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SAMMANFATTNING 

Diskussionen kring huruvida individer i substitutionsbehandling är drogfria eller inte var det 
som väckte intresset för denna studie. Det är en högst relevant fråga inom det sociala arbetet 
då det är en metod som blivit allt mer omtalad inom missbruksbehandlingen. Författarna 
ville i och med detta undersöka hur professionella som arbetar inom området ställde sig i 
denna fråga samt hur de kan se att denna metod är effektiv eller inte. Genom att se till 
behandlingens effekter för individen och dess omgivning kunde viss klarhet i denna fråga 
synas. För att undersöka detta gjordes en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade 
intervjuer. I studien deltog sjuksköterskor och en behandlare samt en områdeschef. 
Resultatet visade på att behandlingen är till fördel för individerna då allt som kan leda till en 
trygg och stabil tillvaro är av stor vikt för dessa individer. Behandlingen påverkade 
individernas samtliga livsområden. Nackdelar finns men studien kom att visa att vid 
övervägande är de positiva följderna av större vikt.  

 

Nyckelord: läkemedelsassisterad behandling, opiatmissbruk, missbruksbehandling, 
syntetiska opiater, socialt arbete 
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ABSTRACT 

The discussion on whether individuals in substitution treatment is drug free or not awoke the 
interest to conduct the following study. It is a highly relevant issue in social work as it is a 
method that has become increasingly talked about in the treatment of drug abuse. The 
authors wanted to explore how professionals working in the field stood on this issue and how 
they can see that this method is effective or not. By looking to the effect of treatment for the 
individuals and its environment could show some clarity on this issue. To investigate this, a 
qualitative study based on semi-structured interviews was performed. In this study, nurses 
and drug therapists as well as an area manager. The result indicated that the treatment is 
beneficial to individuals when everything that could lead to a safe and stable lives is of great 
importance for these individuals. The treatment affected individuals all the different areas of 
life. Disadvantages exist but the study was to demonstrate that considering the positive 
effects was of major importance. 

 

Keywords: medication-assisted treatment, opiate addiction, addiction treatment, synthetic 
opiates, social work 
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1 INTRODUKTION 

På uppdrag av Regeringen inleddes en utredning år 2008 av den svenska missbruks- och 
beroendevården. I denna utredning framkom att det i Sverige finns cirka 80 000 individer 
med narkotikaberoende (SOU 2011:35). Enligt den rapport som Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) publicerade under 2014 har det visat sig att vid 
undersökningstillfället var det cirka 150 000 personer i Sverige som angett att de brukat 
narkotika någon gång under året som gått. Att fastställa antalet aktiva drogmissbrukare i 
Sverige idag är mycket svårt. Mörkertalet är stort och en fullständig kartläggning blir inte 
möjlig att genomföra (CAN, 2014). 

Vid missbruk av opiater är det vanligast att injicera heroin. Till följd av användandet av 
heroin kan flertalet negativa effekter nämnas. Däribland spridning av HIV, hepatit B och 
hepatit C. Utöver sjukdomsspridning finns det risk för överdos, en tänkbar följd vid missbruk 
av opiater. Överdos kan förekomma vid återfall i missbruk efter ett uppehåll, ibland med 
dödlig utgång. På Socialstyrelsens statistikdatabas framkom det att antalet drogrelaterade 
dödsfall i Sverige år 2013 var 589. Dessa är de dödsfall då drogberoende dokumenterats på 
dödsorsaksintyget (Socialstyrelsen, 2014b).  

De negativa effekterna av opiatmissbruk har lett till att okonventionella behandlingsmetoder 
tagits fram, däribland substitutionsbehandling där syntetiskt framställda substanser erbjuds 
till individen under kontrollerade former. Det finns delade meningar om detta är gynnsam 
behandlingsmetod. När opiater i missbrukskretsar kom att introduceras i Europa under 
1960-talet var missbruksbehandling inte lika utbrett som idag. Substitutionsbehandling 
förekom men dock ytterst sällan. I Sverige startades den första substitutionsbehandlingen år 
1966 i Uppsala och blev mer eftertraktad under 80-talett då HIV/AIDS-epidemin spred sig 
(Åberg, Grönberg, Persson och Gerdner, 2001; European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction, EMCDDA, 2000). Till en början var metadon det mest förekommande 
substitutet för opiater (EMCDDA, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2012) benämns 
substitutionsbehandling som Läkemedelsassisterad Rehabilitering för Opiatberoende, även 
kallad LARO. Behandlingens popularitet ökade under 1994-1997 då allt fler forskade kring 
ämnet och försöksprojekt genomfördes (EMCDDA, 2000).  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är substitutionsbehandling endast godkänd att utövas vid 
sjukvårdsinrättning. Detta då beslut om behandling fattas av en läkare med 
specialistkompetens i psykiatri. För att en individ ska få genomgå denna form av behandling 
har socialstyrelsen konstruerat riktlinjer som måste uppfyllas för att bli berättigad 
substitutionsbehandling. Psykiatri Skåne (2013) beskriver att processen för att bli beviljad 
substitutionsbehandling kan ske på olika sätt. Dels kan individen ansöka via socialtjänsten, 
då upprättar socialsekreterare tillsammans med klient en vårdplan. Därefter inleds en 
utredning av ansvarig överläkare. Om ansökan inte sker på eget initiativ kan individen bli 
remitterad av psykiatrin direkt till en överläkare som sedan påbörjar utredning. Därefter 
fattas beslut om individen är berättigad att ingå i behandlingen eller ej. 
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Substitutionsbehandling är inriktad på opiatberoende. Det finns vissa kriterier för vilka 
individer som är berättigade att genomgå substitutionsbehandling. Ett av dem är ålderskrav 
på 20 år. Substitutionsbehandling kan te sig på olika sätt. Dels genom underhållsbehandling 
vilket innebär att individen får den mängd substans som är tillräcklig för att kunna motverka 
det skadliga beteende som kan tänkas uppkomma i samband med bruk av den egentliga 
drogen (Socialstyrelsen, 2013). Substitutionsbehandling har kritiserats i olika sammanhang 
sedan 70-talet. Det har pågått debatter kring läkemedelsassisterad behandling. Behandlingen 
ifrågasattes och det fanns åsikter om att metoden endast ersatte en drog med en annan. 
Vidare diskuterades det om detta verkligen kunde anses vara ett sätt att sträva efter 
drogfrihet. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN 
(2002) skriver att det främsta problemet ligger i att det sociala sammanhanget inte 
uppmärksammas vid substitutionsbehandling. 

Inom ramen för socialt arbete kan ett av de mest omfattande samhällsproblemen anses vara 
missbruk. Samhället strävar efter drogfrihet och därmed faller det inom det sociala arbetets 
fält att arbeta förebyggande och tillhandahålla hjälpinsatser. Detta för att sprida kunskap 
kring missbrukets effekter men även de olika behandlingsmetoder som finns. Detta kan vara 
en stor del i arbetet mot missbruk. Genom information kan det förhindras att fler individer 
testar droger och ännu färre som faller i ett missbruk. Ämnet är då högst relevant för det 
sociala arbetet samt individer i det övriga samhället för att tillsammans kunna motverka 
denna problematik. Denna bakgrund har väckt ett intresse för fördjupad kunskap inom 
området, vilket författarna upplevt att de inte har sedan tidigare. Utifrån detta har syfte och 
frågeställningar konstruerats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur professionella förhåller sig till substitutionsbehandling 
och om det uppstått några förändringar som de kan ha uppfattat hos individer som 
genomgått en sådan behandling. 

Utifrån studiens syfte kommer följande frågeställningar att undersökas: 
1. Vilka för- och nackdelar kan de professionella se med substitutionsbehandling generellt? 

2. Vilka förändringar har de professionella uppfattat hos individerna de möter i behandlingen 
och vad kan dessa betyda för individen och dess omgivning? 

1.2 Begreppsdefinition 

Substitutionsbehandling 

Substitutionsbehandling är en läkemedelsassisterad behandling som erbjuds till individer 
med ett dokumenterat opiatmissbruk. Behandlingen innebär att individen ordineras 
substanser i form av syntetiska opiater – metadon, subutex och subuxone. Individen förses 
med den mängd av substansen som behövs för att undvika abstinensbesvär och sug vid 
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avsaknad av opiaten. Behandlingen kan te sig i två olika former, vilka är avgiftning eller 
underhållsbehandling. Under substitutionsbehandling ska individen inte missbruka några 
andra droger, inte heller alkohol. Detta innebär att behandlingen sker under mycket ordnade 
former. Övervakade drogtester och blodprov tas regelbundet och delegering av medicin sker 
under övervakning dagligen under minst sex månader. (Socialstyrelsen, 2013).  

Opiatmissbruk  

I denna studie kommer opiatmissbruk och beroende att syfta till klassifikationssystemet 
DSM-IV, i vilken det framgår att missbruk innebär att bruka opiater vid upprepade tillfällen 
under minst ett år. Enligt DSM-IV blir det ett missbruk då brukandet av substansen leder till 
att sociala skyldigheter såsom arbete och skola inte genomförs, att bruka substansen i 
riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning, att vid flertalet tillfällen komma i kontakt 
med rättsväsendet p.g.a missbruket samt att individen fortsätter att bruka preparatet trots de 
följder som uppstått i och med användandet. Enligt DSM-IV behövs endast ett av dessa 
kriterier uppfyllas för att bruket skall anses vara ett missbruk. Ett långvarigt missbruk kan 
sedan komma att utveckla ett beroende, vilket innebär att kroppen signalerar ett behov av 
opiater för att undvika ett abstinenstillstånd (Socialstyrelsen, 2014a). 
 

Metadon, Subutex och Subuxone 

I en publikation utgiven av Psykiatri Skåne (2013) beskrivs metadon och subutex/subuxone 
som de vanligast förekommande substanserna inom substitutionsbehandling. Mellan dessa 
preparat förekommer dock vissa skillnader. Metadon förklaras som en syntetisk opiat och 
används för att motverka sug och abstinens till följd av heroinmissbruk. Denna förtärs oralt i 
flytande form. Subutex/Subuxone å andra sidan består av den verksamma substansen 
buprenorfin. Dessa intas också oralt men i tablettform.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Positiva effekter av substitutionsbehandling 
Keene, Steener, Connor och Fenley (2007) genomförde en studie där 180 individer med 
missbruksproblematik blev erbjudna substitutionsbehandling. Denna behandling omfattade 
103 individer. De genomförde dessutom 40 semistrukturerade intervjuer för att inkludera ett 
kvalitativt perspektiv. Det visade sig att klienterna var positivt inställda till 
substitutionsbehandling. De uppskattade de professionellas bemötande, att ses som individer 
och inte missbrukare. De menade att personalen var hårda och bestämda men visade ändå 
mycket empati. Deltagarna i studien kände stolthet när de hämtade sina mediciner, som kom 
att leda till ökad motivation. Detta påverkade deras fortsatta deltagande i programmet. I 
studiens resultat framkom att klienterna värdesatte att deras problematik sågs i sin helhet 
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och inte enbart med fokus på drogen. Detta genom professionella samtal vilket underlättade 
bearbetningen av den psykiska hälsan. 

I Asmussens (2006) studie framkom att det ofta finns problematik i omgivningen och i 
individernas sociala samspel. I sådana fall handlar behandlingen om att förbättra individens 
livsvillkor. Detta tydliggörs i följande citat: “The goal of their treatment is not to get them to 
abstain from drugs or cure their drug addiction, but is to improve the quality of their lives as 
drug users” (Asmussen, 2006).  

Bjerge, Nielsen och Franks (2014) beskrev att substitutionsbehandling har visat sig vara en 
metod som underlättar individernas tillfrisknande. Genom medicinering kan dessa individer 
utveckla och stabilisera olika viktiga livsområden. Detta framkom i resultatet efter att de 
intervjuat 26 professionella inom området, samt 37 individer med egen 
missbruksproblematik. Det har visat sig bland annat att individernas ekonomiska 
förutsättningar förbättrades genom behandlingen. Detta bekräftas vidare i en annan studie 
av Walmsley (2013), som menade att behandling av drogberoendet endast leder till att ett av 
livsområdena förbättras. Walmsley försökte få en förståelse för hur heroinberoendet sett ut 
genom tiderna och på det sättet kunna se hur utvecklingen och framgången sett ut för 
substitutionsbehandling som metod. I en studie av Duke och Thom (2014) framkom att 
individerna hade större mål med behandlingen än endast drogfrihet. De strävade efter 
sundare personliga relationer, förbättrad ekonomisk situation, sysselsättning samt ett gott 
hälsotillstånd. Denna studie baserades på analyser och intervjuer från ett antal intressenter, 
bland annat representanter från brukarorganisationer, behandlare, tjänstemän och 
medlemmar från expertkommittéer. 

Whelan och Remski (2012) fokuserade i sin studie på risken för överdoser. Syftet var att 
jämföra för- och nackdelar med metadon och buprenorfin. De beskrev att 
substitutionsbehandlingen användes som avgiftning och nedtrappning, för 
heroinmissbrukare. Detta genom att ge dem medicinsk ersättning. Anledningen till detta var 
att negativa konsekvenser kan framkomma om individen slutar inta drogen omedelbart. 
Whelan och Remski (2012) visade på medvetenhet om att överdoser kan tänkas ske inom 
substitutionsbehandling, dock anses heroinet bära en betydligt större risk. Detta då 
substitutionsbehandling sker under strikta, kontrollerade förhållanden. Kimber, Copland, 
Hickman, Macleod, Mc Kenzie, De Angelis och Robertson (2010) presenterade resultat i sin 
studie som visade på att varje år av substitutionsbehandling minskar risken för överdoser hos 
heroinmissbrukare med 13 procent. Resultatet baserades på en longitudinell studie med 
totalt 794 individer, varav 554 av dessa genomgick substitutionsbehandling.  

2.2 Negativa effekter av substitutionsbehandling 
Vidare beskrev Keene m.fl. (2007) att klienterna efterfrågade ytterligare hjälp och stöd inom 
andra områden utöver missbruksproblematiken. Problematik förekommer även i det sociala 
samspelet exempelvis genom social isolering. För att kunna förändra sin omgivning och det 
sociala nätverket med kopplingar till missbruk måste detta bearbetas. Detta ansågs därför 
vara en brist inom behandlingsmetoden. 
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Duke och Thom (2014) argumenterade emot behandlingen eftersom endast ca tre procent 
minskade dosen successivt för att de sedan skulle kunna leva helt drogfria. Whelan och 
Remski (2012) nämnde att metadon och buprenorfin går att missbruka precis som andra 
droger. Metadon är det billigare alternativet men buprenorfin har en mindre risk för överdos. 
Kimber m.fl. (2010) gjorde en studie som långsiktigt undersökte om substitutionsbehandling 
ledde till en större chans för överlevnad och mindre risk för framtida injektioner. När 
resultatet skulle fastställas hade dock ca 34 procent av deltagarna gått bort av olika 
anledningar och risken för injektioner hade inte minskat. Resultatet visade däremot att 
dödsantalet förmodligen varit högre om individerna hade intagit sin huvuddrog.  

Enligt Walmsley (2013) ansåg vissa klienter att det var en börda att behöva hämta 
läkemedlet. Den övervakade konsumtionen, de fasta tiderna och repetitionen av det hela 
upplevdes vara en konstant påfrestning. Bjerge m.fl. (2014) höll med om detta och beskrev 
det som att klienterna borde sett det som övning att passa tider inför ett framtida stabiliserat 
liv. Slutligen ställde Walmsley (2013) den komplicerade och intresseväckande frågan om en 
individ är drogfri under substitutionsbehandling då metadon är narkotikaklassat? 

2.3 Omgivningen och det sociala nätverket 
En konsekvens av missbruk är förlorade relationer. Individerna upplevde ett tomrum vilket 
de kompenserade med ett nätverk bestående av individer med samma problematik. Av denna 
anledning såg de sig som likasinnade vilket kunde också inge en trygghet hos andra individer 
med missbruksproblematik. Därmed sökte de sig till varandra. Med detta till grund drogs 
slutsatsen att uppbyggandet av ett stabilt socialt nätverk, med vänskapsrelationer, är en 
viktig förutsättning för att bli fri från missbruk. Studien baserades på kvalitativa intervjuer 
med 29 individer i ett pågående eller tidigare drogmissbruk, samt uppföljningsintervjuer 
vilka berörde deras sociala nätverk. Studien visade att grunden för utvecklingen av 
processen, för att bli fri sitt missbruk, låg i graden av engagemang i missbruksvärlden och i 
det sociala nätverket. Vidare resulterade studien i att vägen ur ett missbruk inte endast 
handlar om valet att avstå från droger, utan ett val mellan samhällets olika sociala världar 
(Skårner, 2001). 

Enligt Bjerge m.fl. (2014) försökte socialarbetarna skapa situationer där individerna med 
missbruksproblematik skulle få stöd i hur de kan hjälpa sig själva. De tilldelades verktyg som 
ansågs behövas för att kunna hantera olika sociala situationer. Därigenom fick de kunskap 
och färdigheter för att kunna bli mer ansvarstagande medborgare (Bjerge m.fl. 2014). 
Respondenterna i studien gjord av Keene m.fl. (2007), ansåg att det fanns olika insatser i 
behandlingen som hjälpte dem att hantera ett bredare spektrum av olika behov. Mer stöd 
önskades dock gällande boende, barnomsorg, finans, psykisk hälsa och allmän hälsa. 
Däremot ansågs det att framgången främst berodde på stöd från professionella, familj och 
vänner (Keene m.fl. 2007). 

Trulsson och Hedin (2004) gjorde två kvalitativa studier om hur kvinnors nära relationer 
påverkade deras process att ta sig ur ett drogmissbruk. Den huvudsakliga frågeställningen 
undersökte om tillgången till nära relationer skulle påverka utkomsten av hennes 
behandling. Studierna rörde kvinnor som var inskrivna i olika behandlingsprogram. Trulsson 



 

6 

 

och Hedin (2004) skriver att drogmissbruk är väldigt stigmatiserande och en kvinna ofta leds 
till social isolering till följd av detta. De nämner flera viktiga faktorer för både män och 
kvinnor som ingår behandling för sitt missbruk, men en av de viktigaste för en kvinna var 
relation till sitt barn. Att uppleva en känsla av misslyckande i sitt föräldraskap konstaterades 
vara den mest degraderande faktorn. Detta ledde till ökad motivation och kvinnorna strävade 
därmed efter att stärka sin roll som förälder. Detta för att de i ett senare skede skulle kunna 
leva tillsammans med och uppfostra sitt barn. En annan otroligt viktig faktor som Trulsson 
och Hedin (2004) beskrev var förmågan att bygga stödrelationer. Kvinnor som genomgick 
behandling ihop utvecklade relationer till varandra. Dessa kom att visa sig vara till stort stöd 
för kvinnorna. Dessa stödrelationer ansågs vara relevanta för kvinnornas utveckling av andra 
relationer. Tidigare benämndes individernas gemensamma faktor som missbruket, i detta 
stadie är det istället vägen mot ett liv utan missbruk som utvecklas till den gemensamma 
faktorn.  

2.4 Sammanfattning av Tidigare forskning 
Tidigare nämnda studier som alla berör substitutionsbehandling visar sammanfattningsvis 
att det finns både för och nackdelar med behandlingsmetoden, vilket är syftet med denna 
studie. Det positiva med behandlingen var bland annat att individerna kunde uppleva 
känslan av att kunna uppnå meningsfullhet i sin tillvaro. Detta genom att 
substitutionsbehandlingen ger dem möjlighet att bygga upp sitt liv utanför missbruket 
genom att till exempel skaffa arbete, familj och bostad (Keene m.fl. 2007; Walmsley, 2013; 
Duke och Thom, 2014). Relevansen för socialt arbete blir tydlig då detta är en metod som fått 
allt mer framgång inom missbruksvården i Europa. Resultaten av denna metod kan till större 
del ses som positiva och individer med ett tidigare opiatmissbruk får en möjlighet att komma 
tillbaka till den sociala vardagen och de får möjlighet att känna tillhörighet och acceptans 
(Asmussen, 2006).  

De negativa aspekterna av behandlingen som klienterna uttryckte var övervakningen och 
kontrollen. Detta är dock viktiga aspekter eftersom läkemedlen som skrivs ut är 
beroendeframkallande och kan missbrukas (Whelan och Remski, 2012). I det sociala arbetets 
eviga kamp ingår det bland annat att minska missbruk. Substitutionsbehandlingen hjälper 
till med denna aspekt och även om bara tre procent av individerna går ur behandlingen rena 
från droger så är det ett steg i rätt riktning (Walmsley, 2013). 

Substitutionsbehandling är en metod som syftar till att ge individen förutsättningarna den 
behöver för att bygga ett nytt nätverk utanför sitt missbruk (Keene m.fl, 2007). Denna studie 
syftar även till att se till förändringar hos individen och dess omgivning, vilket följande studie 
gör. Tidigare nämnd studie påpekade vikten av nära relationer och hur dessa skulle påverka 
resultatet av behandlingen för individen. Behandlingen handlar om att bryta sig fri från sitt 
tidigare nätverk där det fanns ett fokus på missbruk och istället fokusera på att skapa nya 
vänskapsrelationer, samt bygga upp relationer med släkt och familj som motiverar och 
stärker individen att klara sig ur sin missbruksproblematik (Skårner, 2001; Trulsson och 
Hedin, 2004).  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Författarna har i denna studie valt att tillämpa stämplingsteorin. Detta med anledning att 
förklara hur samhällets normer och förutfattade meningar kan komma att påverka utsatta 
individer i samhället.  

3.1 Stämplingsteori 
Denna studie utgår från Stämplingsteorin som syftar till att förstå vad en avvikelse är. Teorin 
utvecklades av Emilé Durkheim, en fransk sociolog som var den första att påpeka att 
avvikande beteende som kriminalitet inte är en kränkning utav strafflagarna utan snarare en 
handling som gör samhället upprört. Stämpling av det avvikande tillfredsställer och uppfyller 
samhällets behov av att kontrollera beteendet (Durkheim, 1983). Becker (2006) definierar 
avvikelse på följande sätt “Den enklaste synen på avvikelse är i princip statistisk och 
definierar allt som avlägsnar sig alltför mycket från genomsnittet som avvikande” (s. 19). 
Becker fortsätter att förklara att det finns faktorer som har inverkan på vilka individer som 
kan bestämma normer och praxis för vad som anses vara avvikande. Faktorer som påverkar 
är ålder, kön, klass och etnicitet. Det leder till att regelverk skapas men alla normer 
accepteras inte av alla och skapar olika uppsättningar av grupper (Becker, 2006). Parrish 
(2012) beskriver att det är en mycket enkel process då en individ anses vara avvikande. 
Stämplar kan vara både synliga och osynliga etiketter, en fysisk avvikelse i form av 
brännskada kan vara en synlig stämpel och en osynlig stämpling kan vara psykisk ohälsa 
exempelvis missbruk. Samhället tillsammans definierar vad som är avvikelser genom sina 
uppfattningar om verkligheten, vilka påverkar det sociala samspelet och skapar därigenom 
sociala problem. Droger är inte lagligt i Sverige och lagarna bland annat avgör vad som är 
accepterat av samhället. Detta gör missbruk till ett avvikande beteende (Parrish, 2012).  

Processen börjar med en primär avvikelse då en individ handlar på ett sätt som inte 
accepteras av samhällets normer och regler. Det kan vara en kriminell handling, att 
missbruka eller något enkelt som en handling gjord av ett barn som ännu inte förstår 
samhällets normer. Hur individen sedan handlar beror på samhällets respons på den 
avvikande handlingen. Antingen kommer handlingen att accepteras eller uppstår en 
stigmatisering av individen (Hilte, 1996). Goffman (1963) utvecklade begreppet stigma efter 
att grekerna använde ordet för att märka en individ som inte ansågs passa in i det övriga 
samhället. Det kunde under denna tid vara en pestsmittad, en tjuv, en utstött eller andra 
avvikande särdrag. Därigenom märkte man individerna, exempelvis genom brännmärkning, 
för att omgivningen tydligt kunde se de som var avvikande. Goffman beskriver stigmatisering 
som att en individ innehar en karaktär som inte anses vara önskvärd av det övriga samhället, 
vilket leder till att denne förvandlas från en accepterad individ till en exkluderad.  
 
Om den avvikande handlingen normaliseras kommer den att anpassas och föras in en socialt 
godkänd roll. Hilte (1996) exemplifierar på följande sätt “När det plötsligt uppdagas att en 
välkänd och folkkär artist använt narkotika sedan en lång tid tillbaka, betraktas det antingen 
som en förflugen handling, ett misstag eller något som jobbet kräver” (s. 116). Detta citat 
visar på att artistens handlande normaliseras då det anses vara en tillfällighet och ett misstag 
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från artistens sida. Skulle det istället varit en, för allmänheten, okänd individ skulle denne 
med största sannolikhet stigmatiseras. Om individen accepterar denna kommer avvikelsen 
att omvandlas till en sekundär avvikelse. Det förklaras som att individens självbild formas 
utifrån omgivningens syn. Stämplingen används som försvar för beteendet eller för att 
anpassa sig som missbrukare. Det är nämligen väldigt svårt att förändra en stämpling som 
avvikare, enligt Becker (2006), eftersom samhället innehar en styrka i sin enade 
stigmatisering och därigenom blir de svåra att förändra. Individen som är stämplad har 
därför lättare att anpassa sig och fortsätta leva som avvikare än att anpassa sig till de 
regelverk som finns. När individen antar rollen som avvikande yttrar sig typiska attribut i 
form av kläder, talspråk med mera. Individen kan även tänkas dra sig till kretsar där droger 
förekommer och beteendet kan då tänkas förstärkas snarare än att minskas. Det kan också 
innebära att som avvikare söker sig individen till andra avvikare där den avvikande 
handlingen accepteras och normaliseras. Där kan individen hitta en ny identitet och 
stigmatisering blir inte lika tydligt (Hilte, 1996). 

Det ska nämnas att det finns så kallade hemliga avvikare och falskt anklagade avvikare. De 
hemliga avvikarna är individer som inte vill identifiera sig som avvikare och därför gömmer 
sitt avvikande beteende. Hilte (1996) skriver “Vi vet till exempel att det finns en 
förhållandevis stor grupp narkomaner som aldrig tar kontakt med narkomanvården av rädsla 
att bli avslöjade och stämplade” (s.117). Då missbruk anses vara ett avvikande beteende kan 
det tänkas att individer som missbrukar döljer sin problematik för att undvika samhällets 
dömande. De falskt anklagade individerna är de som inte har ett avvikande beteende men 
stigmatiseras av samhället som avvikare. Exempelvis kan synliga attribut göra så att en 
individ stämplas som missbrukare, även fast denna inte missbrukar (Becker, 2006). 

4 METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 

4.1 Val av Metod 

Denna studie är grundad i en kvalitativ metod, vilken är lämplig för denna studie då den 
syftar till att få varierade skildringar av omgivningen. Studien syftar till att skildra 
professionellas upplevelser av substitutionsbehandling vilket passar bra för en kvalitativ 
ansats. Den kvalitativa metoden bygger på strävan efter en djupgående och personlig kontakt 
vilket skapats genom intervjuer. Denna kontakt kan i sin tur tänkas leda till ett mer 
trovärdigt resultat då en form av relation byggts upp mellan intervjupersonen och den som 
intervjuar. I denna studie ville författarna, genom kvalitativa intervjuer, få ingående 
information ifrån de professionella gällande deras egna upplevelser och åsikter i frågor 
gällande substitutionsbehandling (Bryman, 2011).  
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4.2 Urval och Avgränsning 
Studiens kvalitativa intervjuer är grundade på ett målinriktat urval, eftersom författarna valt 
ut verksamheter i enlighet med de redan formulerade frågeställningarna. Författarna 
kontaktade Beroendecentrum i fyra olika kommuner samt en områdeschef. Detta gjordes 
inledningsvis genom telefonkontakt, där de tillfrågades om de ville ta del om information av 
denna studie inför eventuellt deltagande. Ett informationsbrev (se bilaga A) skickades sedan 
via E-post där de intresserade fick ta del av studiens syfte och innebörden av deras 
deltagande. Efter detta fick de olika verksamheterna ta ställning till om det fanns vidare 
intresse att delta i studien. De fick därefter på eget initiativ kontakta författarna.  

I denna studie har författarna valt att inkludera deltagare som är eller under längre tid har 
varit verksamma inom verksamheter där substitutionsbehandling finns att tillgå. Deltagarna 
i studien var fyra sjuksköterskor, vilka möter individerna dagligen i deras behandling och en 
behandlare som dagligen arbetar med individer med missbruksproblematik, samt en 
områdeschef inom socialtjänsten. Båda deltagarna inom socialtjänsten innehar erfarenhet av 
arbetet med substitutionsbehandling. 

4.3 Datainsamling och Genomförande 

Den tidigare forskning som tillämpats i denna studie har framkommit genom sökande i 
databaserna Google Scholar och Discovery. Sökord som använts är substitutiontreatment, 
heroin treatment, drugabuse, treatment, opioid treatment, methadone och buprenorphine. 
Övrig litteratur har funnits genom samma sökord på svenska i bibliotekets katalog.  

Det empiriska resultatet i denna studie har samlats in genom sex kvalitativa intervjuer. 
Datainsamlingen baserades på semi-strukturerade intervjuer, vilket har inneburit att 
författarna utgått från en tidigare förberedd intervjuguide (se bilaga C). Intervjuguiden hade 
sin grund i studiens syfte och frågeställningar. Syftet och frågeställningarna bröts ned i fler 
frågor för att få den önskade omfattningen. Intervjuguiden innehöll frågor som berörde 
substitutionsbehandlingens tillvägagångssätt, eventuella effekter eller förändringar som sker 
hos individerna samt hur individernas omgivning påverkas. Författarna ansåg att semi-
strukturerade intervjuer var lämpliga till studien då detta gav en tydlig struktur vid 
intervjutillfället. Trots strukturen fick deltagaren ett utrymme att svara helt fritt på frågorna 
och ett visst tolkningsutrymme lämnades. Det fanns också utrymme för följdfrågor vilket 
underlättade förtydliganden av svar (Bryman, 2011). 

I studien genomfördes intervjuer med fyra sjuksköterskor vid Beroendecentrum i olika 
kommuner, en behandlare inom Öppenvården, Socialtjänst samt en områdeschef inom 
Socialtjänsten med tidigare erfarenhet inom substitutionsbehandling. Dessa personer valdes 
ut för att få inblick och förståelse för processen av substitutionsbehandling, både genom 
socialtjänstens- och landstingets synvinkel. Vid intervjutillfällena besökte författarna 
deltagarnas arbetsplatser. Författarna beskrev inledningsvis återigen syftet med studien och 
intervjupersonens deltagande. Intervjupersonen delgavs även information om att hänsyn 
tagits till de forskningsetiska principerna. Detta genom Bilaga B. Intervjuer genomfördes 
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med båda författarna närvarande. Den ena ledde intervjun utifrån den intervjuguide som 
konstruerats och den andra förde anteckningar i form av stödord. Intervjuerna spelades in, 
med godkännande av intervjupersonerna, för att sedan komma att transkriberas. 
Intervjuerna varierade mellan 35-60 minuter. Längden på intervjun berodde på hur utförliga 
och konkreta svar som delgavs. När intervjuerna avslutats tillfrågades deltagarna om de ville 
ta del av det slutgiltiga resultatet av studien. Alla deltagare fann intresse i detta.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
För att undvika att viktig information skulle kunna komma att förloras transkriberades 
intervjuerna. Detta då det kan vara svårt att minnas en hel konversation ordagrant och allt en 
individ sagt. För att underlätta analysen av intervjuerna fördes transkriberingen och 
anteckningarna från intervjuerna ihop. Vidare har studien analyserats utifrån en tematisk 
analysmetod (Bryman, 2011). Detta innebär att studien delats upp i olika temaområden för 
att på ett tydligt sätt kunna redovisa resultatet genom dessa. De olika teman grundades i 
studiens syfte och frågeställningar, samt utifrån material som framkom i intervjuerna. Detta 
ledde till att författarna kunde urskilja återkommande motiv i intervjupersonernas olika svar 
för att sedan tillämpa detta i presentationen av resultatet. Författarna ställde upp sina teman 
i förhållande till intervjupersonerna i en framework, det vill säga en tabell eller matris, för att 
få en tydligare överblick (Bryman 2011). Deltagarna har endast benämnts utifrån sina 
yrkesbefattningar för att behålla deras anonymitet. 

4.5 Validitet och Reliabilitet  

4.5.1 Validitet 

Validitet innebär att försäkra att studiens syfte är det som undersöks. För att studien ska ha 
hög validitet ska denna kunna visa på ett samband mellan studiens empiri och de valda 
teorierna. Det finns även intern validitet som syftar till om resultatet innehåller ett rimligt 
kausalt förhållande, det vill säga ett orsakssamband mellan olika variabler. Denna aspekt kan 
bekräftas genom att låta utomstående se igenom texten för att se om resultatet undersökte 
det som skulle undersökas. Extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet vid andra 
sammanhang. Avgörande för detta är antalet genomförda intervjuer. Med ett litet antal 
intervjuer kan ett fenomen inte generaliseras. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010); 
Bryman (2011)).  
 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett sätt att mäta en studies tillförlitlighet. Att se till studiens externa reliabilitet 
visar sedan på huruvida studien är vidare genomförbar, det vill säga om andra forskare kan 
genomföra samma studie vid ett annat tillfälle och få ett liknande resultat. Intern reliabilitet 
syftar till att författarna ska vara eniga när det kommer till tolkning av resultaten. Det ska 



 

11 

 

därigenom inte förekomma någon otydlighet mellan författarna. Med extern validitet menas 
om studien är åter genomförbar och andra forskare kan genomföra en liknande studie 
(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

4.6 Etiskt ställningstagande 
Under studiens gång har författarna kontrollerat att de etiska ställningstagandena har 
efterföljts. Det är viktigt att författarna kontinuerligt överväger huruvida deltagare kan 
tänkas lida men av studien. Det kan tänkas vara etiskt känsligt att involvera individer med 
missbruksproblematik i en studie eftersom känslig och personlig information kan komma att 
beröras. För att säkra de etiska aspekterna i denna studie har därför endast professionella 
deltagit i studien.  

Studien följer individskyddskraven som beskrivs i Bryman (2011) och deltagarna blev 
informerade utifrån en bilaga med dessa krav. Både författarna och deltagarna skrev innan 
intervjun under bilagan. Detta för att tydligt visa på att studien följer de forskningsetiska 
principerna samt att deltagarna tagit del av dessa, vilket framgår i samtyckeskravet.  

Enligt Informationskravet har deltagarna informerats om studiens syfte och hur deras 
deltagande kommer att bidra till studien. Deltagarna informerades om att deltagandet var 
helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. I enlighet med Konfidentialitetskravet 
garanterade författarna att deltagandet i studien endast används för studiens syfte och 
anonymitet är garanterad genom hela studien och svaren i intervjuerna kommer har 
förvarats så att endast författarna haft tillgång till dessa. 

I överensstämmelse med nyttjandekravet kommer materialet till denna studie aldrig 
användas för kommersiellt bruk och endast i syfte till detta arbete. Informationen får aldrig 
vändas mot deltagaren. Det är viktigt att författarna kontaktar deltagaren om eventuell 
osäkerhet uppstår gällande givande information eller om det uppkommer problematik av 
annan etisk karaktär (Bryman, 2011). 

5 RESULTAT 

Under denna rubrik kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Resultatet är indelat i 
sju underrubriker som representerar de teman som under studiens gång framkom genom 
intervjupersonernas svar. Deltagarna i studien har blivit benämnda efter deras profession. 
Nedan redovisas en kort presentation av dem: 
 
Sjuksköterska 1: Sjuksköterska vid beroendecentrum i en liten stad i Mellansverige.  
Sjuksköterska 2: Sjuksköterska vid beroendecentrum i en liten stad i Mellansverige. 
Sjuksköterska 3: Sjuksköterska vid beroendecentrum i en mellanstor kommun i Mellansverige. 
Sjuksköterska 4: Sjuksköterska vid beroendecentrum i en mellanstor kommun i Mellansverige. 
Områdeschef: Områdeschef inom Socialtjänsten i en mindre kommun i Mellansverige.  
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Behandlare: Behandlare vid en öppenvårdsmottagning, Socialtjänsten, i en mindre kommun i 
Mellansverige.  

5.1 Behandlingens målsättning 
Samtliga intervjupersoner påpekade under studien att substitutionsbehandling är en 
behandling för att stabilisera individens liv. Sjuksköterska 1 beskrev att “tanken är att det här 
ska vara en hjälp och en möjlighet att få ett vanligt liv”. Sjuksköterska 3 menade på att de 
som professionella har möjlighet att påverka patienternas liv och mående i en positiv 
riktning. 

Vi delar ju inte bara ut mediciner, utan vi finns även till här som ett stöd och hjälp. Eftersom 
många av de här människorna har levt vid sidan av samhället en ganska lång tid. Utan 
arbete, utan bostad och hela tiden fått jaga pengar för att kunna köpa droger. De får ju bland 
annat mediciner så att kroppen får vila från det här ständiga på och av (Sjuksköterska 1). 

Sjuksköterska 4 uttryckte att behandlingens syfte är att stabilisera livet för att sedan ha som 
målsättning att kunna avsluta medicineringen helt. Han menar dock att det måste finnas i 
åtanke att det alltid kommer att finnas de som inte klarar av att avsluta helt och då kan 
behandlingen tänkas bli livslång. Övriga intervjupersoner menar att i de fall en individ inte 
klarar av att trappa ner medicineringen får man höja dosen igen. Sjuksköterska 1 beskriver 
att vissa individer kan tänkas se medicineringen som en resurs och trygghet, vilket också kan 
vara en orsak till att en individ inte klarar av att avsluta sin substitutionsbehandling.    

Sjuksköterska 3 och Sjuksköterska 4 säger att det psykosociala stödet är högst relevant vid 
substitutionsbehandling. Bland annat för att låta hjärnan återhämta sig efter missbruk och 
abstinens. Detta gör att individerna möjliggör friskare tankar kring sitt liv och sina 
värderingar. Enligt Sjuksköterska 4 har de flesta ett tungt förflutet som kan tänkas påverka 
individens tillfrisknande. 

Flertalet utav dem blir ju bättre och kan socialt anpassa sig, komma tillbaka och få tillbaka 
sitt liv, kanske få jobb. De som har gått här länge de har ju jobb, barn, familj och liksom hus, 
bil och hund (Sjuksköterska 2). 

Inom en av verksamheterna har individerna möjlighet att ha fortsatta stödsamtal upp till ett 
år efter avslutad eller avbruten behandling. Detta eftersom det psykosociala tillfrisknandet är 
minst lika viktigt som drogfriheten. Det är otroligt viktigt att individerna bryter de mönster 
denne tidigare levt i, säger Områdeschefen. Hon uttrycker att dessa individer måste förstå att 
det finns andra mål i livet än att använda droger och nya fokus i livet måste skapas. Bland 
annat är bostad och jobb viktiga mål i livet att sträva efter. Behandlaren menar att genom 
drogfrihet och möjlighet till arbete påverkas individernas ekonomiska situation. I många fall 
har dessa individer inte bara skulder till Kronofogden eller hyresbolag utan även skulder 
relaterat till droger, alltså till enskilda individer. Hon säger vidare att skulderna i 
drogrelaterade sammanhang ofta kommer upp i höga summor vilka är svåra att bli av med. 
Med olika bolag kan avbetalningsplaner göras men inte med individer som själva behöver 
pengar. 

Områdeschefen uttryckte också tydligt att hon tror att under rätt omständigheter och 
inställning från individen så är substitutionsbehandling en effektiv metod. Hon berättade att 



 

13 

 

hon mött en tidigare klient som hon inte sett på 15 år som genomgått 
substitutionsbehandling. När denne såg henne sa uttryckte han att “Här är kvinnan som 
räddade mitt liv”. Områdeschefen sa att det inte är många individer som trappar ur 
substitutionsbehandlingen men att hon själv sett hur den kan rädda liv.  

5.2 Förändring av livsstil 
Sjuksköterska 3 beskriver att substitutionsbehandling medför en helt ny livsstil. Bland annat 
innebär det ett steg ifrån en kriminell livsstil. Droger är illegalt i Sverige och genom 
substitutionsbehandling sker en förändring. Genom ordination från läkare blir 
medicineringen laglig och därmed begår de inget brott. Områdeschefen och Behandlaren 
menar att kriminalitet och missbruk går hand i hand. De menar att missbruket kan leda 
individen in i grövre kriminalitet eller att kriminalitet leder individen in i ett missbruk. 
Utifrån ett kriminellt perspektiv så är den här sortens behandling en samhällsvinst, uttryckte 
Behandlaren. Sjuksköterska 2 säger “Man slipper jaga droger/.../ Man slipper det här med att 
vara kriminell och slipper den där känslan av att vara missbrukare”. Redan tidigt i 
behandlingsprocessen frångår individerna sina tidigare roller med stämplingar som 
missbrukare och kriminell. De påbörjar istället en process mot, vad Sjuksköterska 4 skulle 
beskriva som, en vanlig skattebetalande Svensson. Områdeschefen säger att dessa individer 
ägnar hela sina dagar åt att jaga efter drogerna och gör vad de kan för att få tag på dem. 

Individerna får genom substitutionsbehandling både direkt och indirekt hjälp med sitt liv på 
andra sätt än att bara sluta ta drogen. Enligt Sjuksköterska 4 får hans patienter detta vid de 
tillfällen individerna kommer för att hämta sin medicin. Han menar att samtal då inleds och 
relationen utvecklas för varje möte. Genom deras samtal börjar individen öppna sig allt mer 
vilket gör att individen, medvetet eller omedvetet, påbörjar bearbeta tidigare erfarenheter. 
Sjuksköterska 1 beskriver att många av dessa individer har bakomliggande problematik, som 
exempelvis en otrygg barndom eller liknande. Alla bakomliggande faktorer till ett missbruk 
behöver tas itu med för att möjliggöra ett drogfritt liv. 

5.3 Ett strikt förhållningssätt 
Socialstyrelsens (2013) riktlinjer för läkemedelsassisterad behandling innefattar tydliga krav 
för vilken individ som är berättigad behandlingen. Bland annat måste individen vara 20 år 
fyllda och ha ett dokumenterat opiatmissbruk under minst ett år. Under intervju med de fyra 
sjuksköterskorna framgår även att individerna, utöver Socialstyrelsens riktlinjer, under två 
månader ska lämna negativa prover på alla substanser förutom opiater innan Landstinget 
låter dem gå in i programmet. Vidare sker behandlingen i sig i en väldigt strikt form. 
Områdeschefen menar att anledningen till de stränga reglerna är på grund av att de 
substanser som används inom substitutionsbehandling även är eftertraktade och missbrukas 
ute på gatorna. Sjuksköterska 1 förklarar risken för läckage på följande sätt: 

Det finns risk för att det läcker ut. För någonstans kommer det ju ifrån, de mediciner som 
finns ute i samhället. Det kan komma från programmet. Det är ju en negativ följd av att man 
får medicin. Det kan ju finnas de som har skulder eller är kriminellt belastade, då har man ju 
mycket påtryckningar för att andra vill ha ens mediciner eller så. Så det kan finnas olika 
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orsaker till varför man väljer att sälja, det behöver inte vara bara för att man vill tjäna extra 
utan det kan finnas påtryckningar. Och det är ju en nackdel då om man ger med sig av sina 
mediciner. Men sen vill man ju tänka att det inte ska behöva vara att komma varje dag och 
hämta mediciner på plats. 

För att undvika läckaget måste individerna ta sin medicin på mottagningen fem till sju 
gånger i veckan de första sex månaderna. Därefter kan individerna tänkas få vissa doser med 
sig hem. Utöver de tillfällen de kommer till mottagningen för medicin menar både 
Sjuksköterska 1 och Områdeschefen att det kan krävas en daglig kontakt med slumpmässiga 
övervakande urinprov, vilket för många kan upplevas som en kränkande process. 
Sjuksköterska 1 beskriver hur du aldrig är riktigt fri och individerna kan känna sig stämplade 
även av de professionella eftersom de upplever sig vara misstänkliggjorda. Även om de 
professionella inte medvetet stigmatiserar individerna, kan känslan alltid finnas där. 
Sjuksköterska 1 beskriver att det är därför viktigt att man inte pratar om dem som 
missbrukare utan bara som patienter. Behandlingen blir ofta livslång och bland 
intervjupersonerna fanns bara kännedom om fåtal som lyckats trappa ur programmet. 
Behandlaren anser dock att kontrollen kan vara en bra grund att stå på inför den kommande 
vardagen. Med arbete kommer ansvar och då måste individerna vara medvetna om rutiner 
och även kunna passa tider. Under behandlingen blir det en plikt att komma varje dag vid 
rätt tid, det blir som en övning inför arbetslivet. 

5.4 Hälsa och välmående  
Att hälsan är ett av de främsta förändringsområdena framgår tydligt under studien. 
Intervjupersonerna menar på att både fysisk- och psykisk hälsa förbättrats genom 
behandlingen. De talar bland annat om abstinenslindringen. En opiatberoende individ kan 
under abstinens och avtändning bli väldigt sjuk, kroppsligt. Sjuksköterska 4 förklarar att 
“Han eller hon får en medicinering som gör att man inte kommer in i någon abstinens och 
man får heller inte så mycket att man kommer in i någon slags drogkänsla”. Sjuksköterska 2 
menar även att den fysiska hälsan förbättras då individen blir mer medveten om sitt fysiska 
skick. Aptit, sömn och hygien blir viktiga delar i vardagen Vidare ser intervjupersonerna även 
att individens mentala utveckling startar igen. Sjuksköterska 2 pratar om att individen 
stannar upp i utvecklingen då denne börjar missbruka. Hon menar även att under den tiden 
som jämnåriga utvecklar nya färdigheter och verktyg i livet står individen med 
missbruksproblematik kvar och trampar på samma ställe. Dessa individer lär sig saker, dock 
oftast drogrelaterade. Sjuksköterska 2 har sett att utvecklingen startar igen då individen 
avbryter sitt missbruk. Sjuksköterska 1 menar också på att en utveckling sker. Hon går även 
in på den känslomässiga utvecklingen. När en individ missbrukat i många år har dessa 
trubbat av sina känslor. Vid drogfrihet börjar förmågan att känna känslor komma tillbaka 
och då uppkommer möjligheten att börja bearbeta dessa känslor och vad som ligger till grund 
för dem. Områdeschefen säger “Det kan ses att de får en förståelse för vad de har för känsla, 
varför de känner denna känsla och så småningom även veta hur de ska hantera känslorna 
utan att droga på dem”. 

Behandlaren uttrycker att hon sett tydlig utveckling hos individen gällande hälsa. 

Inom det fysiska kan man se att abstinensbesvären minskar eller försvinner helt. Andra 
missbruksrelaterade infektioner minskar eller försvinner också. Genom psykiskt välmående 
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minskar suicidrisken och individen upplever en meningsfullhet och uppskattar livet igen. 
När individen börjar må bättre i sig själv utvecklas den också socialt, minskad kriminalitet 
bland annat, vilket öppnar möjligheterna för självförsörjning och boende. Det fysiska och 
psykiska välmåendet i kombination med drogfrihet kan också tänkas leda till att personen får 
tillbaka sin sexuella förmåga (Behandlaren). 

Enligt intervjupersonerna har individen har många mål med att bli drogfri. Det handlar om 
att skapa sig ett liv med aktiviteter och hälsa, vilket är just ett av de livsområden individen 
strävar efter att förbättra. Precis som Behandlaren sa att de ekonomiska problemen också är 
något de vill få ordning på för att då kunna tjäna sina egna pengar och försörja sig själva och 
eventuell familj.  

5.5 Att bli accepterad av samhället  
Att uppleva sig drogfri och avsluta en destruktiv livsstil öppnar möjlighet till mycket menar 
Områdeschefen. Hon talar om vikten av att uppleva sig vara en del i ett sammanhang: 

Att bli accepterad av det övriga samhället är jätteviktigt. Att hela tiden känna sig utanför tär 
på en, så är det. Men om individen lyckas leva ett drogfritt liv ska den personen också få rätt 
att göra rätt för sig. Allas lika möjligheter. Man vill ju känna att man bidrar med något. 

Att bli drogfri och frångå en kriminell livsstil leder till en möjlighet att faktiskt få ett arbete, 
en sysselsättning eller en gynnande fritid. “Det ligger stor vikt i att själv kunna bidra” säger 
Områdeschefen och syftar till att det är värdefullt för en individ att ha ett arbete. Det bidrar 
delvis till att individen kan fördriva tiden och skingra tankarna från missbruket och även 
relationer till arbetskamrater. Oftast är det dock kopplat till det ekonomiska, att inte längre 
behöva uppleva sig som bidragstagare utan försörja sig själv, som tidigare nämnts. Dessa 
individer vill ofta inte erkänna att det tar emot bidrag och det kan ses som en skam. Individer 
som ingår i substitutionsbehandling som kan skaffa sig ett jobb och försörja sig själv tar ett 
stort steg mot att vara accepterad i samhället. 

5.6 Vikten av betydelsefulla relationer 
Intervjupersonerna är eniga om att en av de främsta förändringarna hos individen ligger i det 
sociala samspelet. Då individen genomgår substitutionsbehandling möjliggörs ett 
återupptagande av sunda relationer, det vill säga relationer som är givande för individen. 
Dessa relationer exemplifieras med familjeband och sociala nätverk, såsom vänner. 
Sjuksköterska 2 menar att individer genom substitutionsbehandling “... börjar återhämta sig 
och man kommer på att man vill faktiskt göra andra saker, man vill träffa andra 
människor…”. De människor Sjuksköterska 2 pratar om är de icke-missbrukande individerna 
som finns i omgivningen. Hon förklarar att känslan av att vara missbrukare försvinner i och 
med behandlingen och därmed finns en strävan efter ett nytt liv med ett meningsfullt 
sammanhang. 

Vidare ses stödet från familjen som en viktig faktor i en individs tillfrisknande. Detta då 
familjerelationerna under en längre period kan varit, helt eller delvis, frånvarande. Under 
intervjun med Sjuksköterska 3 kan detta ses som en ömsesidig upplevelse från anhöriga till 
individer med missbruk. Hon säger: “Jag tänker väl också att givetvis påverkar det oss alla 
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hur det är runt omkring oss. Sen upplever jag att man brukar få väldigt mycket positiv 
respons från anhöriga, mammor eller flickvänner och barn kan ju dyka upp och säga tack för 
att vi har fått tillbaka vår mamma eller dotter, eller son”. Sjuksköterska 3 menar vidare på att 
detta kan ses som någon form av upprättelse, att de fått tillbaka denna person i sitt liv. Denne 
kan återvända till ett vardagligt liv där högtider, födelsedagar och dylikt firas ihop. 

Utöver relationer till familj och vänner nämndes även arbetsgivaren som en bidragande del i 
individens tillfrisknande. Då en individ kommit så långt att denne fått sysselsättning eller 
arbete krävs en öppenhet från arbetsgivaren. Områdeschefen säger ”Det är viktigt att 
arbetsgivaren är positiv och kan anpassa arbetsuppgifter så att individen kan hämta sin 
medicin”. Skulle arbetsgivaren inte ha möjlighet till detta kan det tänkas vara problematiskt 
för individen att genomgå substitutionsbehandling och samtidigt behålla sin sysselsättning.  

5.7 Substitutionsbehandling som fortsatt missbruk? 
Under studiens alla intervjuer var intervjupersonerna eniga om uppfattningen om att 
relationer, till stor del, ligger till grund för individens kamp ur missbruket. Utan dessa 
upplevdes det svårare för individen att behålla drogfrihet och återfall förekom bland många. 
Det framkom vidare att det fanns anhöriga till individer som, i vissa fall, var distanstagande 
från substitutionsbehandling. Detta då de anser att individen, trots behandling, har ett 
pågående missbruk. Sjuksköterska 4 argumenterar för att detta kan tänkas bero på 
okunskap. Sjuksköterska 4 framförde även en annan aspekt som tidigare inte nämnts 
gällande omgivningens påverkan under behandling. 

Det finns anhöriga som är jätte emot den här typen av behandling, som driver det här 
stenhårt gentemot patienterna. Patienterna kommer hit med dåligt mående och vet varken ut 
eller in. Är det här rätt eller fel. Jag behöver det, men jag känner att jag inte borde för min 
pappa tycker… och så vidare (Sjuksköterska 4).  

Debatten gällande huruvida substitutionsbehandling är ett fortsatt missbruk eller inte är 
mycket spridd. Områdeschefen säger: 

Jag ser inte substitutionsbehandling som ett missbruk eftersom detta är förskrivet. Denna 
metod har hjälpt många människor till ett helt annat liv. När det gäller opiatmissbruk så 
handlar det ofta om liv eller död. Jag ser inte denna medicinering på något annat sätt än att 
man medicineras mot andra åkommor. 

Områdeschefen har medhåll från de övriga intervjupersonerna. Sjuksköterska 4 menar på att: 
“Det är ju inte ett missbruk om det är en ordination, det är en medicin patienten ska ta. Då är 
det ju vi som bestämt att patienten ska ha den här medicinen”. Sjuksköterska 1 anser att om 
man räddar liv är det medicin, precis som med insulin för diabetiker. Behandlaren uttrycker 
att det kan tänkas ses som ett byte från ett missbruk till ett annat. Ska det ses som detta 
menar hon på att man ändå måste se fördelarna med att det är mindre destruktivt och 
dödsfallen betydligt lägre. Detta då substitutionsbehandling är en samhällsvinst då både 
överdoser och självmord minskar samt minskad kriminalitet.  

Vidare kan substitutionsbehandlingen ses sätta individen i en beroendeställning. Dels menar 
Behandlaren på att det finns ett beroende till opiater som sedan underhålls med läkemedel 
istället. Sjuksköterska 3 menar att det är viktigt att väga situationerna mot varandra och se 
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till vilket som är minst skadligt för individen. Vidare talar hon även om beroendet av 
Landstinget. Individerna måste under en längre tid infinna sig vid mottagningen för att få sin 
medicin delegerad. Detta framställs som en nackdel. Att uppleva en känsla av att vara 
misstrodd. Dock menar Områdeschefen att det är en nödvändighet för att minska tillgången 
till läkemedlen ute på gatorna.    

5.8 Resultatanalys  

Asmussen (2006) beskrev att syftet med denna behandling handlar om att förbättra 
heroinberoende individers livsvillkor och intervjupersonerna påpekade att det är en 
behandling för att stabilisera livet. Intervjupersonerna använde beskrivningar som att 
stabilisera och få ordning på livet i övrigt. Den tidigare forskningen inom detta område 
beskrev att de som genomgått behandlingen hade möjlighet att slippa de ekonomiska 
svårigheterna som följer av ett missbruk och satsa på de större målen än drogfrihet (Bjerge 
m.fl 2014; Duke och Thom 2014). Intervjupersonerna såg en fördel i behandlingen genom att 
dessa individer byter till en legal livsstil och kan bygga upp ett liv som inte kretsar kring 
missbruk. Precis som Keene m.fl (2007) beskrev så är missbruksproblematik ofta är 
ihopkopplat med andra samhällsproblem däribland kriminalitet.  
 
Det negativa konsekvenserna av att ingå i en substitutionsbehandling för klienterna ansåg de 
professionella vara kontrollen och många av dessa klienter aldrig blir fria från behandlingen. 
Dock ska tilläggas att några av intervjupersonerna även ansåg detta vara en fördel att kunna 
planera sin vardag och tvingas till att dagligen behöva göra denna syssla, det vill säga att 
hämta upp sina mediciner. Forskningen beskrev samma problem som en börda för klienterna 
men att det också kan ses som övning inför ett stabiliserat liv (Walmsley 2013; Bjerge m.fl. 
2014). Sjuksköterska 1 beskrev tidigare hur du aldrig är riktigt fri och patienterna kan hela 
tiden känna sig stämplade även av de professionella.  Detta då behandlingsformen är så pass 
strikt kontrollerad genom kontinuerliga urinprov. Även om de professionella inte medvetet 
vill stigmatisera sina patienter, kan alltid individens känsla av en stigmatisering finnas där. 
Det är därför viktigt att professionella inom verksamheterna ständigt har i åtanke att i 
förhålla sig på ett sätt som får individen att känna trygghet i sin drogfria tillvaro. Detta kan då 
tänkas möjliggöra för individen att uppleva sig betrodd och frångå sin roll som avvikare.  

Den insamlade empirin berörde främst om hälsa och välmående, samt att bli accepterad av 
samhället. Detta kan då styrkas med studien av Duke och Thom (2014) som också beskrev 
välmående som ett av individernas mål med behandlingen. Sjuksköterska 4 beskrev att 
behandlingen gör så att patienterna slipper bli sjuka av abstinensbesvär och därigenom kan 
fokusera på livsnäringen i övrigt. Vidare är även den psykiska hälsan av stor vikt att förändra. 
Keene m.fl. (2007) betonade detta i studien som visade på att individernas behov av 
motiverande samtal under behandling var omfattande. Individerna blir allt mer medvetna 
om känslor, sömn, aptit och hygien vid drogfrihet, beskrev Sjuksköterska 2. Precis som 
Parrish (2012) beskrev finns det synliga stämplar som avgörs utifrån hur en individ ser ut. 
När individer som i behandling börjar bli mer medvetna om till exempel aptit och hygien, så 
kommer dess synliga stämplar att förminskas. Individerna får därmed möjlighet att skapa sig 
ett sammanhang utan dessa synliga stämplar och deras självbild kan byggas upp av en ny 
mer samhälleligt accepterad livsstil. Då individen inte längre stämplas kan en drogfri 
identitet främjas.  
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Områdeschefen beskrev vikten av att bli del av ett sammanhang. Individerna frångår sin 
tidigare roll som exkluderad eller isolerad genom att skapa ett socialt nätverk bland dem som 
inte har samma stigmatiserande beteende, beskriver Goffman (1963). Stämplingarna som 
individen bär med sig ändras mot en mer samhällelig accepterad livsstil och slutar med detta 
avvikande beteendet som stigmatiseras av samhället. Självbilden hos dem är ofta uppbyggt 
efter deras tidigare stigmatiserande avvikelser. Dessa individer behöver skapa sig en plats i 
samhället och inte vara i ett utanförskap efter att de slutat med det avvikande beteendet 
(Parrish 2012).  
 
Enligt Durkheim (1983) är samhället i behov av att kontrollera människors beteende så att 
ingen går utanför ramarna. Det kan bland annat beröra den samhälleliga ekonomin och att 
en person som bidragstagare avviker från ramarna, där andra människor jobbar och betalar 
skatt så får bidragstagaren ta emot bidrag utan att själv bidra. Individer med bidrag kan i 
många sammanhang ses som hemliga avvikare eftersom känslan av stolthet uteblir när man 
själv inte kan bidra. Dessa individer vill ofta inte erkänna att det tar emot bidrag och det kan 
ses som en skam. Individer som ingår i substitutionsbehandling som kan skaffa sig ett jobb 
och försörja sig själv tar ett stort steg emot att vara accepterad i samhället.  
 
Områdeschefen betonade vikten av relationer och samhörighet. Genom intervjuerna 
framkom att behandlingen möjliggör för individerna att återuppta sunda relationer som kan 
ha gått förlorade under tiden som individen har missbrukat. Sjuksköterska 3 beskrev 
familjen som en hjälp för att individen ska tillfriskna. Hon beskrev att anhöriga är välkomna 
att delta i möten för att förstå vad substitutionsbehandlingen gör för individen. Individen 
som genomgår behandlingen kan få en känsla av upprättelse när de återfår kontakt med sin 
familj. Trulsson och Hedin (2004) skriver om den motivation individerna finner i sin roll 
som förälder. Att misslyckas som förälder var en av de mest påfrestande delarna av att 
befinna sig i ett missbruk. Genom denna känsla fann de en starkare vilja att genomgå 
behandling för att sedan kunna vara delaktiga i sina barns liv. Keene m.fl. (2007) påstod att 
det handlar om att lära sig det sociala samspelet och att hantera den omgivning och det 
nätverk som driver individen mot missbruk. Trulsson och Hedin (2004) skrev i sin studie att 
det är vanligt förekommande att stödrelationer utvecklas. Individerna söker sig till personer 
med liknande erfarenheter för att känna tillhörighet. Detta kan förklaras genom Hiltes (1996) 
påstående gällande hur individer anpassar sig till grupper för att finna tillhörighet och 
acceptans för att inte falla utanför normen och bli avvikande.  Utifrån detta kan individers 
sökande till likasinnade förklaras. Genom att tillhöra en grupp med liknande erfarenheter 
blir individen själv accepterad. Beteendet är inte avvikande eftersom det är accepterat av 
gruppen. Detta behöver dock inte betyda att övriga grupper i samhället har samma syn på 
vad som är norm och avvikande, vilket gör att individen trots sin grupptillhörighet och stöd 
därifrån kan ses som avvikare. Även i Skårners (2001) studie framkommer det i resultatet att 
vänskapsrelationer är en av förutsättningarna för att en individ ska lyckas ta sig ur ett 
missbruk. Alla dessa relationer som inte fokuserar på missbruk är grundande för en individs 
tillfrisknande och ger en känsla av sammanhang, sa Sjuksköterska 2. En intressant och viktig 
aspekt som Områdeschefen berättade om var relationen med arbetsgivaren och att denna 
måste ha en positiv inställning till behandlingen. Detta för att möjliggöra behandlingen 
samtidigt som individen har en sysselsättning. Arbetsgivaren kan försvåra situationen för 
individen så kommer individen att anta en roll utifrån sin stämpling och behöva försvara sin 
situation, samt själv behöva anpassa sig när den inte längre kan få tillstånd att exempelvis 
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hämta sina mediciner. Det kan som Hilte (1996) skriver istället för att hjälpa individen, 
stärka det negativa attributet när individen ser sig själv som missbrukare.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie har i enlighet med sitt syfte resulterat i ökad förståelse för de professionellas 
upplevelser av substitutionsbehandling som metod. Av studien har både för- och nackdelar 
framkommit vid diskussion av substitutionsbehandling. Författarna anser att 
frågeställningarna har kunnat besvaras utifrån studiens omfattning. Som svar på den första 
av frågeställningarna fick författarna att det handlar om att stabilisera livet och kunna skapa 
en drogfri tillvaro. Medicinering är tänkt som ett substitut under en period i livet. Detta ser 
även författarna som den viktigaste aspekten inom denna typ av behandling. Behandlingens 
syfte är att uppnå och upprätthålla en drogfrihet, dock framställs denna behandlingsmetod 
som livslång. Intervjupersonerna känner endast till ett fåtal individer som genom 
substitutionsbehandling faktiskt uppnått drogfrihet utan vidare medicinering. Författarna 
ställer sig frågande till hur pass effektiv metoden egentligen är då den framställs som 
livslång. Är det en gynnsam metod då den, i de flesta fall, indirekt inte uppnår sitt syfte? 
Detta blir en mycket diffus diskussion då författarna, liksom de professionella, anser att det 
är en metod som gynnar opiatmissbrukare.  

Genom medicinering slipper individerna abstinensbesvären, vilket kan underlätta individens 
strävan mot ett bättre liv. Med ett bättre liv syftar författarna till en drogfri tillvaro med ett 
stabiliserat psykiskt välmående. Psykisk- och fysisk hälsa tänker författarna är en av 
förutsättningarna för att kunna känna sig tillfreds med sig själv och då kunna sträva efter och 
även utföra ett arbete som sedan genererar en god ekonomi och en meningsfullhet i livet. 
Arbete och sysselsättning var något som framkom flera gånger under intervjuerna. De 
professionella pratade om individens önskan att kunna vara självförsörjande och inte längre 
vara beroende av andra. Under substitutionsbehandling är individen försatt i en 
beroendeställning och likaså genom ekonomiskt bistånd. Utöver upplevelsen att vara 
beroende av andra framkom även individernas upplevse av att vara misstänkliggjord och 
kontrollerad. Att kontrollen kan upplevas negativ av individerna framkom under studiens 
gång. Författarna vill däremot peka på en annan aspekt gällande kontrollen. Det kan tänkas 
att kontrollen är till fördel för just individen, inte bara uppvisandet av rena urinprov och 
undvikandet av läckage, utan även att denne har ett åtagande att genomföra. Om individen 
skulle se det på detta sätt kan det tänkas vara en god förutsättning för rutiner, vilket ger en 
struktur i vardagen. I sin tur kan detta vidare underlätta det ansvaret som tillkommer vid 
exempelvis ett arbete.  

De främsta förändringar de professionella kunde se hos individer med 
substitutionsbehandling och deras omgivning var återupptagandet av relationer och strävan 
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efter en samhällelig accepterad livsstil. Individer som under en längre tid har missbrukat har 
oftast anpassat sig efter den stämpel som samhället tillskrivit denne. Att under många år leva 
efter förutfattade meningar och uppleva sig mindre värd kan försvåra individens 
tillfrisknande. Att förändra sin livsstil och leva ett drogfritt liv medför många olika fördelar. 
Dock är det en mycket påfrestande resa känslomässigt. Författarna reflekterade kring 
individens identitetsskapande. Att frångå den tidigare stämpeln, som förklarades av Becker 
(2006), och sluta leva enligt den roll som denne tillskrivits och anpassat sig efter kan inge en 
känsla av tomhet. Att individen inte upplever sig ha en drogfri identitet. Författarna ställer 
sig frågan om vad samhället kräver av individen för att denne inte längre skall dömas utifrån 
tidigare erfarenheter. Trots en livsstilsförändring kan tidigare stämplar leva vidare hos 
individens omgivning. I resultatet framgick att en av de viktigaste faktorerna för en individs 
tillfrisknande var stöd och betydelsefulla relationer i omgivningen. Det krävs därför att 
omgivningen bekräftar individen och dennes förändring och då har ett öppet sinne för detta. 
Med detta stöd kan det tänkas underlätta för individen att återfinna sig själv och sin identitet 
i ett drogfritt tillstånd. Författarna vill även betona vikten av detta då förutsättningen att 
kunna ha utrymme och fokus på andra relationer kräver att en själv är trygg och 
tillfredsställd med sig själv.  
 
Det är svårt att konstatera huruvida detta är en, av samhället, accepterad behandlingsform. 
Walmsley (2013) ställde den kontroversiella frågan om huruvida individen ses som drogfri 
vid substitutionsbehandling i sin studie. Han menade på att frågan är mycket komplex. I 
denna studie kan det ses som, exempelvis utifrån Behandlarens perspektiv, ett fortsatt 
missbruk eller ett beroende, men riskerna måste övervägas gentemot ett heroinmissbruk. En 
sjuksköterska sa att han förstod att folk kan se det som ett missbruk, men att det förmodligen 
beror på människors okunskap kring behandlingen eftersom de ser det som ett läkemedel. 
Två andra sjuksköterskor sa båda att de inte ser det på det sättet, eftersom det är samma 
princip som att ge insulin till en diabetiker. Duke och Thom (2014) skrev i sin studie att 
ungefärliga tre procent blir helt drogfria och fria från medicin, vilket inte är ett högt antal. 
Trots detta anser Områdeschefen och en sjuksköterska att det är en bra behandling om den 
räddar liv.  

Det är inte helt enkelt att få en klarhet i huruvida en individ kan ses som drogfri. Däremot 
har deltagarna i denna studie tydligt påpekat att de som professionella inte ser på det så. 
Denna fråga kring substitutionsbehandling handlar om att delar av samhället anser att det är 
fel att ge narkotikaklassade läkemedel till individer med missbruksproblematik. Detta med 
anledning av delvis okunskap men även det faktum att medicinerna som ordineras är 
narkotikaklassade. Som tidigare nämndes är allt som räddar liv positivt, dock måste alla 
andra möjligheter uttömmas. Substitutionsbehandling är ytterst sällan det första alternativet 
till behandling för opiatmissbruk, däremot finns ett antal individer som inte klarar av att leva 
ett drogfritt och stabiliserat liv utan substitut. Argument om drogfria behandlingar, till 
exempel tolvstegs-program, som gynnsamma metoder uppkommer ofta. Dock är det, enligt 
författarna, viktigt att se skillnaden i olika substanser och vilka effekter som uppkommer vid 
avsaknad av dessa i en kropp som bär ett missbruk. En individ som intar cannabis får inte 
samma effekter när de försöker sluta som en heroinist. Författarna anser därmed att det är av 
stor vikt att se till vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå för en individ om denna 
behandlingsmetod inte existerat. Det kan tänkas att en av följderna skulle vara död, som en 
konsekvens av överdos.  
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Det finns olika aspekter av en substitutionsbehandling som kan tänkas vara negativa, men 
precis som med alla behandlingar så finns det positiva aspekter även inom detta område. Det 
är bland annat viktigt att se till individens möjligheter till ett meningsfullt liv. Ett liv med 
sysselsättningar, sunda relationer och förmågan att bygga upp sitt liv efter en destruktiv 
period i sitt liv. Förmågan att kunna ta itu med detta underlättar då individen inte längre 
upplever abstinensbesvär och andra effekter av missbruk. Detta är det som gör 
substitutionsbehandling till en gynnsam metod för de som startar programmet med rätt 
inställning. De negativa aspekterna av behandlingen är risken för läckage, vilket programmen 
ständigt arbetar mot genom att öka kontrollen av mediciner. En annan negativ aspekt kan 
vara patienternas känsla av att vara misstänkliggjorda och kontrollerade. Men som 
intervjupersonerna i denna studie påpekat så kan även dessa aspekter ses ur en positiv 
synvinkel. Det är därför viktigt att överväga negativa och positiva aspekter kring 
substitutionsbehandling för att kunna bestämma om metoden är gynnsam eller ej. Om 
substitutionsbehandling räddar liv och inger social trygghet med god ekonomi, är den av 
relevans för det sociala arbetet. Detta då det bör vara varje socialarbetares strävan.  

6.2 Metoddiskussion 
Denna studie har baserats på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då detta 
ansågs vara bäst ämnat för att uppfylla studiens syfte. Författarna anser sig genom metoden 
fått relevant material för att kunna analysera och sammanställa ett resultat. Resultatet ha 
sedan lett till att studiens frågeställningar kunde besvaras. Författarna var ute i god tid för att 
kontakta deltagare och boka in intervjuer vilket gjorde att studiens tidsplan kunde följas. 
Författarna ställer sig frågande till hur studiens resultat hade blivit om deltagarna hade fått 
intervjuguiden skickad till sig innan intervjutillfället. Det kan tänkas att om deltagarna varit 
väl förberedda hade bredare och mer djupgående svar kunnat genereras. Till en början hade 
författarna för avsikt att involvera individer som genomgick substitutionsbehandling men 
med hänsyn till de etiska aspekterna vid intervjuer med individer i beroendeställning valdes 
detta bort. Dock skulle det säkerligen vara ett intressant perspektiv för framtida studier för 
att skapa mer kunskap och förståelse kring ämnet samt brukarperspektivet. 
Aspekter som bör uppmärksammas är att intervjuerna skilde sig från varandra, bland annat i 
intervjuernas längd. Detta kom dock inte att bli något hinder för studiens resultat. 
Intervjupersonerna var mycket tydliga i sina svar vilket underlättade analysen. En aspekt 
som däremot hade kunnat genererat ett bredare resultat var om intervjupersonerna hade 
svarat med flera aspekter. Just i denna studie hade intervjupersonerna samma synsätt, vilket 
kan bero på att studiens deltagare var verksamma inom kommuner som låg relativt nära 
varandra. Författarna kan tänka att det hade kunnat bli ett annat resultat med fler spridda 
åsikter då verksamheter i övriga Sverige inte nödvändigtvis arbetar på precis samma sätt. 
Men med hänsyn till studiens omfattning och de eventuella resekostnader som hade kunnat 
uppstå valde författarna att genomföra intervjuerna inom det geografiska område där 
författarna befann sig. Gällande studiens urval kan det diskuteras om det hade varit mer 
givande och intressant om fördelningen mellan socialarbetare och sjuksköterskor hade varit 
jämnt. Det kan tänkas att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om detta hade varit 
en aspekt vid urvalet av intervjupersoner. Detta då de olika professionerna har olika roll 
inom substitutionsbehandling. Om några brister ska pekas ut kan dessa finnas i 
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intervjuguiden. Vissa av frågorna var konstruerade väldigt lika vilket upplevdes otydligt från 
några av intervjupersonerna. När frågorna sedan tydliggjorts kunde frågan besvaras. Detta 
behöver nödvändigtvis inte ses som en brist. Detta gjorde att missförstånd undveks.  
 
Denna studie kan tänkas ha relativt hög validitet eftersom frågorna till intervjuerna har 
utvecklats med grund i syfte och frågeställningar, vilket visar på att studien undersöker det 
som ska undersökas. Samband mellan syftet och vårt insamlade material förstärker studiens 
validitet. Studiens interna validitet är inte relevant eftersom den ämnar inte att undersöka ett 
kausalt förhållande utan endast de professionellas syn på substitutionsbehandling. Den 
externa validiteten kan med säkerhet konstatera att resultatet av denna studie inte kan 
generaliseras på grund utav den kvalitativa metoden och det låga antalet intervjuer. Den 
kvalitativa metoden avser att undersöka personliga erfarenheter och intervjupersonerna har 
svarat utifrån deras egna erfarenheter och åsikter. Detta kan leda till att svaren skulle varit 
helt annorlunda med andra intervjupersoner.  

Denna studies reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, kan diskuteras. Studien är vidare 
genomförbar eftersom genomförandet är väl beskrivet. Detta förstärks ytterligare med de 
bilagor som är bifogade. Detta stärker den externa reliabiliteten som syftar till att studien ska 
kunna genomföras på liknande sätt och generera liknande resultat. Men det kan väl 
ifrågasättas om ett liknande resultat kommer framkomma, detta på grund utav den 
kvalitativa metoden. Att det inte kan bli samma resultat kan tänkas bero på att studien är 
kvalitativ vilket gör att svaren kan förändras över tid samt beroende på individerna som 
deltar. Detta undersökningsområde är dynamiskt och därmed kan förändringar ske. Den 
interna reliabiliteten har författarna förstärkt genom att noga och kontinuerligt diskutera den 
insamlade empirin. 
 

6.3 Etikdiskussion 
Under studiens gång har författarna kontinuerligt kontrollerat att tillvägagångssättet följer 
de etiska riktlinjerna. Materialet har bevarats på en plats där endast författarna haft tillgång 
till det. Deltagarna har även varit helt konfidentiella genom hela studien. De inspelningar 
som gjordes vid intervjuerna raderades, efter att transkribering var färdigställd, för att 
säkerställa att de inte skulle användas i annat syfte än vad de var ämnade till. Samma sak 
gäller dokumenten där intervjuerna är transkriberade. Deltagarna i studien blev även vid 
intervjutillfället erbjudna att ta del av studien då den blivit examinerad.  

7 SLUTSATSER 

Efter att resultatet sammanställts och analyserats så är dessa de slutsatser författarna 
kommit fram till under denna studie.  
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De individer som genomgår substitutionsbehandling får en möjlighet att stabilisera sina liv. 
Behandlingen syftar till att individen ska möjliggöra en förändring i sin livsstil genom 
medicinering. Målsättningen är alltid att individerna ska avsluta behandlingen. För att 
möjliggöra detta är det viktigt att fokus även läggs på individens psykosociala hälsa. 
Individen är i ett stort behov av att även få hjälp med detta för att kunna bearbeta tidigare 
livserfarenheter. 
Sunda relationer, i form av familj och vänner, är betydelsefulla för alla individer och våra 
känslor av sammanhang och meningsfullhet. Det handlar inte bara om att behandlingen 
möjliggör ett återupptagande av relationer, utan även att sunda relationer är en viktig faktor 
för en individs tillfrisknande. Utifrån ett brukarperspektiv kan kontrollen anses vara en 
negativ aspekt. Behandlingen innebär daglig kontakt, slumpmässiga drogtester och därmed 
upplever individerna sig ständigt kontrollerade och misstänkliggjorda. Behandlingen kräver 
strikta riktlinjer då den genomförs med narkotikaklassade läkemedel. Behandlingsformen 
passar inte alla opiatmissbrukare och alla kommer inte in i behandlingen med rätt motiv.  
 
Resultat utifrån denna studie kan ha betydelse för att sprida kunskap kring 
substitutionsbehandling och de förändringar som behandlingen medför. Vidare skulle det 
kunna tänkas att ett utvecklingsarbete inom samma forskningsområde skulle behöva göras 
för att involvera individerna med missbruksproblematik och för att höra deras åsikter kring 
behandlingen. Detta ämne är viktigt för det sociala arbetet då behandlingsmetoden fått större 
uppmärksamhet inom missbruksvården genom dess kontroversiella läkemedelsmetod. 
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BILAGA A 

INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mälardalens Högskola som studerar vår sjätte termin på 
Socionomprogrammet. Vi skriver nu vår C-uppsats utifrån syftet att undersöka hur 
professionella ser på substitutionsbehandling och dess fördelar, samt nackdelar. Vi undrar 
därför om du vill delta i denna studie genom en intervju.   

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst utan 
närmare motivering. Uppgifterna som du lämnar till oss kommer att behandlas som 
konfidentiella och kommer ej användas för annat syfte än denna studie. Studien kommer 
läsas av examinator, handledare och klasskamrater, men din medverkan kommer att vara 
anonym.  

Vid ditt medgivande kommer intervjun att spelas in för att underlätta vår analys av 
materialet. Detta material kommer endast vi författare ha tillgång till och den kommer 
makuleras så fort arbetet med studien är klart.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss eller vår handledare:  

Andrea Gånheim: 073-5393219, agm12002@student.mdh.se  

Johanna Haddon: 073-0559895, jhn12010@student.mdh.se  

Handledare: Martha Kesthely, 076-1699890, marthak45@gmail.com 
 

Tack på förhand!  
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BILAGA B 
Information och samtycke 
Studiens syfte är att undersöka hur professionella förhåller sig till substitutionsbehandling 
och om det uppstår några förändringar de kan uppfatta hos individer som genomgår en 
sådan behandling.  
 
Individskyddskrav 
Informationskravet 
Deltagaren måste informeras om syftet till deras deltagande i studien. Denne ska få veta att 
deltagandet är frivilligt och kan när som helst under studien avbrytas.  
 
Samtyckeskravet 
Deltagaren ska tydligt visa att den ger sitt medgivande. Denne bestämmer villkoren för 
deltagandet. Vid ett avbrytande av deltagande får inte påtryckningar som kan påverka 
deltagarens villighet utövas.  
 
Konfidentialitetskravet 
Detta krav garanterar att resultatet av deltagandet endast kommer att användas i syfte till 
studien. Deltagaren kommer att vara anonym i studien. Svaren från intervjun kommer att 
förvaras så att inte några andra än undersökningsledarna kommer att ha tillgång till det.  
 
Nyttjandekravet 
Det insamlade materialet kommer endast användas i forskningssyfte och inte för 
kommersiellt bruk. Den information som deltagaren ger får inte användas mot denne.  
 
Rekommendationer 
Om osäkerhet gällande antingen anonymitet eller etisk känslighet bör deltagren kontaktas för 
ett godkännande. Deltagren bör få ta del av det färdigställda arbetet.  

 
 
Jag har läst informationen och ger mitt medgivande till deltagande i studien. 

 
_________________________ 
Deltagare 
 
 
Vi garanterar att hänsyn tas till de forskningsetiska aspekterna genom hela studien. 
 
______________________              _______________________  

Johanna Haddon                                  Andrea Gånheim 
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BILAGA C 

INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor 
1. Vad har du för befattning?  
- Vad är din roll i sammanhanget? 

2. Hur länge har du arbetat inom detta område? 

3. Hur kommer det sig att du jobbar med just detta? 

4. Vilken utbildning har du? 

5. Hur många individer har du i ditt arbete kontakt med som genomgår 
substitutionsbehandling? 

Allmänna frågor om missbruk och substitutionsbehandling 
1. Hur ser du på substitutionsbehandling?  
- och vad är det egentligen? 

2. Vilka individer blir hänvisade/föreslagna att genomgå substitutionsbehandling inom er 
verksamhet? 

Den professionelles syn på substitutionsbehandling 
1. Vilka är behandlingens för- och nackdelar ur ett brukarperspektiv? 

2. Förekommer det några brister inom substitutionsbehandling som metod? 
- Hur skulle dessa kunna tänkas åtgärdas/förhindras? 

3. Hur ser du på att substitutionsbehandling kan anses vara ett byte från ett missbruk till ett 
annat? 

4. Hur resonerar du kring påståendet att substitutionsbehandling kan ses som ett sätt att 
upprätthålla ett beroende hos klienten? 

5. Vad anser du om att individer som genomgår substitutionsbehandling ses som fria från 
missbruk?  

6. Hur ser du på att kombinera substitutionsbehandling med en icke-läkemedelsassisterad 
behandling? Varför/ Varför inte? 

Substitutionsbehandling med fokus på klienten och dess omgivning 

1. Vilka är de positiva följderna för klienten och hur påverkas klienten av behandlingen? 

2. Vilka är de negativa följderna för klienten och hur påverkas klienten av behandlingen? 

3. Vilka livsområden skulle du vilja påstå påverkas hos individen under 
substitutionsbehandling? 
- på vilket sätt? 
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4.  Påverkar klientens omgivning (familj, umgänge, arbete, osv.) någon roll i behandlingen?  
- om ja, på vilket sätt? 

5. Påverkas behandlingen på något sätt klientens omgivning? 

6. Följer ni upp era klienter efter de har avslutat sin substitutionsbehandling? 

7. Utvärderar ni ert arbete kontinuerligt exempelvis då en klient avslutat behandling? 

Avslutande fråga 

1. Finns det något utöver detta du skulle vilja tillägga? 
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