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Abstract 
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The purpose of the study was to shed some light on the national drug policy of “zero-vision” 

– that is, the Swedish governmental no-drug policy – from the point of view of the 

participants of the substitution treatment. The substitution treatment implies that drugs are 

prescribed under controlled forms by medical staff. The aim of the study was to explore how 

four participants of the treatment reason about their experiences, and about how the treatment 

affects them in practice. The research methods used were qualitative, based on semi-

structured interviews. To analyze the material I used the theoretical concepts of control, 

normalization and harm reduction. The results show ambiguity concerning the treatment. It is 

clear that all participants think that they are subsumed under too much control. At the same 

time, they think it is for the best. The treatment provides them with a middle way between a 

life with drugs and a drug free life. They all think of the treatment as a means to achieve harm 

reduction, step by step, rather than harsh punishment. At the same time as they feel that the 

treatment provides them with a sense of community, they express that they feel let down by 

the society. They also point to the fact that there are certain norms that rule within the 

treatment, for instance as to how and to whom they share the drugs used in the treatment 

(“leakage”). There is also a strong sense of not wanting others to live through what they have 

lived. There is, however, no mention of possible alternative or preventive procedures, in order 

to avoid drug abuse in the first place. My conclusion is that change is needed as to how 

politicians adapt their politics to reality. The key to this is to look at drug abuse as a serious 

problem, for the individual and for the community at large; to hear the voices of people with 

experiences of drugs, of abuse and of the substitution treatments, and above all to not ignore 

the problem by pretending it does not exist, or by hiding it away. 

 

Key words: Substitution treatment, drugs, zero-vision, Social Work, Harm reduction, 

normalization, control, leakage. 
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de brukare som valt att ställa upp på intervju och den substitutionsmottagningen som tog emot 
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Universitet som jag rådfrågat i ämnet som med sin erfarenhet inom ämnet kunnat guida mig 

rätt. Resan har varit lång, men i slutändan har jag lärt mig mycket och kunnat producera en 

uppsats som jag kan stå för.  
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Inledning 
Drogmissbruk är idag ett av samhällets stora sociala problem.  Det splittrar familjer, får 

långvariga vänner att dela på sig och får i vissa sammanhang personer att fatta beslut och göra 

saker som de aldrig skulle gjort opåverkade. Anledningen till att någon börjar missbruka kan 

variera. Det kan bero på en svår uppväxt, för att dämpa fysiska smärtor, psykisk ohälsa eller 

att individer helt enkelt är uttråkade (Goldberg 2005). 

Nollvisionen i narkotikapolitiken innebär att regeringen strävar efter att ha en inriktning att 

inga droger skall användas i samhället och lagstiftar mot det. Nackdelen kan bli att personer 

som har ett missbruk känner sig motarbetade och i förlängningen avstår från att söka hjälp. 

(Goldberg 2005). För de som söker hjälp så skriver missbruksvården idag ofta ut mediciner 

mot depression eller ångest istället för att fokusera på den psykiska ohälsan bakom missbruket 

vilket leder till en ökad medikalisering (Topor 2010). Det är en del av utvecklingen till att ett 

medikaliserat samhälle normaliseras. Normaliseringen av ett medikaliserat samhälle och 

kriminalisering av droger kan leda till att missbrukare självmedicinerar eller tar olagliga 

droger. Att droger är kriminaliserade och att medicinering ökar är enligt meningsmotståndare 

att samhället i grunden har fel utgångspunkt (Goldberg 2005).Min uppsats är en del i ett led 

av att missbruksvården istället borde lägga fokus på underlätta människors vardag genom att 

behandla problemet bakom missbruket som till exempel vård mot psykisk ohälsa istället för 

att kriminalisera droger. Konsekvensen av nollvisionen blir ångest, ett psykiskt och ett fysiskt 

beroende som för många leder till en ond cirkel. Missbrukare självmedicinerar för att lindra 

ångesten, när ångesten sen kommer tillbaka leder till att missbrukaren behöver starkare doser 

som i sin tur leder till att missbrukaren utvecklar ett beroende (Goldberg 2005). 

Vi har haft hög dödlighet av missbruket i Sverige (Europeisk narkotikarapport 2016) vilket 

har lett till nämnda normalisering och kriminalisering av politikerna för att dämpa effekterna 

av missbruket. Det har letts kampanjer och nollvisionen är ett argument som har lett till 

stiftningen av lagar i form av kriminalisering av droger för att få befolkningen att ta avstånd 

från droger (Regeringen – Svensk narkotikapolitik 2014). Politikerna pratar om vad effekten 

av de nya förändringarna kan komma att bli i praktiken, men politikernas ord och beslut kan 

vara riktad mot vad den stora massan vill höra istället för den verklighet den marginaliserade 

grupp som drabbas mest av lagstiftningen, nämligen droganvändarna själva (Goldberg 2005). 

De politiker som sitter som beslutsfattare och medverkar i att införa lagstiftning påverkar och 

bestämmer över individers möjligheter. År 1968 stiftades det en lag mot missbruk i form av 

narkotikastrafflagen (Narkotikastrafflagen 1968:84). Man ville bekämpa missbruket med 
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stränga straff, ofta med långa fängelsestraff för överlåtelse för att fasa ut drogerna från 

samhället totalt. Detta ledde till ett större utanförskap för missbrukarna, då det ofta blev 

stigmatiserade då de ville söka hjälp för sitt beroende (Goldberg 2005). Idag finns fortfarande 

fördomar kring missbruk, då det förknippas med kriminalitet (Goldberg 2005). Argumenten 

som meningsmotståndarna har mot nollvisionen är att kriminaliseringen mot droger 

stigmatiserar missbrukarna och att man istället bör se missbruket som en sjukdom som ges 

rätt till vård för att ta sig ur (Goldberg 2005).  

Samhällsförändringen som pågår leder mer och mer till att vården börjar se missbruk mer som 

en sjukdom och olika vårdformer utvecklas för att behandla missbruket (Vårdguiden 2016). 

Ett exempel på sådana är olika hem för missbrukare, till exempel SiS-hem, HvB-hem och 

stödboende. SiS, som står för Statens Institutionsstyrelse bedriver tvångsvård på så kallade 

LvM hem. LvM står för Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall är anpassat för 

missbrukare som har ett missbruk som har gått så pass långt att man inte kan ta sig ur själv. På 

vårdinstitutionerna kan missbrukare få hjälp att upprätthålla sunda relationer, hitta bra rutiner 

och att återanpassa sig till samhället. Tanken är här att missbrukaren ska börja ta avstånd från 

det negativa beteendet och på så sätt succesivt dämpa beroendet.  

Frågan är om den vård som erbjuds är tillräcklig och adekvat för att uppnå den nollvision som 

politikerna eftersträvar. En annan fråga är om politikernas beslut och statistikförande faktiskt 

innebär att missbruket är borta eller att missbrukarna kommit in på en behandling och därför 

inte längre anses vara i ett aktivt missbruk. Det förekommer även något som kallas läckage 

behandlingen, då det läcker droger till övriga samhällsmedborgare. Läckaget står ständigt i 

centrum i diskussionen, då samhället vill förebygga att det sprids till fler. I komplexiteten 

kring detta börjar mitt ämne i form av substitutionsbehandlingen formas, då det faktum att en 

person som missbrukar inte längre klassas som missbrukare då drogerna hen tar är lagliga, 

påverkar missbruksstatistiken, till fördel för nollvisionen och samtidigt skapar ny 

drogproblematik via läckage. Hur ser det ut i praktiken för brukarna och hur livet ser ut för de 

närstående som drabbas bör stå i fokus ur ett samhällsperspektiv.  

LvM och frågan om missbruksbehandling – en motivering till studiens fokus 

För att få en inblick i vad ett drogrus innebär, och i hur svårt det kan vara att ta sig ur ett 

missbruk, kan en medicinstudent som heter Bulgakovs poetiska beskrivning av när han provar 

morfin för första gången, komma till pass. Han skriver som följer: Den första minuten: en 

känsla av beröring mot halsen. Beröringen känns varm och breder ut sig. I nästa minut känns 

plötsligt en kylig våg i maggropen och strax därpå börjar en overklig klarhet i tankarna och 



7 
 

en eruption av arbetslusta. Varenda obehaglig förnimmelse är borta. Detta är höjdpunkten av 

mänsklig själsstyrka och hade jag inte varit fördärvad av min medicinska utbildning skulle 

jag ha sagt att ingen människa kan fungera normalt förrän efter en morfinspruta. (Bulgakov 

ur Petterson 2013). 

Med stor förberedelse och en stor förväntan kring vad min praktik under 

socionomprogrammet skulle komma att handla om, kunde jag aldrig förstå hur mycket jag 

skulle komma att lära mig. Under mina första veckor på min praktik på ett LvM-hem stötte 

jag på flera nya begrepp inom missbruksvården som jag fick söka förklaring på. Vad som 

saknades och som jag inte kunde finna hur mycket jag än sökte, var något som diskuterades 

dagligen på LvM-hemmet nämligen ”dokumenterat missbruk”. Jag kunde höra de boende 

säga saker i stil med: Hur långt dokumenterat missbruk har du? Vilken lustig fråga, tänkte jag. 

Min egen tanke var att missbrukare inte ville ha ett dokumenterat missbruk, då det är olagligt 

och kan leda till rättegång med långa fängelsestraff som följd. Det jag hörde fick mig att vässa 

mina öron ytterligare.  

Vid ett tillfälle var det två av klienterna som var så kallade veteraner i narkotikans värld som 

pratade med en annan klient som inte ansågs vara lika slipad utan satt på sitt första LvM. De 

två erfarna klienterna var personer som jag redan förstått gärna uppgav vilka liv de levt, hur 

länge de missbrukat och som själva sade sig längta efter att komma ut från LvM-hemmet för 

att fortsätta missbruka. När jag lyssnade lite närmare hörde jag nykomlingen fråga ”Vilken 

Laro-mottagning är bäst att söka till”? Laro var ett av orden jag tillgodogjorde mig under 

praktiken, som jag inte kände till tidigare. Det står för läkemedelsassisterad behandling för 

opiatberoende, eller med andra ord, uthämtningsstationer för substitutionsbehandling. Nu 

kunde jag inte låta bli utan gav jag mig in i diskussionen.  

–Vad sitter ni och ljuger om? frågade jag skämtsamt. Jo, fick jag veta, det har visat sig att om 

man inte får igenom en substitutionsbehandling på den Laro-mottagning som ligger närmst, 

kan man söka på vilken annan Laro-mottagning som helst. Då kan klienten hitta en läkare 

som bedömer ens historia som trovärdig och går med på att skriva ut Substitutionsbehandling. 

Sedan kan man hämta ut substitutionspreparat var som helst i landet, den Laro-mottagning 

som ligger närmast. –Dessutom blir då LvM:et avskrivet, flikar kompisen in. Nu tar man 

drogpreparat lagligt. 

Mitt naiva jag kunde inte undgå att bli förvånad. Här går en stor andel behandlingspersonal 

och jobbar för brukarnas skull och deras rätt till ett hälsosammare liv. Hela verksamheten 

finns för att de ska bli drogfria, tid att reflektera över sina liv, tak över huvudet och mat på 

bordet, för att sedan få en placering på ett behandlingshem där möjligheten ges att sakta 
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bygga upp sina liv, skapa meningsfulla relationer och ta upp kontakt med gamla vänner och 

familj. Allt behandlingspersonalen jobbar för och allt missbruksvården jobbar för, såg nu ut 

att gå stick i stäv med en lagstiftning som ger möjlighet att fortsätta ta narkotikaklassade 

preparat.  

Låt mig försöka förstå er rätt, sa jag. Ni diskuterar alltså hur ni ska gå tillväga för att utnyttja 

systemet, för att på ett lagligt sätt få tag i droger som ni annars tar olagligt, för att slippa allt 

runtomkring vad gäller att vara rädd för att bli påkommen av polisen och att inte behöva 

utföra kriminella gärningar? Men mina tankegångar bakom var att med detta valet väljer ni 

istället ett liv i andra, mer symboliska bojor, skapade av myndigheter i form av 

Substitutionsbehandling. 

Först här började jag förstå vilka starka krafter som ligger bakom narkotikamissbruket och 

dess konsekvenser samt hur missbruket kunde betraktas fortsätta på ett annat plan genom 

substitutionsbehandlingen. Enligt detta sätt att se på behandlingen blev den ett sätt att ge 

avkall på missbrukarnas mänskliga rättigheter och skyldigheter, för att få en grundläggande 

struktur i livet och ta de första små stegen tillbaka till ett mer drogfritt liv. 

Det var i situationer och samtal som de jag beskrivit här som intresset för mitt uppsatsämne 

väcktes. I realiteten försvann missbrukare i statistiken eftersom det var lagligt intag, men för 

en del brukare så sågs behandlingen som en möjlighet att fortsätta ta droger och då på lagligt 

vis.  

Med detta uppsatsarbete vill jag få en inblick i hur substitutionsbehandlingen upplevs av 

personer som går igenom den. Jag vill undersöka detta med så lite förförståelse som möjligt 

för att sätta mig in i ämnet och få inblick i om det är ett ”sätt man pratar på” när personal på 

LvM-hemet är i närheten eller om det är vedertaget även hos andra brukare.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att lyfta fram brukarnas perspektiv på narkotikapolitikens 

”nollvision” kontra ”harm reduction” genom att undersöka hur substitutionsbehandlingen 

påverkar dem i praktiken, d.v.s. hur brukarna upplever och resonerar om behandlingens för -

och nackdelar. 

 

 Frågeställningar 

Hur upplever brukare av en substitutionsbehandling sin behandling?  

Vad är brukarnas uppfattning om ’harm reduction’ och normalisering?  

Vad är brukarnas uppfattning om läckage och uteslutning ur behandlingen? 

Bakgrund: Substitutionsbehandling 

Substitutionsbehandlingen är en av de nyaste typerna av vårdform som gäller för missbrukare. 

Den är endast accepterad och tillämpbar för de missbrukare som har haft ett opiatberoende 

under en längre period. (Socialstyrelsen: Behandling vid allvarligt beroende regleras 2016). 

Exempel på olika opioider är Heroin, Subutex, Metadon eller Opium, alla härstammar från 

växten Opiumvallmon (Läkemedelsverket 2016). Behandlingen innebär att patienten ersätter 

sitt psykiska och fysiska beroende av opiater mot en annan opiat, nämligen i formerna 

Subutex, Suboxone eller Metadon. Läkemedlet är baserat på Buprenofin som godkändes av 

Läkemedelsverket år 1999. Subutex är en partiell opiataganoist vilket betyder att den binder 

sig till opiatreceptorerna i hjärnan och ger en viss känsla av drogeufori och även 

smärtdämpning, dock avsevärt lägre än Metadon som precis som Heroin är fulla 

opiatagonister och ger ett högre rustillstånd. (Antoniusson 2007). Metadon brukar därmed 

enbart användas för dem som varit i ett missbruk en längre period. Subutex är den vanligaste 

substansen i substitutionsbehandlingen och den ses även som ett första steg för personer som 

är nya i behandlingen innan patienten testar något annat (Antoniusson 2007). 

Sen jag började den här uppsatsen har det skett flera förändringar kring 

substitutionsbehandlingen, vilket belyser att det är ett ämne som det sker stor förändring inom 

och att det behövs fler förändringar för att bemöta problemet och optimera behandlingen. När 

jag började skriva den här uppsatsen hösten 2015 så var det andra krav för att få rätt till 

substitutionsbehandling än vad det är idag. Numera finns det LvM-hem som tillåter 

substitutionsbehandling under tiden som lvmet är aktuellt, vilket absolut inte var tillåten under 

2015 då klienter skrevs ut när de blev tilldelade substitutionsbehandlingen. Idag tillåter olika 

LvM-hem substitutionsbehandling under tiden klienter är inskrivna bland annat LvM-hemmet 
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Lunden. (Socialstyrelsen: Behandlingen vid allvarligt beroende regleras 2016). Under hösten 

2015 behövde patienten dessutom uppvisa ett ”långvarigt” missbruk som pågått längre än ett 

år för att få behandlingen. För att uppvisa detta krävdes det att klienten tagit en överdos vid 

två olika tillfällen med mer än 1 års mellanrum, på annat sätt gick det inte att bevisa att 

brukaren har upprätthållit ett ”långvarigt” missbruk då det är enda gången det journalförs i 

vårdens system.  Numera sen den 15 februari 2016 är det en överläkare som är specialiserad 

inom psykiatri och missbruk som gör en bedömning om patienten har haft ett opiodmissbruk i 

över ett år och därmed vem som har rätt till behandlingen. (Socialstyrelsen: Behandlingen vid 

allvarligt beroende regleras 2016). Detta med syftet att öka tillgängligheten. Med 

förändringen som infördes fick även patienten möjlighet att styra mer över sin behandling 

själv efter tre månader istället för sex som det varit tidigare (Socialstyrelsen: Behandling vid 

allvarligt beroende regleras 2016). 

Metod 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer enskilt och i grupp om två som metod för 

inhämtande av information. Jag har intervjuat fyra personer, med olika lång erfarenhet av 

programmet. Två av dem intervjuade jag i grupp. Fokusgrupper och intervjuer är till för att 

förstå sig på bland annat socialt arbete och studera dess innehåll (Wibeck  2012). Genom att 

öppna upp frågor och belysa dem genom olika brukares perspektiv kan forskningen bidra till 

en mer öppen syn på en specifik händelse. Intervjuerna har jag gjort genom att ställa generella 

frågor som jag vill ha svar på, med mina frågeställningar för uppsatsen i fokus. Med hänsyn 

till brukares integritet och livssituation i enlighet vad Bryman menar har jag använt mig av 

stor försiktighet för att avgöra vilka frågor jag kan ställa till vilka brukare (Bryman 2011). 

Avslutningsvis ställde jag mina avslutande frågor där jag frågade om jag uppfattade deras bild 

rätt, om någon ville lägga till något och om alla kände sig nöjda med resultatet. (Bryman 

2011). Om diskussionen på något sätt avstannar, tänker jag använda mig av ett 

stimulusmaterial för att få gruppen igång igen (Wibeck 2012). Ett stimulusmaterial används 

ifall intervjun stannar av, för att stimulera intervjupersonerna att fortsätta diskutera, genom att 

fråga om den gällande lagstiftningen, fråga om de känner till den och vad deras upplevelse är 

av den. 
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Metodens förtjänst och begränsningar 

Det som är bra med fokusgrupper och öppna frågor är att man kan hjälpas åt att komplettera 

varandra, att det inte är lika svårt att ”ställa fel frågor” som intervjuperson om samtalet lyckas 

hållas igång (Wibeck 2012). Fördelen med kvalitativa intervjuer kan vara att intervjuaren styr 

intervjuperson dit intervjuaren vill för att se om individens bild stämmer överens med den 

generella bilden av fenomenet. När man intervjuar flera kan en begränsning vara att vissa inte 

väljer att prata lika mycket som de hade gjort vid en individuell intervju och att vissa personer 

tar mer plats vilket lämnar mindre plats till övriga. Med individuella intervjuer har jag en 

större chans att gå på djupet, om jag märker att det är ett ämne intervjupersonen gärna pratar 

om. Jag har därför använt mig av båda delar för att få ut så mycket material som möjligt till 

uppsatsen. Nackdelen med individuella intervjuer kan vara att det lätt blir för personligt 

(Bryman 2011), varav jag har varit försiktig i mitt tillvägagångssätt och tagit hänsyn till 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer när jag ställt frågor (2002). Jag har intervjuat personerna vid 

två olika tillfällen och använt mig av min mobil för att spela in och sen transkriberat 

intervjuerna. Sen har jag kodat materialet och delat in det efter olika rubriker i min analys. Jag 

övervägde att anteckna istället för att spela in, men risken hade varit att jag tappat fokus i 

samtalet och gått miste om information som hade sagt, genom att spela in och sen transkribera 

kunde jag ordagrant återskapa samtalet jag fick till vid mina intervjutillfällen (Bryman 2011). 

Metodens tillförlitlighet och validetet 

Tillförlitligheten är stark för det jag vill undersöka. Anledningen att den är stark är att jag vill 

undersöka brukares behandling och hur den påverkar dem. Kvalitativa intervjuer kan ge djupa 

svar på komplicerade frågor (Bryman 2011). Nackdelen med att ha ett litet antal 

intervjupersoner är att jag genererar ett färre antal svar. Därför kommer jag istället gå in på 

djupet på frågorna (Bryman 2011). Då min uppsats kommer vara kvalitativ vill jag att de 

intervjupersoner jag frågar utvecklar sina svar. För att bedöma reliabilitet är den relativt hög. 

Reliabilitet innebär hur stor chans det är att få samma svar om man ställer frågorna igen till 

andra intervjupersoner (Bryman 2011). Reliabiliteten är relevant för forskningsämnet då jag 

undersöker uppfattningen hos brukare, sannolikheten att brukare på andra orter tycker ungefär 

lika är rimligt att anta. Att generalisera brukarna jag har träffat till en större population är 

sannolikt rimligt men inte helt säkert. Slutsats jag kan dra av mitt resultat är att det är åsikter 

som finns hos just de personer jag träffat och att det sannolikt finns liknande åsikter i liknande 

populationer (Bryman 2011). 
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Jag har valt att arbeta induktivt och ställa kvalitativa frågor som är ställda på ett så öppet sätt 

som möjligt. Jag vill att uppsatsen skall leda till att värderingar utmanas, då den ställer två 

extremer mot varandra, för att förtydliga nyansen däremellan. Att diskutera fritt leder till att 

brukarna uttrycker sina åsikter mer fritt om ämnet (May 2001)(Bryman 2011). 

 

I valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod har jag vägt fram och tillbaka, till slut så 

påverkades mitt val av metod, jag kände att jag behövde en kvalitativ metod för att kunna gå 

på djupet fär att få svar på de frågor jag ville ställa (Bryman 2011). Om jag istället hade valt 

en kvantitativ metod, hade jag möjligtvis fått fler svar, men med risk för att de inte var lika 

djupgående (Bryman 2011). En kvantiativ metod hade däremot genererat mer svar, som hade 

kunnat ge en bredare bild (Bryman 2011). Med tanke på att målgruppen är ganska homogen, 

så tror jag dock en kvalitativ metod med djupgående svar ger mer för forskningen av 

upplevelser inom substitutionsbehandlingen än exempelvis enkätfrågor (Bryman 2011). 

 

Urval och avgränsningar 

För mitt urval har jag begränsat mig till att intervjua fyra brukare på en 

substitutionsbehandling i en tätort i Skåne. De har olika lång erfarenhet av behandlingen och 

det är viktigt för mig med deras åsikt om ämnet. Det positiva med mitt urval är att jag får 

komma nära och höra vad brukare tycker om ämnet, en begränsning som finns är att det kan 

lämna många obesvarade frågor ifall jag ställt fel frågor. Jag tänker att de inhämtar sin 

behandling från samma mottagning är en fördel, det leder till att jag kan dra en 

generaliserande slutsats om vad klienter  som är delaktiga på substitutionsbehandlingen tycker 

och att det kan ge ett rättvisande resultat. Men man får komma ihåg att det är vad klienterna 

på mottagningen tycker och det går inte att generalisera mina tillfrågade intervjupersoner 

tycker mot en generell uppfattning i samhället. 

Etiska överväganden 

Jag är medveten om det problematiska i att intervjua brukare och att det normalt sett inte är 

något en gör i en kandidatuppsats. Efter hand som tiden gick när jag börjat med uppsatsen 

höstterminen 2015 försökte jag närma mig ämnet genom att använda mina egna kontakter till 

att få tag i brukare, men det började närma sig jul och de jag pratade med var tveksamma till 

att ställa upp. Jag respekterade detta och pushade inte på när mina intervjupersoner inte dök 

upp till planerade träffar. Jag hade kunnat anpassa syfte och frågeställningar till att få svar på 

mina frågor från behandlingspersonal istället. Dock hade jag en viss oro för att jag skulle 
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komma för långt ifrån mitt ämne, som var tidigare nämnda paradoxen mellan lagstiftning och 

brukarperspektiv som jag kände att jag hade en naturlig ingång till. Den naturliga ingången 

kände jag att jag hade efter min praktik på LvM-hemet där jag hade lärt mig bemöta utsatta 

människor med respekt för deras situation. Den tveksamheten och oro jag stötte på gjorde att 

jag backade med uppsatsen, då jag insåg att det var problematiskt att efterfråga liknande 

intervjuer. Att fråga behandlingspersonalen kände jag inte var tillräckligt, då jag ville ha 

brukarnas upplevelser för att få emperinära svar på mina frågor.  

Efter uppsatsen legat på is ett tag, valde jag att ta tag i uppsatsen igen när jag läste 

missbrukskursen under termin 7 på socionomprogrammet. Nu hade jag en ny ingång till det 

jag verkligen ville undersöka, på en av föreläsningarna med brukarperspektiv insåg jag att det 

fanns brukare som är villiga att prata om sin behandling och även svara på frågor. Efter att ha 

läst Peterssons bok Kontroll av beroende – Substitutionsbehandlingens logik, praktik och 

semantik (2013) och hur hon gick tillväga med sina studier, så insåg jag att det var 

genomförbart och bestämde mig att kontakta en substitutionsmottagning i en tätort, där mitt 

intresse väcktes på nytt. Jag gjorde detta i kontakt med personalen på mottagningen, och 

informerade samtliga deltagare om sekretess. Samtliga deltagare var vuxna människor, som 

själv valde att ställa upp och kunde när som helst under samtalet avbryta. Eftersom jag frågar 

brukare som är aktuella i behandlingen så skickar jag frågorna samt ämnet i förhand så 

brukarna själva kan välja om de vill tala med mig om dessa frågor eller inte, då kan en 

undersöka hur de ser på substitutionsbehandlingen. Då det var en medicinsk behandling men 

jag ville utforska de sociala aspekterna av behandlingen. Resultat jag kom att få är 

förmodligen beroende på vem jag är och vilket intryck de får av mig. Jag var därför extra 

noga med  att vara försiktig och inte framfusig i mitt intervjuande då jag var genuint nyfiken 

och ville veta vad de ansåg, så till slut gick en del brukare med på att svara på mina frågor.  

Jag valde att inte upprätthålla en kritisk ansats eftersom brukarna själva använde sig av 

medicinen och/eller har vänner som gör det. Om jag är induktiv och ställer öppna frågor får 

jag höra vad de tycker, utan att själv ha en specifik ingångspunkt. Jag har tagit hänsyn till 

vetenskapsrådet etiska riktlinjer (2002) när jag skrivit  uppsatsen. Jag har använt mig av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I mina intervjuer har jag intervjupersonerna läsa frågorna i förväg kan de dessutom förbereda 

sig mentalt på vilka frågor som kommer, så jag kan få så tillfredsställande och genomtänkta 

svar som möjligt. Jag har varit tydlig med vad materialet skulle användas till och informerat 

om mitt syfte. De deltagare jag har använt mig av har samtyckt till att ställa upp frivilligt, 

blivit informerade att de när som helst under intervjun kan avbryta om de behagar, att de 
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kunde välja att inte svara på vissa frågor samt blivit lovade avidentifiering (Vetenskapsrådet 

2002). 

Tidigare forskning  

För att få tillgång till min litteratur har jag besökt socialhögskolans bibliotek i Lund, sökt via 

kurskatalogen Lovisa och använt mig av vetenskapliga artiklar jag hittat via Google Scholar. 

Jag har använt sökorden missbruk,  harm reduction, subutex samt kontroll.  Trots att de 

forskningsprojekt som tittar på substitutionsbehandlingen ligger nära varandra, så skiljer sig 

metod och struktur åt. Efter att ha läst igenom den forskning som fanns att tillgå om ämnet har 

jag slutligen valt teorier som är anpassade efter de frågor jag vill besvara. Vissa av 

avhandlingarna går in i varandra och behandlar samma frågeställningar, exempelvis de om 

läckage vilket leder till att forskningen visar ett ganska entydigt resultat än så länge. 

Antoniusson (2007) samt Peterssons (2013) avhandlingar är peer reviewed, vilket styrker 

tillförlitligheten i avhandlingarna. 

Det mesta av forskningen är entydig när det gäller att behandlingen är positiv som företeelse i 

sig och både läkare och forskare inom medicin och socialt arbete är överens om att det är den 

enskilt bästa behandlingen för opiatmissbrukare (Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård 

och stöd vid missbruk och beroende 2015). Diskussionen uppstår då Subutex och Metadon är 

opioider och därmed narkotikaklassade (Läkemedelsverket 2016). Det främsta argumentet 

mot behandlingen är att den går emot samhällets nollvision av narkotika – en nollvision som 

inte fungerar i praktiken, då antalet narkotikarelaterade dödsfall ökar i Sverige (Europeisk 

narkotikarapport 2016).  

Substitutionsbehandlingen går på så sätt utanför den övriga narkotikavisionen i samhället vad 

gäller nollvision. Istället har socialstyrelsen stiftat speciella riktlinjer kring 

substitutionsbehandlingen i Socialstyrelsens författningssamling. I den visionen ingår att 

minskat missbruk, minskad dödlighet och bättre livskvalitet eftersträvas (Socialstyrelsen: 

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende 2013). Detta skall personen med 

missbruksproblematik uppnå genom att staten genom landstinget ska kontrollera 

medicineringen genom att man måste besöka de Laro-mottagningar som finns runt om i 

landet för att få sin medicin. När vårdtagaren skall hämta ut sin medicin så tittar 

skötaren/sköterskan att drogen intas sublingualt (att brukaren intar läkemedlet oralt). Detta 

ska stärka kontrollen och förhindra att medicinen inte läcker ut i samhället och säljs på svarta 

marknaden (Petersson 2013). Petersson skriver att substitutionsbehandlingens mål är att leda 
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till bättre arbetsförmåga och mindre kriminalitet hos personer som lever i utanförskap (ibid). 

Det förväntas ske en ”normalisering” av de brukare som söker sig till behandlingen (ibid). 

 

Brukarberättelser 

Frida Peterssons avhandling Kontroll av beroende – substitutionsbehandlingens logik, praktik 

och semantik är baserad på intervjuer med brukare och personal på en substitutionsbehandling 

i Göteborg samt deltagande observation på nämnda substitutionsmottagning. Petersson 

beskriver den vardagliga praktiken ser ut på substitutionsbehandlingen och hur personerna 

som är aktiva på kliniken upplever sin livssituation. Peterssons syfte med studien är att 

definiera hur klienter kategoriseras och hur regelverk och villkor för klienterna framställs 

(Petersson 2013). 

Petersson beskriver hur mottagningarna används som en mötesplats. Vissa kommer dit för att 

socialisera och få nya positiva kontaker utanför missbrukskretsar. Det är strukturerat som en 

institution med väntrum och mottag. I Peterssons bok finns ett träffande exempel på hur ett liv 

med substitutionsbehandling kan vara för den enskilde brukaren när personalen på 

mottagningen är väldigt oförstående för en av klientberättelserna. Författaren skildrar en 

person med substitutionsbehandling som tvingas komma sent till sin arbetspraktik som börjar 

kl. 09:00 varje dag som, då hen måste pendla genom hela Göteborg efter att vara på 

mottagningen i andra delen av staden när den öppnar kl. 08:00 för att hämta ut sin medicin. 

Det skapar flera problem för brukaren i det lilla, vardagliga. Medans handledaren på praktiken 

har ingen förståelse för behandlingen och varnar att det kommer bli svårare att få jobb sen när 

hen sen ska ut i arbetslivet. Det är bara ett exempel på brist på flexibilitet i behandlingen som 

medför konsekvenser för privatlivet för den enskilde individen (Petersson 2013). Liknande 

problematik skapar även stigma för den enskilde missbrukaren, som mår sämre i sin psykiska 

hälsa (Goldberg 2005). Petersson fokuserar i sin studie till stor del sin avhandling på 

kontrollen: den kontroll som brukaren blir ifråntagen. Hennes metod är kvalitativa intervjuer 

och observationsstudier av hur utlämningen av medicin går till på en Laro-mottagning. 

Informationen hon får använder hon för att strukturera upp olika händelser som inträffat på de 

Laro-mottagningar hon besökt. Hon tar även in vårdtagarnas upplevelser av behandlingen i 

sin avhandling (Petersson 2013). Peterssons studie har blivit som ett uppslagsverk för mig i 

min uppsats då den tydligt kopplar brukarupplevelser till varandra och problematiserar med 

att verka med övriga samhället, vilket även är mitt syfte. 
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Brister i behandlingen  

Enligt den tidigare forskningen finns ett visst konsensus om att substitutionsbehandlingen inte 

fungerar eller har brister då många rapporter är kritiska. Det finns även rapporter som visar att 

substitutionsprogrammet ”läcker”. Läckage innebär att brukare som är aktuella i behandlingen 

delar sin receptbelagda medicin vidare till individer som inte har den utskriven. (Antoniusson 

2007). Även en artikel i läkartidningen styrker att narkotikaanvändning ökar och allt fler dör 

av metadon, då dels på grund av läckage men i 38 av de 188 dödsfall av de dödsfall under 60 

år orsakade av metadon under perioden 1994-2008 hade personerna det ordinerat (Fugelstad, 

Johansson & Thiblin 2010). 

 

Eva-Malin Antoniusson är en av de forskare som påvisar läckaget i behandlingen (2007). 

Antoniusson har skrivit en bok som heter Illegal Subutexanvändning – en undersökning av 

missbruket utanför behandlingsprogrammen. Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur 

behandlingen används illegalt. Antoniussons metod är kvalitativa semi-strukturerade samt 

strukturerade intervjuer med brukare. Antoniusson har även skrivit en rapport på uppdrag av 

läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser, som heter Buprenorfin utanför 

behandlingsprogrammen (2013). Syftet med Buprenorfin utanför behandlingsprogrammen är 

att undersöka förekomst och användning av Buprenorfin som är den aktiva substansen i 

Subutex hos unga vuxna i 17 av Skånes kommuner.  Metoden från den rapporten är även den 

intervjuer och resultatet visar att det förekommer ett visst missbruk utanför 

substitutionsbehandlingen även om det inte är en särskilt populär drog, detta med hänsyn taget 

till att det är svårt att undersöka illegal användning. Att undersöka hurvida vanligt det är 

utanför behandlingsprogrammen är relevant för mitt syfte, då jag vill belysa såväl det positiva 

som det negativa med behandlingen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna uppnå syftet att lyfta brukares perspektiv på narkotikapolitikens och dagens 

substitutionsbehandling genom att undersöka hur de påverkas av den i praktiken, så behöver 

jag använda mig av olika teoretiska perspektiv. Jag har valt perspektiven kontroll, normalitet 

och harm reduction som är relevanta för min studie, då samtliga hjälper mig att belysa 

behandlingen från ett brukarperspektiv. De hjälper mig även att analysera problemet på olika 

nivåer. Kontroll är mer relevant för individen på micro-nivå, medans  normalitet underlättar 

förståelsen på både individ och gruppnivå, och slutligen harm reduction underlättar 

förståelesen på samhällsnivå. Att få in dessa tre nivåer är centralt då jag vill få en så bred och 

sanningsenlig bild som möjligt av behandlingen. Detta leder även till att jag kan koda olika 

begrepp som mina intervjupersoner pratar om, vilket gör att jag lättare kan samla mitt resultat 

och göra en analys av den (Bryman 2011). 

Kontroll 

Kontroll hjälper mig att svara på frågan hur brukarna upplever sin behandling. Kontroll är ett 

begrepp som inom socialt arbete kan innebära att myndigheter, genom sociala normer och på 

olika sätt genom maktutövande, tvingar en individ att mer eller mindre frivilligt anpassa sig 

till en struktur (Järvinen 2002). Som socionom har man exempelvis relativt liten makt i 

jämförelse med läkare och poliser (Järvinen 2002). Det som är typiskt för socialt arbete är att 

maktutövningen i sig är organisatoriskt förankrad (Järvinen 2002). Beroende på inom vilken 

organisation socialarbetaren är verksam, är makten och kontrollen hen har olika stor. Kontroll 

är ett begrepp som kan hjälpa oss att förstå att socialt arbete inte enbart handlar om att hjälpa 

människor utan även om kontroll och makt (Järvinen 2002). Detta då det mesta av det sociala 

arbetet uppstår ur en ojämlik relation. Socialarbetaren har riktlinjer, strukturer och 

erfarenheter att rätta sig efter, medans brukararen förväntas anpassa sig efter de givna ramarna 

(Järvinen 2002). Personal som jobbar inom en organisation som försöker styra eller påverka 

brukare inom samma organisation, skapar ett maktförhållande i form av kontroll.  

Kontrollen i samhället grundas i och kan ses som en typ av pastoralmakt (Focault 1980). Förr 

i tiden var kyrkan den vårdande och kontrollerande institution som skulle innebära frälsning 

efter döden för medborgaren om hen skötte sig och levde efter de normer som fanns (Focault 

1980). Idag, i ett mer sekulariserat Sverige, lever pastoralmakten kvar i andra yrken efter 

kyrkans ansvar för socialt utsatta individer i samhället minskat. Personer som idag jobbar 

inom vårdande och behandlande yrken, som bland annat socialarbetare gör, är en del av 

samma typ av strukturella makt (Järvinen 2002). Pastoralmakten ger idag i kombination med 
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den organisatoriska förankringen ett tolkningsföreträde att berätta för utsatta individer vad 

som ska hjälpa just dem till ett bättre liv. Istället för att prata om frälsning efter döden som 

prästen i kyrkan så pratar man nu om hur socialarbetaren kan hjälpa brukaren här och nu, och 

hur socialarbetaren kan skänka brukaren en bättre hälsa och livskvalitet (Järvinen 2002). 

Normalitet 

Begreppet normalitet hjälper mig tydligt att svara på frågor som är kopplat till min 

frågeställning om normalitet, det kan hjälpa mig besvara frågor kring både stigmatisering och 

nackdelar med behandlingen. Vad som är normen för brukare av behandlingen kan skilja sig 

åt, dock finns ett konsensus om att personalen skall fungera som normaliserande förebilder för 

brukarna (Järvinen 2002). Detta genom att rättfärdiga en typ av kontroll, för att det ska finnas 

krävs det att det finns sociala normer och en uppfattning om vad som är ”normalt” i samhället 

och även att någon uppfattas leva utanför normen (Svensson 2007). Socialarbetaren förväntas 

stå för det normala och klienten det ”onormala” som behövs förändras eller anpassas. 

Normalisering i socialt arbete kan därför sägas innebär en strävan efter att göra brukaren eller 

klienten så återanpassad som möjligt. Kerstin Svensson beskriver det som att socialt arbete är 

en normaliseringspraktik där socialarbetaren står för det normala, återanpassningen till 

samhället, vad behövs och vilka pusselbitar saknas för att den här brukaren ska ”hitta tillbaka” 

till samhället. Ett normalt liv är något som annars många tar för givet med allt vad det kan 

innebära i form av sociala aktiviteter,  positiva kontakter och struktur (Svensson 2007). 

Socialiseringen av normer kan ses som livslång då ingen någonsin är färdiglärd (Svensson 

2007). Normen ser olika ut beroende på vart man kommer, vilket sammanhang man vistas i  

och vilken grupp man känner samhörighet till. Man talar även om integrering. Intregering 

kommer från ordet integrare som betyder fullborda, att laga något som är trasigt, återinföra 

eller göras till en del av en större helhet (Svensson 2007). Det är i detta sammanhanget  av 

högsta vikt att normalisera genom att till exempel behandlingspersonalen är en positiv 

förebild. Dualiteten i att representera den socialt utsatta och svaga, samtidigt som man är en 

del av en myndighetsapparat är en spännande och intressant roll som socialarbetaren har fått 

(Svensson 2007). Brukaren kan med hjälp av normalitet och kodning beskriva hur pass 

inkluderad hen känner sig. Begreppet normalitet kommer från grekiska ordet Nomos, vilket 

betyder lag. Kopplingen till socialt arbete kan handla här vara att säga att vi talar om laglösa 

och laglydiga. Den här typen av dikotomi bygger på en förutsättning att kunna fortsätta bygga 

upp samhället. De laglydiga bestämmer över de laglösa och har därför makten. Det talas om 

fler dikotomier i sammanhanget. För att kunna diskutera insiders så måste det finnas 
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outsiders; för att det ska finnas något som är onormalt så måste det normala finnas. Socialt 

arbete kan sägas handla om att anpassa människor på gruppnivå till det normala (Svensson 

2007). I de flesta samhällen ingår majoriteten i det ”normala” och minoriteter i det 

”onormala” (Svensson 2007). En norm är en föreskrift hur individer bör handla i olika 

situationer. För en del sociala normer finns det även sanktioner för personer som inte följer 

dem (Svensson 2007). 

Kerstin Svensson undersöker olika kategoriseringar av klienter, normer och normalitet i 

socialt arbete (Svensson 2007). De mest fattiga inom vissa professioner ansågs ovärdiga av 

behandling av vissa socialarbetare för att de redan har fått behandling så många gånger. 

Känner brukarna på behandlingen jag har varit på samma stigmatisering mot utsatta grupper. 

För att jämföra brukares upplevelser så kan jag med Svenssons begrepp förtydliga 

normaliseringsprincipen i stort är den enligt Svensson främst uppdelad i åtta punkter: Normal 

dygnsrytm, normal dagsrytm, normal årsrytm, normal utveckling av livscykeln, barndom, 

ungdom, vuxenhet, ålderdom, respekt för handlingar och önskemål, leva under normala 

sexuella omständigheter, leva under normala ekonomiska förhållanden, ha tillgång till 

normala materiella faciliteter, skolor, sjukhus, idrottsanläggningar (Svensson 2007). Det finns 

även ett viktigt historiskt perspektiv på normalitet. Vad som är normalt idag är kanske inte 

normalt imorgon. På många vis stämmer en missbrukares cykel och normaliseringsprincip 

inte överens med om vad som är normalt för övriga samhället, genom kodning av mina 

intervjuer vill jag ta reda hur brukarna upplever det. 

Harm reduction 

För att svara på min frågeställning om harm reduction måste jag förtydliga begreppet även 

om grundprincipen är enkel. Goldberg skriver i sin bok om Harm reduction om en 

skademinimeringsprincip -  en princip som har framarbetats för att minimera skadorna som 

påträffas av olika sociala problem (Goldberg 2005).  Istället för att försöka förhindra något 

med en ideologisk hållning, som exempelvis nollvisionen inom trafiken, bör man inta en 

pragmatisk hållning och prata om att skadorna kommer fortsätta finnas, och därför bör man 

sträva efter att minimera skadorna. Om något finns i samhället och är etablerat, kan man inte 

bara blunda för det, menar Goldberg (Goldberg 2005). Det handlar om att tänka på lång sikt 

vad som är fördelaktigast för dem som drabbas och hur samhället skall gå tillväga för att driva 

det i hamn.  

Istället för att säga att narkotikan finns i samhället menar Goldberg som titeln på hans bok 

antyder, att samhället finns i narkotikan. Det kommer alltid finnas ”normalt” och ”onormalt” 
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så länge vi är sociala varelser som konstruerar saker socialt. Så länge narkotika  finns som 

fenomen kommer det även vara en del av mänskliga relationer. Det vill säga är de som avgör 

hur droger används är alltså vi själva, med andra ord summan av dessa sociala relationer, som 

kan resultera i  bruk av narkotika sprunget från känslor,  som till exempel flyktbeteende eller 

ångest (Goldberg 2005). Den politiska intentionen kring narkotika i Sverige har istället för ett 

harm reduction haft en inställning att helt råda bot på problemet (Socialstyrelsen: Nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015). En dansk kriminolog, Jörgen 

Jepsen har en än mer liberalare syn som  överensstämmer med Goldbergs och går så långt 

som att säga att ”kriget mot narkotika är också ett krig mot alternativa definitioner och 

uppfattningar av verkligheten.” (Jepsen 1992 i Goldberg 2005). Missbruket i Sverige utmanar 

en grundläggande föreställning och en hållning i det svenska samhället. Sverige har att istället 

för att följa Nederländerna, Danmark och Portugal inom detta området istället valt att följa 

USA som med president Nixon i bräschen startade ett ”krig mot droger” år 1971 (Vulliamy 

2011). Nederländerna, Danmark och Portugal är exempel på länder som istället använder sig 

av Harm reduction inom narkotikapolitiken, som kan hjälpa till att förtydliga för brukarna vad 

jag menar med begreppet (Goldberg 2005).  

Analys 

Presentation av intervjupersonerna  

Intervjuperson ett är aktuell i behandlingen sen över 10 år tillbaka och är engagerad i en 

brukarorganisation.  

Intervjuperson två är aktiv i behandlingen sen 2,5 år. Personen började med Metadon och gick 

sen över till Subutex. Personen bor på ett behandlingshem samtidigt som han har 

behandlingen. Tidigare missbruk: har använt Heroin i över 10 år.  

Intervjuperson tre är aktuell på programmet sen 2 år nu, har haft uppehåll i en period sen hen 

var aktuell i behandlingen ca 2 år för 2 år sen. Personen går dagligen till mottagningen för att 

hämta ut sin medicin. Hen har tidigare haft LvM och fått hjälp från socialtjänsten. Personen är 

den enda som säger att hen tänker sluta med medicinen och vill trappa ner. Personen har 

missbrukat droger i ungefär 20 år. Har försökt trappa ner själv och med läkares hjälp. 

Intervjuperson fyra har varit på flera olika mottagningar och har erfarenhet och kan jämföra 

men oklart hur länge. Personen uppger lång erfarenhet av missbruk sen ung ålder.  

 

 



21 
 

För att underlätta förståelsen och  kunna analysera vad intervjupersonerna har sagt har jag 

använt mig av kodning (Bryman 2011). Jag har kodat utefter de rubriker jag har använt mig 

av i analysen, för att förtydliga och på ett strukturerat sätt svara på mina frågeställningar, i 

fokus står ett brukarperspektiv på behandlingen med individ, grupp och samhällsnivå i fokus 

(Bryman 2011). 

Varför substitutionsbehandling? 

För att inleda analysen vill jag börja med att se hur intervjupersonerna själva ser på 

behandlingen, och hur den är anpassad till nollvisionen. Hur ställer brukarna sig till att deltaga 

i behandlingen och vilket förhållningssätt  har de till drogfrihet och nollvisionen. 

Intervjuperson ett säger så här:”Det måste vara ett genomtänkt beslut, det får inte vara  

förhastat att ingå i en ibland livslång behandling,” 

Hen resonerar vidare om behandlingen: ”Den är väl mest positiv, men det finns negativa bitar 

i det. Man ska ju vara försiktig innan man ger sig in på. Man ska tänka sig för noga. Ofta är 

det en livslång behandling. Känner man inte själv att man har ett kraftigt beroende, att man 

använder varje dag,  att det börjar få konsekvenser, kanske man ska prova någonting annat 

först. Men det är min diagnos.” 

Robert: Du säger att om man kan välja andra utvägar, så ska man göra det. Ser du några andra 

nackdelar med programmmet?  

Intervjupersonen svara här: ”För mig är det enbart en medicin som ska få mig att fungera, jag 

ser det också som en drog på nått sätt. Men det är ju främst en medicin för jag har det 

utskrivet av min läkare. Så det är ju lite dubbelt.” 

Jag kodar att Intervjuperson ett gör det tydligt i sin intervju att hen inte vill känna sig som en 

knarkare. Intervjuperson två och tre framhäver även de att det är en medicin, som vilken som 

helst. Intervjuperson fyra pratar vidare om detta som en normaliseringsprincip. Det är medicin 

för brukaren som gör att hen känner sig mer frisk och kan leva ett normalare liv.  

Hen säger: ”Antingen är man missbrukare. De har bevisat att man saknar. Det är ungefär som 

att man saknar nånting, njurarna eller det klassiska diabetesexemplet. att man måste ha 

mediciner för det”. (Här syftar hen på diabetikerns insulin). ”Missbrukare måste ha sin 

medicin på samma sätt.”, säger hen. Jag kodar det som att hen vill känna sig normal genom att 

ta sin medicin. 

När intervjuperson fyra får frågan hur det är att inte vara  helt drogfri, menar hen tvärtemot 

intervjuperson ett och två att det inte är ett problem. Hen menar istället att det är mer andra 

(övriga samhället) som har problem med att individen inte är helt drogfri. 
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Jag anser att den tidigare i forskningen går i samma linje vad gäller inställningen till 

substitutionsbehandlingen. Det är inte brukarna själva som misstycker, det är mest personer 

från det övriga samhället som har bristande förståelse. Brukarna i Petersons studie (2013) 

hade liknande svårigheter med förståelse från samhället, vilket blir tydligt på både grupp och 

individnivå om en tar hänsyn till att andra har åsikter om vilken medicin en tar. 

Normalisering 

Intervjuperson ett säger: 

”Det finns gott om forskning som säger att folk som varit i programmet och blivit utskrivna, 

de klarar sig ännu sämre än deras kamrater som aldrig varit inskrivna. De som håller på men 

aldrig gått in i underhållsbehandling klarar sig bättre än dem som gått in, fått ett bättre liv och 

sen blivit utskrivna.” 

Min tolkning är att det finns en koppling till normalisering av att klara av behandlingen, man 

vill inte göra sig själv besviken fler gånger.  På så sätt är substitutionsbehandlingen den sista 

utvägen för vissa missbrukare, alternativet till total drogfrihet. Jag kodar det som att det även 

har en del med harm reduction att göra genom att få ett bättre liv. 

Intervjuperson ett uppger att hen är nöjd med normaliseringsbiten av programmet:  

-”Det gör att jag kan fungera på ett annat sätt, förut gick all min tid åt att hålla abstinensen i 

från mig, att hålla mig frisk så att säga.. Halva dagen gick åt att skaffa pengar, skaffa droger i 

mitt fall heroin, sen hade man ett par timmar på kvällen där man levde som en vanlig 

människa. Man var ute och handlade, lagade mat och titta på tv och så.. sen började det om 

nästa dag. Det går otroligt mycket tid till att skaffa pengar och skaffa droger.” 

Intervjuperson fyra berättar om nackdelar med att vara aktuell och missförtroende hen möter 

från samhället: 

”Det är många andra mediciner som vi kanske behöver. Som vi blir förvägrade för att vi har 

den här underhållsmedicinen. Går jag till vårdcentralen och säger att jag inre stress. Jag har 

fått psykisk stress och det har utlöst psoriasis och kanske behövt något lugnande, Så säger 

dem att: Jag ser här att du har Subutex, Då är det nej direkt.” Åter igen blir det tydligt med 

samhällets missnöje, mot något som egentligen skulle vara ett individuellt beslut. 

Jag försöker problematisera genom att ställa frågan: Det kanske är för just 

substitutionsbehandlingens skull, att du inte skall lämna positivt urinprov? 

Intervjuperson fyra: Jo men är man sjuk. Cocillana för hostmedicin. Och min mamma till o 

med ringde mottagnignen och frågade. Är det inte klokt? Det går inte sa dem..” 
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Intervjuperson tre fliker in och håller med intervjuperson fyra med om att andra delar i 

samhället tas ifrån en: 

”Det där med pissa positivt. Jag menar om jag har brutit benet, kan inte jag få en panodil för 

jag är missbrukare. Ska vi opereras utan smärtlindring, och fall vi får, är det minsta möjliga 

dos. När man behöver egentligen högre pga förhöjd tolerans.” Jag kodar det som att de känner 

sig utanför det normala och på temat normalisering efterfrågar intervjuperson ett även andra 

aktiviteter på behandlingen för att få ett mer värdigt liv, bestående av sociala aktiviteter. 

”Det är många som vill ha mer samtal och sånt. Lite annat innehåll än bara själva dosen.. Alla 

behöver inte det, Jag vill gärna bara ha min dos och sen åka hem.  Men andra har kanske 

andra behov och man skulle ju.. Jag ser andra behov att när de startade privatiseringen, Att det 

skulle komma fler olika kliniker, de är ganska lika.. Jag trodde att de skulle vara bättre 

individuellt anpassade. Nån kanske hade en datorkurs eller cykelverkstad som är anpassade av 

sociala verksamheter. Det är nån som har börjat med mindfulness nu till exempel.. Lite mer 

sånt. Nån kunde varit mer för de som har mer problem.. Men nu är de ganska så lika.” 

Jag får en uppfattning om att intervjuperson ett tycker att utvecklingen har rätt färdriktning 

med hänsyn till privatiseringen och att det medför mottagningar som är mer anpassade efter 

individens individuella behov, som kan leda till harm reduction (Goldberg 2005). 

Med betraktande av Svenssons definition av begreppet normalitet (2007) så finner mina 

intervjupersoner sig utanför normen, de blir misstrodda och blir inte litade på av övriga 

samhället. De är vad som faller utanför ramen för vad som betraktas normalt. Samtliga 

berättelser utgår från ett missnöje om hur det är att kämpa i motvind, ett konstant sökande 

efter en lösning på den sista pusselbiten som krävs för att bli ”normal”. 

För- och nackdelar med kontroll 

Mitt resultat har visat på tvetydigheter angående behandlingen. Det har framgått att samtliga 

intervjupersoner tycker att det är för mycket kontroll, men de inser ibland och i vissa 

sammanhang att det är för deras bästa. Det är tydligt att de tycker det är jobbigt med någon 

som inkräktar på deras egen autonomi. Jag kodar det som att det de allra helst vill, är att 

känna sig normala. 

Intervjuperson ett sammanfattar det så här: 

”Det är inte roligt att ha någon annan som styr ditt liv till nästan hundra procent. När du ska 

komma, när du ska lämna prover, alltså hur din vardag ska se ut och sånt” 

Jag ställer även frågan till intervjuperson två som svarar såhär:  
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”Nu är det inte så mycket, jag har skött det så länge. De har mer förtroende för mig , och jag 

har förtroende för dem, vi kan ha ett rakare samtal. Det var det som var ett problem förr. Man 

kunde inte vara rak med dem. Folk som hade tagit något vid sidan, kanske valde att fuska 

hellre och försöka komma runt UP eller kanske inte gick dit, eller så. Istället för att sätta sig 

med kontaktmannen  och säga nu fick jag problem i helgen, då hände detta och detta, kan vi 

prata om det?” Jag kodar det som att förtroendet för personalen är viktigt för brukaren, och att 

det måste byggas på en ömsesidig tillit och en långsiktig relation. Även detta är en relevant 

koppling till socialt arbete, som bygger på normalitet och harm  reduction, att kunna bygga en 

relation långsiktigt till varandra (Svensson 2007). 

 

Trots detta hade alternativet  till kontroll varit svårt. Det menar även intervjuperson ett. 

”Det beror på vad man är för en slags människa, det är många som säger att de tycker att det 

är bra med kontroll, att det gör att man skärper sig. Jag kan tycka att det var bra i början när 

man ska byta liv. Men sen så tycker jag nog att det ska släppas lite fortare. Men det är ju min 

personliga åsikt” 

Intervjuperson ett och två förstärker båda senare i intervjun påståendet kring att kontrollen 

behövs. Intervjuperson ett menar även att det blir bättre med tiden, efter hand som 

kontrollapparaten dras undan. Det handlar mycket om vilken relation klienten har till 

personalen, om klienten bygger upp ett förtroende och personalen kan lita på klienten, så 

släpps kontrollapparaten snabbare. 

När vi kommer in och börjar prata om förtroende, så frågar jag om intervjupersonerna tror att 

kontrollen finns för att undvika fusk, på vilket intervjuperson ett svarar såhär:  

Intervjuperson ett: ”De kan ju alltid gå in och se om de misstänker fusk att man till exempel 

inte dricker sina doser. Då kan de kalla in en person, dels lämnar man UP (urinprov). Då ska 

det ju finnas metadon i urinet och det är i princip det enda som ska finnas i urinet. Men det 

säger inget hur mycket det finns i kroppen.” 

Robert: Men hur ska man styrka det? 

Intervjuperson ett: ”Jo, om de misstänker fusk, om de tittar på personen eller hör rykten och 

misstänker att nåt är konstigt, då kan de säga att du får komma ner här varje dag och dricka 

din dos övervakat och på fredagen tar vi ett plasmaprov.”  

Ett plasmaprov kan tas för att mäta koncentrationen av metadon i blodet och på så vis får man 

på milligrammet ett noga resultat som visar om en person tagit sin dos eller inte. På det här 

sättet kan mottagningen styrka vem som har fuskat eller inte, på ett väldigt effektivt sätt 

(Socialstyrelsen: Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende2013). 
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Mina intervjupersoner är inte heller överens om vilka kriterier som skall finnas för att 

berättiga behandlingen.  

Intervjuperson ett citeras: ”När jag sökte metadon första gången skulle man ha gjort minst två 

behandlingar. Man skulle ha dokumenterat injektionsmissbruk i minst två år. Du skulle haft 2 

eller 3 överdoser, det var på andra hållet. Då var det kriterier som skulle uppfyllas som var 

orimlig, nu börjar det bli för lätt.” 

Intervjuperson två och fyra yttrar sig liknande. Intervjuperson två säger till exempel: 

”Jag var på en annan mottagning. Hur fan kan man ge metadon till 20-åringar, en livslång 

beroendedrog till en 20-åring. Man kan inte skriva ut för tillfället stesolid eller nåt annat. 

Pojken eller flickan mår dåligt.” 

Trots att jag får inte reda till bakgrunden till informationen, kan jag tolka det hen säger som 

att hen menar att istället för att få ångestdämpande medel har personen hen pratar om fått 

substitutionsbehandling. Erfarenheterna som intervjupersonen beskriver landar i att för vissa 

har det blivit för enkelt men för andra är det alldeles för svårt, då det är en individuell 

bedömning. Intervjuperson fyra som fick kämpa länge för att komma in i behandlingen håller 

med, och bekräftar. 

Intervjuperson två, tre och fyra tycker däremot att det är för svårt att bli utskriven. 

Intervjuperson tre resonerar kring att de tagit bort spärrtid: (spärrtid innebär att om en 

missköter sig så en blir utskriven tog det tidigare 3 mån innan en kunde komma in i 

programmet igen). När jag ställer frågan om hen tycker att de är för dåliga på att skriva ut folk 

som inte sköter sig så svarar hen: 

”Det är jättesvårt, det är jag inte rätt person att sitta och döma. Jag kan ju tycka att hur i 

helvete kan vissa gå och vara positiva på andra droger i 6-7 år och fortsätta få det som 

medicinering. Det fattar jag inte.” 

Kontroll är på många sätt ett onyanserat begrepp, antingen finns den eller så finns den inte. 

Makten är även den alltid närvarande där det finns kontroll. Kontrollen som mottagningen vill 

sända ut tas inte alltid så väl emot av brukarna. Trots detta är brukarnas bild av personalen 

positiv, det får det att verka som personalen på mottagningen gör ett gott socialt arbete, 

genom att kunna knyta relationer trots sin maktposition. Jag kodar det som att brukarna 

känner sig väl bemötta, trots att de inte alltid är nöjda fullt ut på grund av kontrollen som 

påverkar dem (Goldberg 2005). 
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Harm reduction 

Samtliga deltagare ser begreppet Harm reduction som ett positivt begrepp.  

Intervjuperson ett säger så här om Harm reduction: 

”Ja jag tycker det är vettigare mål att sätta. Det är vettigare att sätta sån mål än att ha 

nollvision, alltså totalt. Det är mer verklighetsanpassat. 

Intervjuperson tre uttrycker sig så här när jag berättar om socialstyrelsens vision i 

narkotikapolitiken om mindre dödlighet, minskat missbrukt och bättre livskvalitet:  

Det låter mycket bättre! Det andra är ju inte verkligheten (syftar på nollvisionen). Det är så 

långt i från verkligheten att det inte är förankrat i verkligheten. Då är det sistnämnda mer 

realistiskt. 

 

Jag tolkar det som att han menar att det är överförbart på övriga samhället också och inte bara 

substitutionsbehandlingen. Intervjuperson ett tycker att man skall prova nya saker, hen säger 

så här: ”Jag tror det, vi har provat det andra i många år, jag tycker inte det har blivit så mycket 

bättre, man måste gå lite andra vägar och prova lite andra vägar. man kan inte låsa sig.”  

Intervjuperson ett har också en annan bild av vad Harm reduction innebär än vad jag 

uppfattar det som ifrån min förståelse av Goldbergs begrepp, hen säger såhär:  

”Ja har man använt flera gånger dagligen, och får substitutionsbehandling. Sen använder du 

kanske en  gång i månaden, eller slutar injicera och röker istället. Då är det också ett framsteg. 

Istället för att ta ett enda jättekliv så tar man många små steg.” Det leder även till en 

normalisering (Svensson 2007). 

Harm reduction fungerar på detta vis även i det stora och det lilla, det är ett 

”skademinimerings-tänk” som omnämns i Goldbergs bok. Men i det stora hela så är det 

ganska små diskrepanser vad brukarna tänker gentemot de teoretiska kapitel jag läst. Harm 

reduction är ganska hands on på det sättet och låter som ett väldigt sunt förhållningssätt. I ett 

eventuellt införande av Harm reduction är det viktigt att försiktighet vidtas, då det är svårt att 

återta liknande reformer som är grundande för samhället, därför bör man iakta stor 

försiktighet i kontakt med liknande begrepp (Goldberg 2005). 

Om ”läckage” 

Tre av fyra intervjupersoner säger att de skulle hjälpa en vän som efterfrågade hjälp, och den 

fjärde får jag inte möjligheten att ställa frågan till. Men de tre intervjupersoner jag frågar har 

en tydlig bild om vem de skulle sälja till eller hjälpa. Inte ungdomar, bara personer som själva 

är inskrivna.  Även här tillskrivs vad som är ”normalt” och  inte.  
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Intervjuperson ett beskriver det så här:  

”Det är för mig en annan sak, än att sälja vidare till en ungdom eller så. Det skulle jag aldrig 

göra. Det är en helt annan sak. Men jag hade hjälpt en polare som började bli abstinent..” 

Det finns enligt intervjuperson ett till och med metadonprogram utanför de legala 

metadonprogrammen, så kallade illegala metadonprogram: 

”Det finns folk som fortsätter använda, som går på illegela metadonprogram, de drar ner 

doserna lite och köper illegalt, svart, och istället för att tvingas gå över till heroin, så väljer 

man att fortsätta få hjälp av kamrater.. och därmed sköter sitt program själv.” 

Robert: Tycker du att det är någon skillnad i det, båda är opiater. Är det bättre att styra ens 

medicinering med illegalt Metadon istället för att ta återfall på Heroin? 

Intervjuperson ett: ”Ja det är självklart, det är dels billigare. Då slipper man vara kriminell och 

man kan klara sig ändå.. Man kan fortsätta jobba, behålla sin lägenhet.” Det här citatet har 

dels harm reduction i sig, men jag tolkar även att brukaren menar att det viktigaste är att livet 

fortsätter så ”normalt” som möjligt, eller vanligt, då många har jobb och lever vanliga liv, 

samtidigt som de har ett missbruk av droger. Samtidigt som det visar på som intervjupersonen 

uttrycker det, att hen ”slipper” vara kriminell.  

 

Robert: Det är också på grund av att programmet finns, om det inte fanns skulle skulle 

Metadon inte vara lika lättillgängligt, tror du då att samma problematik hade funnits för 

Metadon som för Heroin? 

Intervjuperson ett: ”Om Metadonet hade varit lika dyrt och svårt att få tag på som Heroin, så 

hade det blivit precis samma sak. Oftast är det ju kriminalitet och illegaliteten som skapar 

problem, vad jag tycker. Det är det som skapar den svarta marknaden och driver upp priser. så 

karteller och organiserad brottslighet kan sko sig.” 

Det intervjuperson ett säger här stämmer överens med vad jag har läst av Antoniusson (2007) 

angående läckage. Det här citatet visar på att det är bra ett det finns ett legalt alternativ, om än 

väldigt kontrollerat.  

 

Intervjuperson tre om läckage: 

”Det finns läckor och man hjälper varandra, men ingen av dem jag känner skulle sälja till 

någon ungdom. Det är mer om en vän blir utskriven till exempel. 

Jag har ju själv varit sjuk nån gång, då jag inte kunnat komma hit , då har jag en polare som 

har varit aktiv länge, han har i byrån flera 100 subutex .. jag kan få av honom när jag vill. Så 

att jag brukar få av honom ibland när det behövs.” 
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Vad jag har fått fram i mina intervjuer gällande läckage, stämmer relativt bra överens med 

vad den tidigare forskningen visar. Forskningen och intervjupersonernas utsagor visar att det 

finns en stor svart marknad för medicinska preparat. Intervjuerna visar framför allt att 

brukarna får tag på sin medicin oavsett. Utan att anklaga mina intervjupersoner för att fara 

med osanning och påstå att de ”delar” medicin till obehöriga, kan jag även tro att 

intervjupersoner vinklar svaren beroende på vem man pratar med och vad man tror att den 

andra personen vill höra. Det kan även vara så att finns andra, som inte tänker på det sättet 

som mina intervjupersoner gör, som kan tänka att dela med sig till ungdomar, då det visar 

faktiskt från tidigare forskning att det är ett väl utbrett preparat och att dödligheten av 

liknande preparat faktiskt har ökat (Europeisk narkotikarapport 2016). 

Diskussion 

I den diskussion som följer vill jag återkoppla till temat nollvision då det har varit ett ständigt 

återkommande tema i min uppsats. Att ”skala ner” från en stor politisk vision, till hur det 

påverkar den enskilde individen i praktiken, har hela tiden varit syftet med min uppsats. 

I mina intervjuer har det visats på det mest slående sätt när intervjuperson ett på tal om Harm 

reduction säger: ”Ja, har man använt flera gånger dagligen, och får substitutionsbehandling. 

Sen använder du kanske en  gång i månaden, eller slutar injicera och röker istället. Då är det 

också ett framsteg. Istället för att ta ett enda jättekliv så tar man många små steg.” 

Detta är samma tänk som Goldberg yttrar då han talar om begreppet, men här uttrycks det på 

en mikronivå. Det blir särskilt spännande att analysera vad fenomenet nollvision kan få för 

betydelse beroende på vilken förförståelse som påverkar ens perspektiv. Kontentan är 

densamma, att röra sig i små steg i positiv riktning för att minimera skadorna även om 

förståelsen av definitionen ”Harm reduction” är väldigt olika. Mitt intervjumaterial visar på 

ett tydligt brukarperspektiv där en stor vision dras ner till något väldigt litet och praktiskt för 

den enskilde individen. Budskapet som reformen om nollvision sänder ut blir här något som 

kan läsas mellan raderna, och innebär något mer än det som politikerna faktiskt säger.  

Att kunna vara ärlig med varandra är grunden för alla relationer, även i socialt arbete (Blom, 

Morén & Nygrren 2006). Intervjuperson två säger att hen förut inte kunde vara ärlig mot 

behandlingspersonal om hen råkat ta ett återfall. Om en person känner att hen blir straffad om 

hen har gjort ett misstag, och därav väljer att inte berätta misstaget, så är det i grunden 

negativt. Att kunna prata om saker för att släppa på stigman kring företeelser i samhället blir 

nyckeln till förändring. Det kanske rent utav fungerar på båda hållen. Att vara öppen med hur 
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narkotikapolitiken fungerar för den enskilde indivden kanske kan lyfta problematiken så att 

den blir synlig i samhällsdebatten. För att förhindra att framtida generationer skall börja med 

narkotika ser jag utifrån resultaten i min studie att det är mycket viktigt att satsa resurser på 

att på olika sätt försöka förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna. Om vi 

kan minska behovet av självmedicinering och ångestdämpning, reduceras också både den 

legala och illegala läkemedelsanvändningen.  Det krävs ett öppnare klimat och en tydligare 

förståelse för att läkemedelsberoende är något vanligt förekommande och stigmatiseringen 

bör hävas ytterligare.  

Jag tolkar det som att när kontrollen går över och straffar och en blir utesluten ur 

behandlingen som intervjuperson ett beskriver, så hittar brukaren ett sätt att lösa 

medcineringen själv, om än illegalt. Varpå spärrtid och uteslutning ur programmet verkar 

riskfullt, även om negativt beteende bör få konsekvenser. Det skyddar brukarna själva, men 

även övriga samhället i stort, om det finns ett legalt sätt att få tag på det, då personerna 

kommer få tag på det oavsett. Personen beskriver det som att ”slippa” vara kriminell, att 

kriminalitet är något en tvingas in i för att få den medicinen en har rätt till. Att undvika den 

kriminaliteten och ständiga jakten som följd av ett substitutionsprogram  blir ett billigt pris att 

betala då det innebär skydd för den enskilde individen, men även skydd för övriga samhället 

på grund av minskad kriminalitet. 

Harm reduction är en grundsyn som i stort för med sig ett fint tankesätt som samtidigt är 

praktiskt tillämpbart. Om något redan finns i samhället, leder det varken någon vart om vi 

forcerar eller om vi blundar för det. Det är mer rimligt att tänka långsiktigt, och att se 

problemen och drogerna som just ett problem. Att leva i förnekelse, att fly in i framtiden, eller 

att intala sig att narkotika inte finns i samhället hjälper inte. 

Är det rent av säkrare att som i Danmark få heroin som staten tillhandahåller? Att minska 

antalet dödsfall borde ändå vara det som står i centrum som ett mål för samhället; att kunna 

erbjuda av staten kontrollerar doser till dem som mest behöver medicin, och att slippa den 

utblandning av narkotika av andra hälsofarliga preparat som drabbar de svagaste och mest 

utsatta i samhället, ter sig som ett rimligt mål. Det främsta argumentet mot 

substitutionsbehandlingen är att det skulle spridas mer narkotika. Men en följdfråga måste 

vara, till vilka det skulle spridas och vilka personer skulle dra nytta av den? Av mina 

intervjupersoner att döma, med den bilden de förmedlar av beroendet av narkotikan som en 

sjukdom, så blir det tydligt att de inte skulle vilja sprida den sjukdomen till personer som 

ännu inte blivit smittade.  
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Att det finns fördelar och nackdelar med kontroll har blivit tydlig i min studie, men den 

kontroll som finns när man är delaktig i ett substitutionsprogram är svår att undvika. 

Anledningen att den finns är säkerhet, då man kontrollerar missbruket, och låter klienter 

använda narkotikaklassade preparat under kontrollerade former. Det negativa med kontrollen 

handlar för många om dilemmat i att vara vuxen och kastas tillbaka in i en väldigt normstyrd 

institution, och att där vara tvungen att  rätta sig efter vissa regler. Detta är minimerande för 

individens rörelseutrymme. Det jämförs med att ha hamnat i förskolan igen, och det kan vara 

oerhört hämmande att inte ges möjlighet att ta ansvar över sitt eget liv (Blom, Morén & 

Nygren 2006). Klienten blir begränsad i sin integritet på ett sätt som andra medborgare inte 

behöver uppleva på en daglig basis. Men kanske kan det vara det som behövs, för att få leva 

ett normalare liv. Precis som att utbildning och skolan socialiserar in alla invånare i ett 

samhälle till vad som är accepterat och inte, kan kanske denna tillbakakastning till en 

strukturerad, ordnad tillvaro vara precis det som idag vissa missbrukare som kanske missat 

stor del av sin skolgång och socialiseringsprocess behöver för att förhindra brottslighet, 

skydda dem själva och skydda samhället i stort. 

Min studie har visat hur nollvisionen i praktiken är lika problematisk som i teorin. 

Substitutionsbehandlingen kan ses som ett sätt att fortsätta vara beroende av substanser utan 

att bli kallad missbrukare, men den kan också betraktas som just en behandling och som ett 

steg mot ett normalare liv. Min studie visar också att missbrukare och före detta missbrukare 

som har erfarenhet av substitutionsbehandlingen, för ett resonemang som har ett eko i de mål 

som nollvisionen på ett mer samhälleligt plan strävar mot: att hantera droger och 

drogberoendet på ett sundare och öppnare sätt.  

Hur upplever brukare av en substitutionsbehandling sin behandling?  

Vad är brukarnas uppfattning om ’harm reduction’ och normalisering?  

Vad är brukarnas uppfattning om läckage och uteslutning ur behandlingen? 

Konklusion  
Syftet med denna studie har varit att lyfta fram brukarnas perspektiv på narkotikapolitikens 

”nollvision” genom att undersöka hur substitutionsbehandlingen påverkar dem i praktiken, 

d.v.s. hur brukarna upplever och resonerar om behandlingens för -och nackdelar. 

Jag bedömer att jag har uppnått detta syfte och kunnat visa hur intervjupersonerna resonerar 

omkring sin behandling med hjälp av de tre begrepp (kontroll, normalisering och harm 

reduction) jag valt som grund för min teoretiska infallsvinkel. På de frågeställningar som jag 

arbetat utifrån har jag fått följande svar:  
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 Hur upplever brukare av en substitutionsbehandling sin behandling?  

De upplever den som ett lågvattenmärke, ett alternativ till drogfrihet som gör att man kan leva 

ett normalt liv. Jag uppfattar det som att de ser den som en befrielse, att man äntligen har gått 

i mål. Nu kan brukaren äntligen leva ett normalt liv och sluta jaga pengar för att finansiera sitt 

missbruk. De är generellt sätt väldigt nöjda med sin behandling och även med den 

behandlingspersonal som finns. De blir väl mottagna och tycker att personalen bryr sig om 

dem, vilket i en del av fallen blir en trygghet och skapar gemenskap. 

 

 Vad är brukarnas uppfattning om ’harm reduction’ och normalisering? 

De flesta jag intervjuat är överens om att narkotikan finns och att en person hamnar i 

missbrukssituationen. Intervjupersonerna förespråkar hellre harm reduction än straff. Alla 

verkar tycka att normalisering är viktigt, att få känna sig delaktig av en grupp är en av 

människans starkaste drivkrafter 

 

 Vad är brukarnas uppfattning om läckage och uteslutning ur behandlingen? 

De jag har pratat med känner det som att samhället har svikit dem igen. De klarade inte ens av 

substitutionsbehandlingen, som de ser som samhällets lågvattenmärke. Just nu har spärrtiden 

tagits bort, vilket innebär att ifall någon blir utesluten, så finns det ingen fast tid om hur länge 

man behöver vara ute innan man kan få tillgång till sin medicin igen. Vad avser läckage så 

menar de att det finns normer även inom missbruksvärlden. De skulle aldrig dela med sig eller 

sälja till ungdomar. De vill inte att folk ska hamna i den sitsen de själva är i. Nackdelen är till 

exempel att mottagningen tappar kontrollen över doser, vilket gör att det blir en större risk att 

ta en överdos, samt att förtroendet för mottagningen sviktar om en person blir utskriven. Detta 

ger en mindre benägenhet att återanpassas till samhället då man känner sig sviken åter igen. 

  



32 
 

 

Avslutande reflektion 

Slutmässigt vill jag konstatera att det finns få generaliserbara slutsatser av mitt material, även 

om jag kan tänka mig att man svarar ungefär likadant om samma studie skulle göras igen. 

Min utgångspunkt var att veta vad brukare tyckte, vilket gör att det med mitt material inte går 

att få en generell bild av hur det ser ut i samhället i stort. Den allmänna opinionen är tydlig i 

vad man kan höra från medier: det finns ett stort motstånd mot narkotika. Det viktiga för mig 

med min studie var att en utsatt grupp som inte kommer till tals så ofta skulle få en ventil och 

att försöka lyfta diskussionen till en andra plattform. 

Jag har i mitt arbete försökt gå in så förutsättningslöst som möjligt och fått min tidigare 

medhavda bild gällande missbruk från praktikplatsen både dementerad och cementerad. Detta 

innebär återigen inte att mina resultat kan generaliseras utan vidare på bredare populationer. 

För att verifiera mina resultat vore det intressant  om min frågeställning kunde provas genom 

studier på en större population, kanske på nationell basis. 

Med de orden vill jag därmed avsluta denna forskningsövning. Jag har lärt mig värdet av att 

forska kvalitativt samt börjat få en bild av hur långt ner i detalj en forskare kan gå. Jag har 

insett att mycket forskning återstår att göras och min förhoppning att ny forskning leder till 

djupare förståelse för våra medmänniskor vilket är en vinst för hela samhället. Det jag vill 

förtydliga är att ju mer öppet samhället är desto fler fenomen kan betraktas som normala.   

Vad intervjupersonerna i sin tur förmedlade till mig, har hjälpt mig i min förståelse. Och nu 

hoppas jag att det kan hjälpa fler i deras. Det är ett oerhört problematiskt att leva ett liv som 

missbrukare  och att få  ta del av en behandlingen som möjliggör ett värdigt liv och ibland att 

få ha ett liv överhuvudtaget. På många sätt är  det en nyckel till samhället som verkligen 

behövs. En bitterhet mot samhället kanske försvinner, och en tacksamhet och vilja att ge 

någonting tillbaka kan väckas. För att vi alla ska kunna bygga ett samhälle tillsammans, där 

samtliga är välkomna och kan bidra. 
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Bilaga 1: Formellt informationsmail 
Hej!  
Mitt namn är Robert Hildingsson och jag studerar socionomprogrammet på Lunds 
Universitet.  
Jag går just nu sjätte terminen och skriver därmed min kandidatuppsats  Med min 
uppsats  vill jag sätta mig in i kunskapsläget  i socialt arbete inom missbrukssektorn. Jag 
är särskilt intresserad av att undersöka hur substitutionsbehandlingen upplevs. För 
detta skulle jag vilja intervjua personer som har erfarenheter av sådana behandlingar.  
Såväl brukarorganisationer som brukare. Jag ser det som viktigt att sådana erfarenheter 
blir hörda. Jag vill fråga brukare och brukarorganisationer så nu saknas bara material 
från personal. Dock är alla intervjupersoner uppskattade då jag vill samla så mycket 
material som möjligt så skulle jag även uppskatta brukares röster.  
Jag skriver till dig för att  fråga om du eller dina kollegor skulle kunna tänka er ställa upp 
på intervju, med deras erfarenheter av substitutionsprogrammet 
(subutex/suboxone/metadon)? Tanken är att vi träffas där deltagarna  kan berätta om 
sina tankar och erfarenheter av substitutionsbehandling. Jag undrar om jag kan komma 
och besöka er och därmed få ställa mina frågor om det är någon i organisationen som de 
är villig att ställa upp 
 
Jag hoppas på  deltagare som relativt öppet kan diskutera för - och nackdelar med 
substitutionsbehandlingar och som har tankar omkring vad som kan förbättras. Mina 
frågor kommer att beröra  eran erfarenhet av substitutionsbehandling, vad erfarenheten 
består av, hur deltagarna  tycker substitutionsbehandlingen fungerar.  Intervjun 
kommer vara öppet strukturerad  för att stimulera en fri diskussion. Om alla samtycker 
kommer intervjun att spelas in med mobil.  
Materialet  kommer att användas av enbart mig och bara till min uppsats. Alla personers 
namn och mottagningens namn kommer att anonymiseras/bytas ut. Jag har sekretess 
och kommer inte låta någon annan få ta del av informationen.  Deltagarna kan när som 
helst under undersökningen välja att avbryta, även under intervjun, och det som sagt av 
den personen kommer då inte att användas i uppsatsen.  
 
Jag skickar såklart även en version av uppsatsen till er innan den publiceras 
Om du har frågor kontakta gärna mig eller min handledare på Socialhögskolan. Med 
hopp om bra samtal. 
Robert   12/09/15 
soc12rhi@student.lu.se 
 
Handledare vid Socialhögskolan: 
Annika Capelán  
Annika.capelan_kohler@soc.lu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Annika.capelan_kohler@soc.lu.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor och fokusgruppsmaterial 
 
Öppningsfrågor (Vi går varvet runt och svarar en efter en på frågorna). 
Har du någon erfarenhet av substitutionsprogrammet? 
Hur tyckte du att det fungerade? 
Har dina anhöriga haft någon åsikt om att du varit delaktig? 
Känner du någon som varit aktiv i substitutionsbehandling? 
 
Introduktionsfrågor 
Vad fick dig att fatta beslutet att bli delaktig i substitutionsbehandling? 
Hur tycker du det känns i efterhand att du fattade det beslutet?  
Övergångsfrågor (öppnar upp till gruppdiskussion) 
Hur ser vägen via substitutionsprogrammet ut? 
Hur fungerade nedtrappningen från programmet? 
Har ni någon erfarenhet av LvM? 
Tycker ni LvM lagstiftningen fungerar? 
Vet ni meningen med substitutionsbehandlingen enligt socialstyrelsen? 
 
Nyckelfrågor 
Hur tycker ni substitutionsbehandling speglar lagen? 
Tycker ni att 1 års dokumenterat opiatmissbruk är rimligt att kräva för att kunna vara 
med i programmet? 
Upplever ni att substitutionsprogrammen läcker, går det att få tag på preparaten utanför 
behandlingen? 
Har din erfarenhet av att ha varit med i programmet förändrat din syn på missbruk? 
Hur tycker ni nollvisionen fungerar? 
Hur skulle det se ut att göra bättre? 
Vad kan man ändra på? 
 
Avslutande frågor 
Har ni något mer ni vill tillägga? 
Har jag förstått det rätt (om)? 
 


