

andra harm reduction-insatserna, inte är förenligt med det gamla narkotikapolitiska målet är 

på grund av att det skulle underlätta missbruket. I denna studie antas det att naloxon som 

harm reduction-insats erkänner opioidmissbrukares problematik och att det i sin tur leder 

till att opioidmissbrukare känner att samhället står på deras sida vilket enligt Goldberg 

(2010) skulle kunna leda till att stigmatiseringen av missbruket minskar. Skulle 

stigmatiseringen kring missbruket minska antas det att det skulle bli svårare för missbrukare 

att falla ner i det Goldberg (2010) kallar för avvikelsespiralen, vilket då skulle leda till att 

Sverige får ett färre antal tunga missbrukare och ett minskat antal narkotikarelaterade 

dödsfall. Det faktum att en majoritet faktiskt tycker att naloxon bör skrivas ut till alla grupper 
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i diagram 4 tyder på att respondenterna är medvetna om effektiviteten av naloxon för att 

minska antalet dödliga överdoser. I flera studier har utskriften av naloxon till 

opioidmissbrukare visat sig rädda en hel del liv (Dwyer, m.fl. 2018; Galea, m.fl. 2006; Doe-

Simkins, m.fl. 2014). Ännu en tanke till varför en så stor majoritet av respondenterna har en 

positiv inställning till naloxon är att det till skillnad från de andra harm reduction-insatserna 

inte är kopplat till att ge ut narkotiska preparat eller att underlätta injicerande. Naloxon är en 

direkt livräddande insats vid akuta opioidöverdoser och därmed det kan vara anledningen till 

den positiva inställningen hos respondenterna. Läkemedelsverket (2017) påpekar att det 

dröjde hela vägen tills 2017 förrän att naloxon fick skrivas ut till opioidmissbrukare i Sverige 

och ett antagande till varför det dröjde så länge är att det såsom de andra harm reduction-

insatserna inte är förenligt med hur Goldberg (2004) påpekar att Sverige hanterat narkotika, 

med prohibition och nolltolerans. Hade naloxon kunna skrivits ut tidigare hade förmodligen 

en hel del liv kunnat räddas med tanke på den höga narkotikarelaterade dödligheten som 

EMCDDA (2018a) rapporterar om Sverige med 590 dödsfall 2016.  

5.4 Respondenternas inställning till injektionsrum 

Resultatet visar att 46 av 72 respondenter visar en negativ inställning till injektionsrum som 

harm reduction-insats då de svarat 5 eller lägre på frågan och 26 av 72 respondenter visar en 

positiv inställning då de svarat 6 eller högre på frågan (Diagram 5).  

 

Diagram 5. Respondenternas inställning till injektionsrum som harm reduction-insats från 

1 (helt emot) till 10 (helt för). Sverige 2019.  

 
 

Ett antagande är att respondenterna som har en negativ inställning till injektionsrum anser 

att insatsen skulle göra det lättare för injektionsmissbrukare att använda narkotika vilket inte 

är förenligt med vad Goldberg (2004) menar är det gamla narkotikapolitiska målet att nå det 

narkotikafria samhället. Det faktum att 26 av 72 visar en positiv inställning till injektionsrum 

tyder på att insatsen kan accepterad i Sverige inom en snar framtid. Med tanke på att även 

FN står bakom injektionsrum som harm reduction-insats kan vara en faktor som kan leda till 

att insatsen blir aktuell i Sverige så småningom. Enligt flera forskningsstudiers resultat kan 

injektionsrum minska antalet narkotikarelaterade dödsfall (Marshall, m.fl. 2011; Bardwell, 

m.fl. 2018; Kerr, m.fl. 2006). Att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall är väldigt 

aktuellt i Sverige med tanke på att vi har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa 

(EMCDDA, 2018a).  
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En icke-parametrisk korrelationsanalys genomfördes för att undersöka om det fanns ett 

samband mellan respondenternas utbildningsnivå och deras inställning till injektionsrum 

som harm reduction-insats. Resultatet av den icke-parametriska korrelationen (se bilaga 7) 

visar att det finns en svag positiv korrelation mellan utbildningsnivå och inställning till 

injektionsrum som harm reduction-insats (Spearmans rho 0,35 och signifikansnivå 

p=0,003). Den slutsats som dras av den icke-parametriska analysen är att nollhypotesen 

delvis kan förkastas och ge ett visst stöd för antagandet om att högre utbildning leder till en 

mer positiv inställning till injektionsrum som harm reduction-insats.  

 

Resultatet visar att det var 40 av 72 respondenter som hade tidigare kunskap om 

injektionsrum och av dessa 40 var det 19 som hade en positiv inställning till injektionsrum 

som insats. Av de 32 som inte hade tidigare kunskap om injektionsrum var det 7 som hade en 

positiv inställning till injektionsrum som insats (Tabell 1).     

  
Tabell 1. Hur kunskap angående injektionsrum påverkar respondenternas inställning. 

Sverige 2019.  

 
 

Resultat av en chitvå-analys visade att de respondenter som hade kunskap om vad ett 

injektionsrum innebär var mer positiva till den insatsen. I chitvå-analysen grupperades de 

med negativ inställning ihop och de med positiv inställning ihop. Chitvå-analysen visade sig. 

2 sided 0.024, df 1 och value 5,060. Resultatet av chitvå-analysen kan förkasta nollhypotesen 

och ger en viss styrka till forskningshypotesen att kunskap och kännedom om injektionsrum 

ger ett ökat stöd för att implementera injektionsrum som insats. Med tanke på att de som har 

tidigare kunskap om injektionsrum är mer positiva till insatsen kan det kopplas ihop med det 

Goldberg (2004) menar om att narkotikan var främmande för Sverige på mitten av 1900-

talet och därmed förbjöds det. På samma vis som narkotikan var främmande är 

injektionsrum främmande för Sverige idag, då det inte finns några verksamma ännu. Att 

resultatet visar att kännedom om insatsen leder till en mer positiv inställning tyder på att 

mer forskning och eventuell implementering i Sverige skulle kunna leda till ännu mer positiv 

inställning hos professionella inom beroendevården. 

 

Genom en icke-parametrisk korrelationsanalys (se bilaga 8) kunde vi se att de som var 

positiva till injektionsrum även var mer positiva till avkriminalisering gällande eget bruk av 

narkotika (Pearson r 0.303 och signifikansnivå p=0.01). Resultatet var signifikant och 

därmed kan nollhypotesen förkastas. Anledningen till varför respondenter som är positiva till 

injektionsrum också är positiva till avkriminalisering av eget bruk skulle kunna vara då de 



29 

inte är nöjda med den narkotikapolitiken som förs idag och därmed vill implementera nya 

insatser. Ett antagande är även att de respondenter som är positiva till injektionsrum och 

avkriminalisering har det Goldberg (2011) kallar för psykosocialt perspektiv på missbruk och 

därmed anser att missbruket bör avstigmatiseras för att underlätta livet för missbrukare och 

därmed minska de narkotikarelaterade dödsfallen.  

5.5 Respondenternas inställning till avkriminalisering gällande eget 

bruk av narkotika 

Resultatet visar att respondenterna har en negativ inställning till att avkriminalisera 

narkotika för eget bruk. Hela 24 av 73 valde att placera sig på 1, vilket är det mest negativa 

svarsalternativet. Totalt var det 57 av 73 respondenter som uppvisade en negativ inställning 

till avkriminalisering då de valde att placera sig på 5 eller lägre på skalan, vilket innebär att 

enbart 16 av 73 uppvisade en positiv inställning (Diagram 6).  

 

Diagram 6. Respondenternas inställning till avkriminalisering gällande eget bruk av 

narkotika från 1 (helt emot) till 10 (helt för). Sverige 2019.  

 
Nedan uppvisas hur respondenterna tror att en avkriminalisering kommer påverka de 

narkotikarelaterade dödsfallen och jag menar att den analyserande texten till figur 1 (se 

nedan) också går att applicera på diagram 6. 

 

 

 

 
Figur 1. Hur respondenterna tror en avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika 

kommer påverka narkotikarelaterade dödsfall. Sverige 2019. 
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Resultatet visar att 54.3% (38 av 70) tror att en avkriminalisering gällande eget bruk av 

narkotika kommer leda till ett ökat antal narkotikarelaterade dödsfall, 30% (21 av 70) tror att 

det inte kommer förändra antalet narkotikarelaterade dödsfall och 15.7% (11 av 70) tror att 

det kommer leda till ett färre antal narkotikarelaterade dödsfall (Figur 1).  

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna menar att om narkotika för eget bruk 

avkriminaliseras kommer fler att använda narkotika vilket kommer leda till mer missbruk 

och dödsfall. Forskningen som Hughes och Stevens (2010) och EMCDDA (2018b) uppvisar 

att Portugal efter avkriminalisering har sänkt antalet dödsfall från 369 till 27 per år, vilket var 

lägst i Europa 2016. Det verkar som 54.3 % (38 av 70) av respondenterna lutar mer åt det 

Goldberg (2011) menar är det biokemiska hållet i biopsykosocialt perspektiv då de här 

respondenterna verkar mena att drogernas beroendepotential har en större inverkan på 

narkotikarelaterade dödsfall än den negativa självbild som följer med att bli lagförd för 

narkotikabrott. De 15.7% (11 av 70) av respondenterna som svarat att en avkriminalisering 

gällande eget bruk av narkotika kommer leda till färre narkotikarelaterade dödsfall verkar 

mena att lagföringen av narkotikamissbrukare har en större inverkan på den 

narkotikarelaterade dödligheten än narkotikans biokemiska beroendepotential. Ett 

antagande varför 15.7% av respondenterna menar att en avkriminalisering leder till färre 

dödsfall är att de anser att lagföringen av narkotikaanvändare leder till stämpling och negativ 

självbild hos narkotikaanvändare. Respondenterna som tror att en avkriminalisering 

kommer leda till färre narkotikarelaterade dödsfall går att koppla till det Hughes och Stevens 

(2010) skriver angående varför Portugal valde att avkriminalisera eget bruk av narkotika. 

Anledningen till varför Portugal valde att avkriminalisera narkotika för eget bruk var då det 

uppmärksammades att den stigma som fanns runt narkotikamissbruket ledde till en stor 

social exkludering och marginalisering av narkotikamissbrukare. De 11 av 70 som tror att en 

avkriminalisering kommer leda till färre dödsfall går även att koppla till Goldbergs (2010) 

sociologiska stämplingsteori då han menar att de som betraktas som avvikande och ser sig 

själva stå utanför samhället. En individ som står utanför samhället får en negativ självbild 

och har lättare att hamna i sekundär avvikelse för att sedan hamna i avvikelsespiralen som i 

vissa fall kan leda till döden. Ett antagande är även att de 11 av 70 respondenter som tror på 

avkriminalisering för att minska dödsfall känner till resultaten om avkriminalisering från 

andra länder, exempelvis Portugal som Hughes och Stevens (2010) påpekar har lyckats.  

 

En icke-parametrisk analys genomfördes för att undersöka korrelationen mellan 

respondenternas inställning till avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika gentemot 

utbildningsnivå. Den icke-parametriska analysen (se bilaga 9) visade ett svagt positivt 

samband (Spearmans rho 0.163 och signifikansnivå p=0.169). Resultatet tyder på att en 

högre utbildningsnivå leder till en mer positiv inställning till avkriminalisering, dock var inte 

resultatet signifikant så nollhypotesen kan inte förkastas. En tanke är att de respondenterna 

med högre utbildningsnivå har mer teoretisk kunskap gällande exempelvis stämplingsteori 

och hur stämpling påverkar missbrukare till att spä på deras negativa självbild och därmed 

ser de fördelarna med att avkriminalisera narkotika för eget bruk. Ännu ett antagande är att 

respondenterna med lägre utbildningsnivå har vad Goldberg (2011) kallar för ett biokemiskt 

perspektiv på missbruk, vilket innebär att de lägger större vikt på drogernas biokemiska 

beroendepotential än den negativa självbild som kommer till följd av att bli lagförd för 

narkotikabrott. 
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Resultatet visar de fyra yrkesrollerna med flest respondenter i och deras tanke om hur en 

avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika kommer påverka de narkotikarelaterade 

dödsfallen. Totalt var det 15 sjuksköterskor som svarade på frågan, 9 tror att en 

avkriminalisering kommer leda till fler narkotikarelaterade dödsfall, 5 tror att det inte 

kommer förändra antalet dödsfall och 1 tror att dödsfallen kommer att minska. Totalt var det 

4 beteendevetare som svarade på frågan och samtliga tror att en avkriminalisering kommer 

leda till fler narkotikarelaterade dödsfall. Bland boendestödjare som svarade på frågan är det 

7 som tror att det kommer leda till ett ökat antal narkotikarelaterade dödsfall, 4 som tror 

dödsfallen varken kommer öka eller minska och 2 som tror att dödsfallen kommer att minska 

efter en avkriminalisering. Bland behandlingsassistenter som svarade på frågan var det 3 

som tror att dödsfallen kommer att öka och 3 som tror att dödsfallen kommer att minska 

efter en avkriminalisering (Diagram 7).  

 

Diagram 7. De fyra största yrkesgruppernas inställning till hur en avkriminalisering 

gällande eget bruk av narkotika kommer påverka de narkotikarelaterade dödsfallen. 

Sverige 2019.  

 
Sjuksköterskor var en av de yrkesroller som trodde minst på att en avkriminalisering skulle 

minska antalet narkotikarelaterade dödsfall och det kan bero på att de inte arbetar lika 

mycket med psykiska svårigheter som missbrukare har, utan mer med medicinska åtgärder. 

Med tanke på att sjuksköterskor till skillnad från de andra yrkesrollerna arbetar med 

medicinska insatser kan det tänkas att sjuksköterskor har ett mer biokemiskt perspektiv på 

missbruk. Sjuksköterskor kanske då tänker mer biokemiskt, vilket Goldberg (2011) menar 

innebär att de lägger en stor vikt vid att drogernas beroendepotential påverkar en individ i 
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missbruk. Anledningen till varför hälften av de sex behandlingsassistenter som svarade på 

frågan tror att en avkriminalisering kommer leda till färre dödsfall kan bero på att de jobbar 

nära missbrukare och förstår deras psykiska problem och vad som påverkas deras självbild. 

Ett antagande är att behandlingsassistenter kan luta mer åt det Goldberg (2011) kallar för det 

psykosociala perspektivet för att de lägger stor vikt på den sociala påverkan på missbruk. 

Omfånget av respondenter i vardera yrkesgruppen är alldeles för litet för att kunna slå fast 

hur yrkesrollerna i stort faktiskt tänker kring missbruk och avkriminalisering. Det var något 

förvånande att samtliga beteendevetare tror att en avkriminalisering kommer leda till fler 

dödsfall då det kan tänkas att de borde luta mer åt det psykosociala perspektivet men som 

sagt kan detta bero på det få antalet svarande i vardera yrkesrollen. Det kan tänkas att 

speciellt beteendevetarna och sjuksköterskorna är ovetande om hur den narkotikarelaterade 

dödligheten ser ut i Sverige jämfört med Portugal som har avkriminaliserat (EMCDDA, 

2018a; EMCDDA, 2018b). 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med studien är att undersöka professionella inom beroendevårdens inställning till 

olika harm reduction-insatser för narkotikaanvändare i relation till narkotikarelaterad 

dödlighet. Studien syftar även till att undersöka de professionellas syn på avkriminalisering 

av eget bruk av narkotika i relation till narkotikarelaterad dödlighet.  

 

• Vilken inställning har professionella inom beroendevården på de fyra harm 

reduction-insatserna? 

 

• Vilken inställning har professionella inom beroendevården gällande 

avkriminalisering av eget bruk av narkotika? 

6.1 Reflektion kring den tidigare forskningen 

Sökprocessens gång var allt annat än oproblematisk då det finns väldigt mycket forskning 

angående harm reduction-insatsers effektivitet. Det som var svårast att hitta var studier 

angående avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika och dess resultat. Någonting 

som jag menar styrker detta examensarbete är att det finns med studier från Sverige 

angående underhållsbehandling, sprututbytesprogram och naloxon. Den svenska studien om 

naloxon handlar dock bara om missbrukares inställning till insatsen. Det hade varit 

intressant att undersöka hur naloxon påverkat de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige 

sedan 2017 då läkemedelsverket godkände att det får skrivas ut till personer i risk för 

överdos. Självklart finns det inga svenska studier angående injektionsrum då det inte är 

verksamma i Sverige men om den insatsen väl blir aktuell i Sverige blir det intressant att se 

hur det kan minska antalet dödliga överdoser. Studierna i den tidigare forskningen sträcker 

sig från 1998 till 2019, de senare studierna väger självfallet tyngst då det är mer aktuella men 

de studier som är gjorde tidigare är också av vikt då de tyder på att insatserna har haft 

betydelse under en längre period. 
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6.2 Inställning till harm reduction och Sveriges framtida 

narkotikapolitiska inriktning 

Den hypotes som utformades angående harm reduction-insatser var att högre utbildning 

skulle leda till en mer positiv inställning till harm reduction-insatser. Statistiska analyser 

genomfördes för att undersöka hypotesen gällande att utbildningsnivå skulle leda till en mer 

positiv inställning till harm reduction-insatser och det fanns svaga samband som visade att 

högre utbildning ledde till mer positiv inställning till underhållsprogram, sprututbyte och 

injektionsrum. Jag påstår att utbildning leder till ett reflekterande tänkande och det kan vara 

en anledning att hypotesen delvis kunde bekräftas. Hade fler respondenter svarat på 

undersökningen hade chanserna för fler signifikanta resultat kunnat ges, vilket hade givit 

bättre förutsättningar till att bekräfta forskningshypoteserna.  

 

Jag antar att om denna undersökning hade ägt rum flera år tidigare hade respondenterna 

varit mer negativa till samtliga harm reduction-insatser, med tanke på hur negativ den 

svenska staten varit till dessa insatser tidigare (Johnson, 2005; Goldberg, 2011). Att resultat 

av denna uppsats överlag visar positiv inställning kan märkas genom att vi i Sverige aktivt 

använder tre av de fyra harm reduction-insatserna. Den insatsen som ännu inte är 

implementerad är injektionsrum så det kom inte som en överraskning att respondenterna var 

mest negativa till den insatsen. Med tanke på den forskning som uppvisas av bland annat 

Marshall, m.fl. (2011) och Bardwell, m.fl. (2018) där injektionsrum räddar liv kan det tänkas 

att även injektionsrum kommer bli aktuellt i Sverige eftersom de andra insatserna också 

blivit det, jag menar att det endast är en tidsfråga. Ett antagande är att Sverige behöver 

fortsätta byta riktning i narkotikapolitiken för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall 

med tanke på den stadiga ökningen av dödsfall som EMCDDA (2018a) rapporterar med näst 

intill en tre gånger så många dödsfall sedan 2006. Goldberg (2011) påpekar att den svenska 

staten under en längre period varit övertygade om att försöka eliminera 

narkotikakonsumtion varit den rätta vägen att gå och därmed varit skeptiskt till den 

forskning som visat att andra inriktningar gett positiva resultat. Med tanke på de resultat 

som samtliga studier i denna uppsats uppvisar angående harm reduction-insatser kan det 

antas att det i framtiden är mycket svårt för Sverige att gå tillbaka till prohibition och 

nolltolerans hållet igen. Det är uppenbart att maktkampen mellan prohibition och harm 

reduction börjat gå mer åt harm reduction hållet, vilket vi även kan se i respondenternas 

övervägande positiva inställning till underhållsbehandling, sprututbytesprogram och 

naloxon. Något som gick att urskilja i resultatet var att de respondenter som hade tidigare 

kunskap om injektionsrum var mer positiva till insatsen. Skulle vi i Sverige utbilda 

professionella om diverse harm reduction-insatser och dess effektivitet skulle vi eventuellt 

kunna se ett ökat stöd för dem, vilket skulle kunna leda till utbredning av insatserna. 

Utbredning och utveckling av harm reduction insatser kan anta minska den 

narkotikarelaterade dödligheten i Sverige som EMCDDA (2018a) påpekar är näst högst i 

Europa med 590 dödsfall 2016. 

6.3 Inställning till avkriminalisering och hur en avkriminalisering skulle 

påverka missbruket i Sverige 

Hypotesen som utformades angående avkriminalisering var att högre utbildning och yngre 

respondenter skulle vara mer positiva till avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. 
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Statistiska analyser visade att högre utbildning gav en mer positiv inställning till 

avkriminalisering av eget bruk. Anledningen här skulle kunna vara på samma vis som med 

harm reduction-insatserna, det vill säga att utbildning leder till ett reflekterande och kritiskt 

tänkande. Ännu en anledning skulle kunna vara att de med högre utbildning har en mer 

nyanserad uppfattning om forskningen gällande avkriminalisering av eget bruk av narkotika. 

 

Respondenternas negativa inställning till avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika 

kom inte som någon överraskning eftersom det strider så hårt mot hur Goldberg (2004) 

menar att Sverige hanterat narkotika genom åren. Sverige har försökt hantera narkotika med 

prohibition som innebär att förbjuda, försöka eliminera eller minska narkotikakonsumtion så 

mycket det går. Med tanke på att Hughes och Stevens (2010) påpekar att bland annat 

Portugal har visat framgång med minskade dödsfall och minskat smittspridning relaterat till 

missbruk efter en avkriminalisering och utbredningen av harm reduction-insatser kan det 

leda till att fler länder tar efter, kanske Sverige? Jag menar att det går en tydlig 

liberaliseringsvåg angående avkriminalisering, legalisering och harm reduction genom hela 

västvärlden. Liberaliseringen av narkotika och narkotikapolitiska insatser runt om i världen 

kan antas leda till att alla harm reduction-insatser och sedan tillslut en avkriminalisering 

kommer vara ett självklart sätt att hantera narkotikamissbruket på. För att Sverige ska 

avkriminalisera narkotika för eget bruk kan det tänkas att den narkotikapolitiska frågan 

måste få mer fokus i politiken. Det kommer även krävas att politikerna som arbetar med 

narkotikapolitiska frågor är insatta i forskningen om avkriminalisering och tar till sig den. 

Tham (2003) påpekar att uppenbarligen har inte de stadigt ökade kontrollåtgärderna kring 

narkotika och missbruk gett de resultat som Sverige hoppats på då både rekreations 

konsumtion och problematisk konsumtion ökat. På grund av att prohibition som 

narkotikapolitik misslyckats i de flesta avseenden kan det då antas att det vore intressant för 

professionella inom beroendevården och samhället i stort att se vilken effekt en 

avkriminalisering av eget bruk skulle ha. Självfallet kan vi inte med säkerhet veta om en 

avkriminalisering vore positivt för Sverige men med tanke på att prohibition inte verkar 

fungera för att minska narkotikarelaterade dödsfall behöver vi prova någonting annat. Utan 

att testa någonting nytt, såsom avkriminalisering kan vi inte veta om det kommer fungera 

eller ej. Vi kan endast spekulera kring avkriminalisering innan vi testat det, vilket även 

Goldberg (2012) betonar.  

 

Skulle Sverige välja att avkriminalisera narkotika för eget bruk är ett antagande att det skulle 

leda till att missbrukare inte får en lika negativ självbild och inte lika lätt faller in i 

kriminalitet och därmed inte avviker lika mycket från samhället, vilket Goldberg (2010) 

menar är en anledning till den negativa självbilden. Får missbrukare en bättre självbild kan 

det antas att de inte påverkar personer i deras omgivning lika negativt, exempelvis skulle 

barn till missbrukare också kunna få en mer positiv självbild. En tanke är alltså att 

avkriminalisering skulle kunna leda till att det Goldberg (2010) kallar för föräldrars 

stämpling skulle kunna minska, vilket är det första steget i hans stämplingsteori. Skulle det 

bli svårare för barn till missbrukare att falla in i det första steget i stämplingsteorin kan det 

då antas att det i det stora hela skulle leda till att färre personer kommer att bli avvikare från 

samhället. En avkriminalisering kanske då skulle kunna bryta den onda cirkeln där barn till 

missbrukare ofta faller i samma bana som sina föräldrar. Ett antagande är även att i det stora 

hela skulle en avkriminalisering på sikt leda till färre tunga missbrukare, eftersom de 

antagligen inte skulle bli stämplade lika mycket. Den stora frågan är då när Sverige börjar 

luta mer åt det Goldberg (2011) kallar för det psykosociala perspektivet istället för det 

biokemiska perspektivet. För att Sverige ska avkriminalisera narkotika för eget bruk antar jag 
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att vi behöver vara övertygade om att det psykosociala perspektivet är den dominerande 

orsaksförklaringen när det kommer till missbruk. För att det psykosociala perspektivet ska få 

mer kraft kan det underlätta om socialt arbete involveras ännu mer i missbruksverksamheter. 

För att Sverige ska avkriminalisera narkotika för eget bruk tror jag dock kommer kräva att 

fler länder väljer att avkriminalisera narkotika och uppvisar positiva resultat. Någonting som 

är viktigt att betona är att en avkriminalisering inte innebär att narkotika släpps fritt, vilket 

förövrigt inte en legalisering heller behöver förespråka. En generell tanke kring 

narkotikapolitik är att många i vårt land inte ser gråzonen mellan nolltolerans och att 

narkotikan släpps fri. Mellan ytterligheterna nolltolerans och fri användning av narkotika 

finns harm reduction och avkriminalisering, vilket som sagt förmodligen är en kunskap som 

en hel del personer saknar. Jag menar att den svenska narkotikapolitiken behöver fortsätta 

byta inriktning och det fort. Jag hävdar att den narkotikapolitiska inriktningen som Sverige 

haft sedan slutet av 1960-talet fört onödigt många svenska narkotikamissbrukare i graven.  

6.4 Svensk utbildning, socialt arbete och missbruk 

Någonting som skulle vara fördelaktigt för framtiden är om svenska utbildningar som 

utbildar studenter som sedan kan arbeta med missbruk skulle lära ut om harm reduction 

som narkotikapolitisk inriktning. Om studenter som sedan kommer arbeta med missbruk får 

en bättre bild av vad harm reduction är och hur det kan påverka missbruket kan det leda till 

att insatserna utvecklas. Många som utbildar sig till socionom, beteendevetare och 

sjuksköterskor kommer att arbeta med missbrukare, vissa mer och vissa mindre. Missbruket 

kommer i kontakt med många olika delar där vi kommer att arbete, exempelvis HVB-hem, 

försäkringskassan eller beroendecentrum. Jag tänker att det vore fördelaktigt att de 

studenter som sedan eventuellt kommer jobba med missbrukare får en bild av hur samhällets 

stigmatisering faktiskt påverkar missbrukare. På socionomprogrammet får man oftast läsa 

om stämplingsteori men jag menar att det behöver göras en tydligare koppling till missbruk, 

vilket skulle kunna ske genom det biopsykosociala perspektivet. Genom en tydlig koppling 

mellan missbruk och stämpling tror jag att många studenter skulle kunna reflektera över en 

avkriminalisering och harm reduction-insatser, vilket är extra viktigt för socionomstudenter 

då de i framtiden får vara med och besluta angående missbrukares insatser. Idag menar jag 

att det ses som en självklarhet att det vore skadligt med en avkriminalisering. Vi måste bryta 

det svenska mönstret att tänka i det Goldberg (2011) kallar de biokemiska perspektivet och 

vidga våra vyer, därmed vore det inte helt fel att börja med studenterna som kommer bli 

framtidens professionella.   

6.5 Förslag till vidare forskning 

En sak som jag skulle gjort annorlunda vore att försöka få tag i respondenter i specifika 

yrkesroller för att kunna generalisera hur olika yrkesroller tänker om harm reduction och 

avkriminalisering. Skulle en större studie genomföras med fler respondenter i vardera 

yrkesgrupper skulle det gå att generalisera resultatet, vilket vore väldigt intressant. En tanke 

är att det vore intressant att se skillnader mellan yrkesroller som arbetar behandlande med 

missbrukare gentemot yrkesroller som arbetar mer medicinskt med missbrukare. Någonting 

mer som vore intressant kan vara att undersöka missbrukare och före detta missbrukares syn 

på harm reduction-insatser och avkriminalisering av eget bruk. Vidare forskning om speciellt 
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avkriminalisering av eget bruk är väldigt viktigt för att se effektiviteten av det då det inte 

finns så många studier på ämnet just nu. Förmodligen skulle longitudinella studier vara av 

vikt för att kunna uppvisa effektiviteten gällande avkriminalisering av eget bruk över tid. Ett 

intressant studieförslag vore att göra en liknande studie som denna fast jämföra 

professionella inom beroendevården i Portugal gentemot professionella i Sverige för att se 

skillnader i tänkandet kring avkriminalisering och harm reduction. För att få mer djupgående 

resultat skulle det vara intressant med kvalitativa intervjuer av professionella portugiser och 

svenskar inom beroendevården. 
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Missivbrev 

Harm reduction-insatser i relation till narkotikarelaterad dödlighet. 

  
Hej! Jag går socionomprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Syftet med mitt 
arbete är att undersöka professionella inom beroendevårdens inställning till olika harm 
reduction-insatser i relation till narkotikarelaterad dödlighet. Arbetet syftar även till att 
undersöka inställningen gällande avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika i relation 
till narkotikarelaterad dödlighet. 
 
Jag vill påminna om att du som svarar på denna enkät kommer att vara konfidentiell samt att 
enkäten och samtliga frågor är valfria att svara på. Enkäten tar runt 5 minuter att svara på, 
totalt är det 23 frågor. Din arbetsplats kommer inte heller att kunna identifieras via dina 
svar. Svaren kommer endast att användas till detta examensarbete och ingenting annat. Du 
kommer få ta del av resultaten av uppsatsen när den blivit godkänt av examinator och då 
kommer även det insamlade datamaterialet att förstöras. Resultatet av arbetet kommer sedan 
eventuellt publiceras på http://www.diva-portal.org. 
 
Jag uppskattar verkligen din medverkan! 
Vid frågor maila mig på msg16007@student.mdh.se 
  
Handledare: Gunnel Östlund. 
gunnel.ostlund@mdh.se  
 
Stort tack! Hälsningar, Martin Spång. 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 

E-postenkät 



 2  



 3  



 4  



 5  

 

 



 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

Bilaga 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

Bilaga 4   

 

 

Bilaga 5 

 

 



 9  

Bilaga 6 

 

 

Bilaga 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

Bilaga 8       

 

 

Bilaga 9   



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


