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Abstract

Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from 
medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences 
following the discharge. The study also aims to examine how the patients cope with the stigma 
related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding the 
medication-assisted treatment. Method: Three patients with experience of involuntary discharge 
from medication-assisted treatment have been interviewed. All were heroin abusing men living in 
Stockholm. The interviewees were recruited through the Swedish Drug Users Union and through a 
shelter for homeless people with drug problems. Results: All the discharged patients experienced a 
hard time after the discharge. One went back to abuse heroin and the other two began to buy 
methadone or burprenorphine on the black market. All of them also experienced it difficult to cope 
with the stigma and considered that there were many obstacles in their life caused by the treatment 
rules. Conclusion: The discharge led to harsh consequences for all the patients. Heroin addicts need 
to deal with a lot of stigma related both to their drug abuse and the medical assisted treatment and 
find it difficult to manage that. 
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Inledning 

Narkotika har varit ett hett omdebatterat ämne inom svensk politik och i media sedan 1960-talet 

(Johnson, 2005). Det var då narkotikamissbruk började klassas som ett allvarligt samhällsproblem 

som till varje pris måste stoppas och utrotas ur samhället. Visionen om det narkotikafria samhället 

har varit och är fortfarande stark i Sverige idag, vilket influerar både narkotikapolitiken, synen på 

narkotikabrukarna samt på vilken behandling som ska användas vid narkotikamissbruk. Behandling 

med ersättningssubstansen metadon påbörjades i USA och kom till Sverige 1966 (Svensson, 2005). 

Metadon är en syntetisk opiod, som på många sätt liknar heroin men som inte ger något euforiskt 

rus. Det leder också till minskad abstinens och minskat sug efter droger (Kakko, 2011). Preparaten 

Subutex och Subuxone används också för att behandla heroinmissbruk. Vem som helst kan dock 

inte erbjuda behandling med dessa preparat, utan substitutionsbehandling kan enbart ges vid 

särskilda enheter och mottagningar inom beroendevården. All substitutionsbehandling måste följa 

Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2009) eftersom 

dessa föreskrifter reglerar just utformningen av och strukturen för substitutionsbehandling. 

Att vara heroinmissbrukare i Sverige idag, innebär ett marginaliserat liv på många plan (CAN, 

2002).  Heroinmissbrukarna har dålig anknytning till arbetsmarknaden, ingen eller problematisk 

bostadssituation och umgås mest med andra missbrukare. Utöver detta tillkommer att de underlåter 

att ta hand om sin hälsa, dagligen bryter mot lagen när de missbrukar, riskerar att bli smittade med 

HIV och hepatit genom att använda orena nålar, att de inte äter eller sover ordentligt och har stora 

problem att sköta sin ekonomi (Svensson, 2005). Socialstyrelsen konstaterade 2007 att en 

opiatmissbrukare har 40 till 50 gånger högre dödlighet, jämfört med normalbefolkningen. De ovan 

nämnda faktorerna bidrar till stämpling och stigmatisering av heroinmissbrukarna i och med att 

narkotikabruk inte är en accepterad del i vår kultur (Olsson, 1994).

Socialstyrelsen (2006a) påvisade i en sammanställning att det är ett stort problem att 39 procent av 

patienterna i substitutionsbehandling blivit ofrivilligt utskrivna från behandlingen. De patienter som 

skrivits ut hade blivit utskrivna för att de haft svårt att anpassa sig efter behandlingens krav. Efter 

utskrivningen ökade risken för dödlighet, missbruk och kriminalitet för de utskrivna personerna. 

Socialstyrelsen menar att det är viktigt att patienterna stannar kvar i behandlingen. Dock skrivs 

patienter fortfarande ut till följd av olika regelbrott. Tidigare forskning visar att personer med 
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opiatmissbruk som blivit utskrivna fått sämre livskvalitet och att dödligheten ökat markant 

(Grönbladh, Gunne och Öhlund, 1990; Zanis & Woody, 1998; Fuglestad, Stenbacka, Leifman & 

Thiblin, 2007).

Problemformulering

Eftersom heroinmissbrukare utgör en extremt sårbar och marginaliserad grupp i dagens svenska 

samhälle och forskning visar att utskrivning oftast innebär allvarliga konsekvenser för de som 

skrivs ut, ämnar denna uppsats att bredda den befintliga forskningen genom att undersöka hur 

patienter som skrivits ut enligt Socialstyrelsens föreskrifter hanterade utskrivningen. De som skrivs 

in i behandlingen från början ska ha ett väldokumenterat tungt opiatmissbruk och ska ha testat 

annan behandling innan (Socialstyrelsen, 2007). Detta medför att de patienter som får behandlingen 

misslyckats bli drogfria genom annan behandling och att om de skrivs ut så finns det inga andra 

alternativ. I litteratursökningen inför denna uppsats har tidigare forskning, främst kvalitativa 

intervjuer gjorda med utskrivna patienter från behandling i bland annat Baltimore och Malmö, 

hittats. Studien från Baltimore (Reisinger et al., 2009) visar att de vanligaste anledningarna till att 

patienter skrivs ut från behandling beror på behandlingens struktur och regler. Reglerna upplevs 

förhindra patienternas möjlighet att skapa ett normalt liv eftersom det exempelvis är svårt att 

kombinera besök på kliniken med att vanligt arbete. Studien i Malmö (Andersson & Svensson, 

2012) handlar om patienter som blivit utskrivna från behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

om läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende (2009) och hur deras liv påverkades av 

utskrivningen, samt hur de uppfattade utskrivningen. Studien visar att patienterna mestadels 

upplevde utskrivningen som orättvis och att de konsekvenser som följde efter utskrivningen var 

svåra och att många återföll i missbruk eller försökte självmedicinera genom att köpa metadon eller 

Subutex svart (så kallad självmedicinering). 

Forskning gällande metadonbehandling och substitutionsbehandling med andra preparat är ett väl 

utforskat ämne och behandlingen har utvärderats med goda resultat kontinuerligt sedan den 

etablerades på 1960-talet (Joseph, Stancliff & Langrod, 2000). Det finns mycket litteratur på 

området där fokus ligger på allt från tabeller som visar hur mycket dödligheten bland 

opiatmissbrukare minskar med metadonbehandling (Grönbladh, Öhlund & Gunne, 1990), till 

intervjustudier med personal och patienter hur de ser på behandlingen (Järvinen & Andersen, 2009) 

till hur patienterna själva upplever behandlingen (Reisinger et al., 2009) och nu senast hur 
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patienterna upplever att bli utskrivna från behandlingen (Andersson & Svensson, 2012).  Jag finner 

det intressant att heroinmissbrukare, som tillhör en extremt marginaliserad och stigmatiserad grupp, 

kan skrivas ut från substitutionsbehandling eftersom det är det sista möjliga behandlingsalternativet 

för tunga missbrukare (Socialstyrelsen, 1997). Eftersom tidigare forskning visar att patienterna 

upplever strukturen kring behandlingen som svår, har jag valt att i denna uppsats fokusera på 

patienter som blivit utskrivna från substitutionsbehandling. För att tillföra ytterligare en dimension 

till den befintliga forskningen kommer fokus att ligga på vilka strategier personerna använde för att 

hantera den stress som en utskrivning innebär, hur de hanterade reglerna kring behandlingen samt 

hur de hanterar sin stigmatiserade position som heroinmissbrukare och patient i 

substitutionsbehandling i övrigt. Tanken är att utskrivning från behandling, samt att befinna sig i 

heroinmissbruk, är stressande omständigheter som dessa individer måste förhålla sig till och jag är 

intresserad av att veta hur de gör det. Uppsatsen är relevant för socialt arbete eftersom 

heroinmissbrukarnas levnadsvillkor, som presenterats tidigare, gör det troligt att dessa individer 

någon gång kommer att bli föremål för sociala insatser. De flesta som arbetar med 

människobehandlande yrken kommer komma i kontakt med människor som på ett eller annat sätt 

har problem relaterade till droger (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2009).

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att belysa patienters erfarenheter av att ha blivit utskrivna från 

substitutionsbehandling mot opiatmissbruk med hjälp av teorier om stigma, stämpling och coping. 

Dessa teorier presenteras grundligt senare i uppsatsens teoriavsnitt. Fokus kommer att ligga på 

patientens upplevelse av att vara stämplad som missbrukare och hur detta kommer till uttryck i de 

föreliggande intervjuerna. Fokus kommer också att ligga på vilka copingstrategier de intervjuade 

använt sig av för att hantera sin stämplade och stigmatiserade situation och också hur de handskats 

med den stress som en utskrivning från substitutionsbehandling innebär.  

• Hur upplever patienten stigma och stämpling i sitt liv?

• Hur hanterade patienten de regler som finns kring substitutionsbehandling?

• Hur hanterade patienten utskrivningen?
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Begreppsdefinitioner

Det finns många termer och begrepp för samma sak inom missbruk och behandling av missbruk. 

Läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende är den benämning som Socialstyrelsen 

officiellt använder för behandling med metadon, Subutex eller Subuxone. Denna långa benämning 

förkortas ibland LARO-behandling. Underhållsbehandling är ett annat namn på samma sak. I den 

här uppsatsen har jag dock valt begreppet substitutionsbehandling av ingen annan anledning än att 

det är det begrepp jag tycker bäst om och att jag tänker att det är enklare för läsaren om ett och 

samma begrepp används hela uppsatsen igenom.

När det gäller benämningen av brukarna har jag dock valt att använda både begreppet 

opiatmissbrukare och heroinmissbrukare. Detta för att när det till exempel gäller den tidigare 

forskningen har jag valt att använda samma begrepp som av forskningen valt. 

Substitutionsbehandling är mot opiatmissbruk och heroin är en opiat men det finns även andra 

opiater och jag vill inte riskera att utesluta brukarna av de andra preparaten i studien. I uppsatsen 

kommer alltså både begreppet heroinmissbruk och opiatmissbruk att användas synonymt med 

varandra. Även begreppen heroinberoende och opiatberoende kommer att användas synonymt med 

varandra av samma anledning.  

Gällande de teoretiska begreppen stigma, stämpling och coping kommer dessa att presenteras 

grundligt det enskilda avsnitt som helt är tillägnat teoretiska utgångspunkter. 

Bakgrund

För att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in ämnet ordentligt har jag valt att skriva en  utförlig 

bakgrund rörande substitutionsbehandling för att ge läsaren ökad förståelse för den kontext de 

intervjuade befinner sig i. Narkotikastrafflagen och de föreskrifter från Socialstyrelsen som reglerar 

behandlingen är viktiga att känna till för att förstå hur dessa påverkar patienternas liv på olika sätt. 

Därefter följer en presentation av de vanligaste preparaten och substanserna som används vid 

substitutionsbehandling samt ett kort stycke som handlar om utskrivningar.
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Substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

Metadonbehandling är den äldsta formen av substitutionsbehandling och har funnits i Sverige i över 

40 år. Det svenska metadonprogrammet är ett av världens äldsta efter USA (Johnson, 2005; 

Svensson, 2005; Fuglestad et al., 2010). Professor Lars Gunne startade 1966 ett 

behandlingsprogram med metadon mot opiatmissbruk på Ulleråkers sjukhus i Uppsala (Svensson, 

2005). Programmet var småskaligt till en början och omfattade bara en handfull patienter men växte 

efterhand till ett par hundra patienter. Programmet blev dock starkt kritiserat och ifrågasatt, främst 

under 1979-1984, då det rådde totalt intagningsstopp på programmet till följd av hård kritik från 

motståndare som förespråkade drogfri behandling mot narkotikamissbruk. Nästan hälften, 48 av 98, 

av de personer som stod i kö på väntelistan under stoppet dog (Svensson, 2005:129; Goldberg 

2010:304). I och med HIV-epidemin under 80-talet hävdes stoppet eftersom man var rädd för 

smittospridning (Johnsson, 2005; Svensson, 2005). Heilig (2011:136) menar att det enbart var 

behovet att stoppa smittspridning till allmänheten som föranledde förändringen. Dessutom 

utvidgades metadonprogrammets omfång, mycket tack vare en studie som visade att 

metadonbehandling var  överlägsen all annan befintlig behandling ( Grönbladh, Gunne & Öhlund, 

1990).

Forskning visar att substitutionsbehandling med metadon är den mest effektiva behandlingen vid 

heroinmissbruk och leder till att patientens missbruk minskar, att de stannar i behandlingen, att 

dödligheten och kriminaliteten minskar samt att behandlingen har rehabiliterande effekt för 

patientens sociala situation (se exempelvis Gunne & Grönbladh, 1981; Socialstyrelsen, 2004a; 

Socialstyrelsen, 2004b; Socialstyrelsen, 2006b; Fuglestad, Johansson & Thiblin, 2010; Johnsson, 

2010; Xiao, Wu, Luo, & Wei, 2010). Den metadonbehandling som etablerades i Sverige kom att 

präglas av strikta krav för in- och utträde ur behandlingen. Detta högtröskeltänk finns fortfarande 

kvar i svensk metadonbehandling, medan behandlingen i övriga Europa är lågtröskelprogram 

(Fuglestad et al., 2010). Metadonbehandling och substitutionsbehandling med andra preparat har 

varit och är fortfarande kritiserat, omdiskuterat och ifrågasatt. De vanligaste argumenten mot 

substitutionsbehandling är att det inte är ett sätt att bryta narkotikabruket utan endast innebär att en 

drog byts ut mot en annan och att personerna som erhåller behandlingen fortfarande är beroende av 

ett preparat (Johnson, 2010). Det finns också farhågor om att substitutionsbehandlingen ska 

konkurrera ut all annan behandling mot opiatberoende (ibid). En annan farhåga gäller det läckage 

och den svarta försäljning av substanserna från substitutionsprogrammen som uppmärksammats 
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mycket i media senaste tiden (Johnson, 2010; Bankel, 2012a). Den mediala uppmärksamheten har 

lett till att Subutex kommer att dras in från marknaden och att reglerna kring uthämtningen av 

preparaten har skärpts på vissa beroendemottagningar (Bankel, 2012b; Dickson, 2012). 

Lagar och föreskrifter

Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) är den lag som innehåller de viktigaste bestämmelserna om 

narkotikahantering. Lagen kompletterades 1988 med ett tillägg som kriminaliserade även det egna 

bruket av narkotika. I  paragraf 1 fastlås att den som olovligen förvärvar, framställer, bearbetar, 

transporterar, förvarar, förmedlar, innehar, brukar eller på något annat sätt befattar sig med 

narkotika, gör sig skyldig till narkotikabrott. Det är alltså olagligt att producera narkotika, att 

förmedla det till andra eller att bruka det själv. All hantering av narkotika är kriminell, med 

undantaget för de som arbetar med narkotika med stöd av lag eller myndighetsbeslut (Träskman, 

2011). Med narkotika menas enligt narkotikastrafflagen: 

”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller  

euforiserande  effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper och effekter och som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en 

internationell överenskommelse  som Sverige biträtt, eller 2. av regeringen har  

förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen” (SFS 1968:64).

 Definitionen av vad som är narkotika är otydlig, men det finns förteckningar över vilka preparat 

som menas i punkten 1 och 2 (Träskman, 2011). 

Den svenska lagstiftningen kring narkotika är unik på så sätt att den är väldigt sträng och restriktiv 

och även innebär en kriminalisering av det egna narkotikabruket (Träskman, 2011). Tidigare har det 

dock varit en viktig princip att skilja distributörerna av narkotika från brukarna och då var bara 

distributionen olaglig, men 1988 kriminaliserades också det egna bruket. Tanken var att en 

kriminalisering av det egna bruket skulle verka i preventivt syfte för att få människor att avstå att 

bruka narkotika och att i förlängningen också efterfrågan på narkotika skulle minska. 

Kriminaliseringen möjliggjorde också för polisen att ta urin- och blodprov på folk som misstänktes 

ha narkotika i kroppen. Genom proven kunde polisen få bevis som fastställde att människor var 
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påverkade av narkotika och därmed också fälla dem för narkotikabrott. Straffen för narkotikabrott 

varierar mellan böter och fängelse, där ringa narkotikabrott leder till böter eller fängelse i maximalt 

sex  månader, medan grovt narkotikabrott leder till fängelse i maximalt tio år (ibid). Den sociala 

innebörden som kriminaliseringen medför för de som brukar narkotika är att synen på användarna 

förändras eftersom de blir kriminella (Svensson, 2007). Eftersom all narkotikahantering är olaglig 

innebär det i praktiken att alla missbrukare begår brott, vilket är avvikande. Det är dessutom 

avvikande att missbruka narkotika eftersom det är ansett att vara det något bland det mest moraliskt 

förkastliga en människa kan ägna sig åt i dagens Sverige (ibid). 

Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för och bestämmer hur arbetet med behandling och 

vård av narkotikamissbrukare ska bedrivas i Sverige (2007). Det är också Socialstyrelsen som 

reglerar hur substitutionsbehandlingen ska utformas och se ut. 1983 kom de första riktlinjerna 

gällande hur många patienter skulle tillåtas behandling med metadon samtidigt. Då kunde maximalt 

180 patienter befinna sig i behandling samtidigt. Detta tak har sedan gradvis höjts och 2004 tilläts 

1200 patienter (Socialstyrelsen 2006a). 2005 togs ”taket” bort och idag finns inget maximalt antal 

tillåtna patienter i behandling. Det senaste dokumentet som reglerar substitutionsbehandling är de 

föreskrifter som Socialstyrelsen gav ut 2009. I föreskrifterna fastslås vilka kriterier som ska uppnås 

av patienten för att få substitutionsbehandling, hur behandlingen ska se ut och vem som ska utföra 

den.  Föreskrifterna tar också upp under vilka omständigheter som en patient kan komma att skrivas 

ut från substitutionsbehandling. Stöd- och behandlingsinsatserna ska enligt föreskrifterna avbrytas 

om patienten:

”1. under längre tid än en vecka inte har medverkat i sådan behandling,

2. har upprepade återfall i missbruk av narkotika, 

3. missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en påtaglig medicinsk risk, 

4. upprepade gånger har manipulerat urinprover, eller 

5. enligt en dom som har vunnit laga kraft har dömts för narkotikabrott eller grovt  

narkotikabrott, eller vid upprepade tillfällen har dömts för narkotikabrott av ringa art  

där gärningen har begåtts under behandlingstiden. 

Den ansvarige läkaren ska ta ställning till om förutsättningarna för uteslutning är  

uppfyllda.” (Socialstyrelsen, 2009).
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Föreskrifterna möjliggör att en patient kan lämna ett positivt urintest utan att bli utskriven direkt 

eftersom det är upp till läkaren hur många gånger reglerna kan överträdas innan en utskrivning sker 

(Andersson & Svensson, 2012). När en patient blir utskriven spärras personen från all 

substitutionsbehandling i tre månader. I praktiken blir det oftast mer då personen hamnar sist i kön 

på väntelistan (ibid). Idag finns andra preparat utöver metadon som också används vid 

substitutionsbehandling. De vanligaste preparaten är Subutex och Subuxone (Johnson, 2005).

Preparaten

För att rehabilitera människor från opiatberoende på farmakologisk väg används idag främst 

metadon och buprenorfin (Kakko, 2011).  Metadon är en syntetisk opiod som liknar heroin (Heilig, 

2011; Kakko, 2011). Preparatet verkar långsamt vilket minskar de euforiska känslor som är 

förknippade med en heroinkick. Den långvariga, jämna effekten förhindrar abstinens och minskar 

suget efter droger. Dessutom blockerar det effekterna av heroin, en så kallad ”narkotisk blockad” 

sker om en person med metadon i kroppen också tar heroin (Kakko, 2011; Heilig, 2011). Den 

narkotiska blockaden i kombination med den långa halveringstiden, är det som gör metadon så 

effektivt och detta konstaterades redan 1965 (Dole & Nyswander). Risken för återfall minskar 

eftersom intag av heroin blir verkningslöst, eller bara får personen att må väldigt dåligt (Kakko, 

2011).

Trots de i forskning påvisade effekterna av metadon (SBU, 2001) är preparatet inte helt idealiskt då 

vissa patienter överdoserar läkemedlet eller drabbas av biverkningar. Dessutom är behandlingen 

mycket långvarig: oftast krävs livslång användning av metadon (Johnson, 2005). För att råda bot på 

problemet med överdosering introducerades burprenorfin på 1980-talet. Preparatet är mindre 

giftigt än metadon och är i princip omöjligt att överdosera. En svaghet med burprenorfin är att det 

går att missbruka och injiceras samt att den narkotiska blockeringen av drogsuget är svagare än den 

blockering som metadon ger upphov till. Subutex är ett läkemedel som innehåller burprenorfin och 

godkändes av Läkemedelsverket 1999 (ibid). Subutex var tänkt att vara till för de missbrukare som 

inte uppfyllde de stränga kraven för att bli antagna till behandling med metadon. Från början 

omfattades inte Subutex av Socialstyrelsens föreskrifter, utan kunde förskrivas av läkare inom 

primärvården (Johnson, 2005). Sedan 2005 omfattas dock också Subutex av Socialstyrelsens 

föreskrifter för den läkemedelsassisterade behandlingen av opiatmissbrukare (Svensson, 2005). 

Studier visar att behandling med metadon och burprenorfin är lika effektiva mot heroinmissbruk 
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och båda leder till minskat missbruk och att patienterna stannar kvar i behandlingen (SBU, 2001). 

Ett nyare preparat som också innehåller burprenorfin, är Subuxone. Subuxone innehåller ett ämne, 

Naloxon som brukar användas vid heroinöverdoser som gör att preparatet inte kan användas 

intravenöst, vilket Subutex kan. Naloxonet blockerar burprenorfinets euforiska effekter och därför 

minskar incitamentet för missbruk, risken för andningsdepression samt överdoser (Johnson, 2005; 

Heilig, 2011). Naltrexon är ett annat preparat som kan användas vid behandling av heroinberoende, 

dock har detta preparat inte visat sig vara lika effektivt som de föregående eftersom många patienter 

som fått preparat har avbrutit behandlingen och återfallit i missbruk. Anledningen till detta är att 

naltrexon inte dämpar opiatsuget (Kakko, 2011).

Siffror och statistik

Det finns inga tillförlitliga siffror över hur många narkotikamissbrukare det finns i Sverige idag 

(CAN, 2011). Antalet uppskattas vara ungefär 29 500 personer men detta är en osäker skattning. 

Hur många av dessa som brukar heroin är oklart men enligt en skattning av Sand och Romelsjö 

(2005) beräknas det röra sig om ungefär 10 000 personer. Hur många av dessa som har fått 

substitutionsbehandling är ovisst eftersom det inte finns något register över detta (Andersson & 

Svensson, 2012). Den mesta beroendevården bedrivs i Sverige  i Stockholm då flesta tunga 

missbrukare bor där (CAN, 2011). Substitutionsbehandlingen bedrivs främst av Beroendecentrum. 

Deras Metadonsektion hade under 2011 575 patienter i sin verksamhet. 95 personer avvek från 

behandlingen under året, varav 29 hoppade av frivilligt och 66 blev utskrivna. Omfattande och 

långvarigt missbruk av alkohol och andra droger än opiater, var de vanligaste anledningarna till 

utskrivningarna (Nadja Eriksson, personlig kommunikation, 3 december 2012).

Utskrivningar

De utskrivningar som sker till följd av paragraf 11 i Socialstyrelsens föreskrifter om 

läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende (2009) kan få negativa konsekvenser för 

patienten (Socialstyrelsen, 2006a; Andersson & Svensson, 2012). Internationellt sett finns en 

strävan att få utskrivna patienter att återgå till behandling (Andersson & Svensson, 2012). 

Andersson och Svensson (2012) menar att sådan strävan saknas i Sverige. Istället säger 

föreskrifterna att om en patient blivit utskriven från substitutionsbehandling kommer denne att bli 

avstängd från all sådan behandling i tre månader framöver. Andersson och Svensson (2012) menar 

9



att Socialstyrelsens utskrivningar är både ett medicinskt och ett etiskt problem eftersom patienterna 

är fysiskt beroende av metadonet.

Tidigare forskning

Substitutionsbehandling har funnits i Sverige i 40 år och vårt metadonprogram är ett av världens 

äldsta (Johnson, 2005; Fuglestad et al., 2010). Behandlingen är den vanligast förekommande mot 

opiatberoende i dagsläget. Tidigare forskning visar att substitutionsbehandling med metadon är den 

mest effektiva behandlingen vid heroinmissbruk och leder till att patientens missbruk minskar, att 

de stannar i behandlingen längre, att dödligheten och kriminaliteten minskar samt att behandlingen 

har rehabiliterande effekt på patientens sociala situation (se till exempel Gunne & Grönbladh, 1981; 

Socialstyrelsen, 2004a; Socialstyrelsen, 2004b; Socialstyrelsen, 2006; Fuglestad et al., 2010; 

Johnson, 2010; Olsson, 2011). 

Sökprocess

I första hand användes databasen EBSCO för att hitta artiklar. De sökord som användes var 

"methadone maintenance treatment" OR "heroin abuse treatment" OR "methadone treatment 

outcome" OR "methadone treatment discharge" OR "medical assisted treatment" OR ”methadone 

maintenance treatment drop-out”. Termerna söktes också enskilt. På grund av ett stort antal träffar 

skalades artiklar som inte fanns tillgängliga i full text bort. Också artiklar som inte genomgått 

kvalitetsgranskats genom en peer review process togs bort. Därefter sorterades artiklarna så att de 

nyaste hamnade överst i söklistan. Vissa artiklar valdes bort då titeln inte verkade relevant för 

uppsatsen och andra artiklar valdes bort efter att abstractet lästs igenom. Vid läsningen av samtlig 

litteratur har intressanta referenser noterats och sökts upp via Google Scholar eller vanliga Google, 

beroende på vilken sorts referens det handlade om. Tips på litteratur från handledare och andra 

kunniga inom fältet, har också mottagits och använts. 

Heroinmissbrukares livsvillkor
I en intervjustudie, som ingick i ett projekt som CAN genomförde 2002, uppmärksammades de 

tunga narkotikamissbrukarnas livsvillkor och livssituation. Studien visade att 

narkotikamissbrukarna var kraftigt exkluderade och marginaliserade på flera plan i samhället. De 
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hade dålig anknytning till arbetsmarknaden, eftersom 51 procent av de tunga missbrukarna (n= 900) 

i Stockholm försörjde sig på socialbidrag och 30 procent hade sjukpenning eller pension. 50 procent 

uppgav också att de försörjde sig genom kriminell aktivitet. 75 procent var hemlösa eller hade en 

problematisk bostadssituation. För att få hjälp av Socialtjänsten för att skaffa en bostad krävs ofta 

drogfrihet. Eftersom de i stor utsträckning saknar fast inkomst och ofta är skuldsatta minskar 

möjligheten att få en bostad. Eftersom narkotikamissbruk är en tidskrävande sysselsättning är det 

svårt för narkotikamissbrukarna att upprätthålla sociala kontakter med människor som själva inte 

missbrukar.

Behandling med metadon mot opiatmissbruk
Metadon tillverkades första gången under andra världskriget i Tyskland, men användes då som 

smärtlindring för soldater. Senare började det användas som avgiftning vid opiatmissbruk då det 

ansågs vara lättare att ”trappa ned från” än vanligt heroin (Johnson, 2005). Dole och Nyswander 

(1965) publicerade en häpnadsväckande studie i mitten av sextiotalet i USA där de uppvisade att 

metadon kunde användas vid långtidsbehandling av heroinmissbruk. Studien gjordes på 22 

heroinister, där främst två positiva effekter med metadon som substitutionsbehandling påvisades. 

Den första var att heroinsuget minskade. Detta beror på att metadon har lång halveringstid, det vill 

säga att det ger en mer stabil effekt än till exempel heroin och att effekten avtar långsammare. Detta 

är anledningen till det minskade suget efter droger. Den andra effekten som påvisades var något 

som kallas narkotisk blockad. Detta innebär att behandling med metadon ger upphov till tolerans 

mot andra opiater. Det vill säga att om en person som går på metadon samtidigt tar heroin ger 

heroinet ingen effekt. Detta bidrar till att risken för återfall minskar. Effekterna var, enligt Dole och 

Nyswander (1965), avgörande för att patienterna i högre grad kunde tillgodogöra sig de 

psykosociala delarna i behandlingen bättre. De kunde börja arbeta, studera och förbättra sina sociala 

relationer istället för att kämpa mot drogsug och abstinens.

Sedan dess har metadon som behandling mot heroinmissbruk spridit sig över världen och idag är 

det den mest använda och mest utvärderade behandlingen. (Mattick, Breen, Kimber & Davoli, 

2003; SBU , 2001). Flertalet  kunskapsöversikter har gjorts på området. En av översikterna är 

svensk och består av meta-analyser och randomiserade studier som visar att metadon minskar 

heroinmissbruk (SBU, 2001). Det fastslås att dessa effekter är väldokumenterade och att patienterna 
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tenderar att stanna längre i behandlingen. Dock visar översikten också att behandling med 

burprenorfin är lika effektivt som metadon, men denna behandling finns det inte lika mycket studier 

på (ibid). En annan översikt visar liknande resultat (Mattick et al., 2003). Forskarna ville utvärdera 

effekterna av metadonbehandling i jämförelse med drogfri behandling. Huvudresultatet visar att 

metadon är mer signifikant effektivt när det gällde att behålla patienterna i behandling och att 

heroinmissbruket minskade. Det fanns också tendenser som visade på att de föreföll ha lägre 

dödlighet och kriminalitet, men detta samband var inte signifikant. Översikten fastslår att metadon 

är överlägset drogfri behandling när det gäller minskat heroinmissbruk och att behålla patienterna i 

behandling. 

Substitutionsbehandling i Sverige

Som tidigare nämnt var det professor Lars Gunne som påbörjade metadonbehandling i Sverige. 

1966 startade han ett behandlingsprogram på Ulleråker sjukhus (Kakko, 2011). Där bedrev han 

omfattande studier och utvärdering av metadonbehandling under lång tid och kunde uppvisa goda 

resultat med behandlingen (Gunne & Grönbladh, 1981; Grönbladh et al., 1990). Metoden 

ifrågasattes dock starkt av läkare, politiker, media samt Socialstyrelsen. De menade att 

metadonbehandling inte passade inte i den restriktiva svenska narkotikapolitiken. De argument som 

framfördes mot metadon var att metadonet var ett narkotiskt preparat och att narkomanen 

fortfarande var narkoman och att de bakomliggande faktorerna till missbruket, såsom sociala och 

psykologiska faktorer, inte beaktades eller behandlades.  Det pekades också på att det i USA fanns 

stora problem med metadonbehandling, såsom många dödsfall och mycket andrahandsförsäljning 

av metadon på svarta marknaden. Trots denna negativa syn på metadon samt krav på att förbjuda 

och avskaffa det, blev metadonbehandling 1983 en godkänd behandling som ansågs vara 

valutvärderad och ge goda resultat. Denna helomvändning i synen på metadon kom i samband med 

spridningen av HIV och AIDS (Johnson, 2005; Olsson, 2011). 

Tidigare forskning kopplat till stigma, stämpling och coping

Studier från olika delar av världen visar att inte bara livet som narkoman är stigmatiserat utan även 

att substitutionsbehandlingen i sig kan vara stigmatiserande (Anstice, Strike & Brands, 2009). 64 

klienter intervjuades och flertalet påpekade att det försökte ha distans till sitt gamla liv och att det 
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därför kändes jobbigt att tvingas träffa människor de känt under tiden de missbrukat på kliniken för 

behandling. Studien visade också att patienterna tyckte det var problematiskt att berätta om sin 

behandling för familj och arbetskollegor. Dock kunde de känna sig tvungna att berätta om sin 

behandling eftersom de försvann till läkaren ofta och detta skapade en rädsla för att bli övergiven av 

familjen och att förlora jobbet. I studien slår författarna fast att minskad stigmatisering och 

stämpling skulle förbättra utfallet av behandlingen och minska motståndet mot den. Joseph, 

Stancliff och Langrod (2000) menar också att substitutionsbehandling i sig kan ha stigmatiserande 

effekter eftersom det anses av vissa att metadonbehandling ersätter en drog med en annan. 

Forskning visar att metadonpatienter är rädda för att bli avskedade eller inte ens anställda om deras 

status som metadonpatient blir känd, trots att denna status inte minskar deras förmåga att prestera på 

arbetet. Harris och McElraths (2012) konstaterar att substitutionsbehandling ska syfta till att 

opiatmissbrukarna ska återintegreras i samhället och att sådan integrering lämpligast sker via arbete. 

Dock visar det sig att behandlingen kan vara ett hinder i processen att hitta och behålla en lämplig 

anställning eftersom patienten hela tiden måste anpassa sig och hela sin livsstil efter det tider denne 

måste befinna sig på sin mottagning för provtagning och utdelning av  substitutionssubstans. 

Även White (2009) slår fast att både narkotikamissbruket och behandlingen är stigmatiserande för 

individen. Han menar att stigmat uttrycker sig bland annat genom att heroinmissbrukare kan nekas 

smärtstillande för att lindra en annan medicinsk åkomma och att metadonpatienter kan förlora 

vårdnaden om sina barn vid vårdnadstvister. Viktigt att tänka på gällande White, är att hans artikel 

är skriven i USA och att vården där bedrivs på ett annat sätt där eftersom sjukvårdssystemet är 

annorlunda än det vi har i Sverige. 

En studie relaterad till coping menar att anledningen till att personer i substitutionsbehandling 

återfaller i missbruk, beror på att heroinmissbrukarna har svag förmåga att utveckla strategier för att 

uppnå mål (Sebanjo, Wolff, Marshall & Strang, 2009). En annan studie menar att opiatmissbrukare 

tar till droger för att lösa stressande situationer i livet (Khantzian, Mack & Schatzberg, 1974). 

Författarna menar att opiatmissbruket är ett sätt för dessa människor att handskas med mänskliga 

vardagsproblem och att de till skillnad från andra människor inte lyckats utveckla andra, bättre 

anpassade strategier.
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Utskrivningar från substitutionsbehandling

En amerikansk intervjustudie med 42 metadonpatienter i Baltimore visar att de vanligaste 

anledningarna till att patienter skriva ut från behandlingen är relaterade till behandlingens regler och 

struktur  (Reisinger et al., 2009) Patienterna upplevde behandlingen som kontrollerande och att 

reglerna kring behandlingen försvårade deras möjlighet att förändra sitt liv. Bland annat upplevde 

de intervjuade patienterna det svårt att kombinera behandlingsklinikens öppettider med ett arbete. 

Patienter upplevde att de tvingades välja mellan att ha ett jobb och att gå till kliniken. En annan 

vanlig anledning till utskrivning var att patienterna lämnade urinprov positiva på andra droger eller 

att uteblev från kliniken flera dagar i rad. 

Socialstyrelsen (2006a) menar att det är ett stort problem att 39 procent av patienterna i 

substitutionsbehandling blev ofrivilligt utskrivna från behandlingen eftersom det är viktigt att 

patienterna stannar kvar i behandlingen  Dessa patienter hade haft svårt att anpassa sig efter 

behandlingens krav och efter utskrivningen ökade risken för dödlighet, missbruk och kriminalitet. 

Socialstyrelsen menar att det är viktigt att patienterna stannar kvar i substitutionsbehandling. Dock 

skrivs patienter fortfarande ut. Forskning visar att personer med opiatmissbruk som blivit utskrivna 

fått försämrad livskvalitet och att dödligheten ökat markant (Grönbladh, Gunne och Öhlund, 1990; 

Zanis & Woody, 1998; Fuglestad, Stenbacka, Leifman & Thiblin, 2007). 

Svensk forskning på området visar att patienter som skrivs ut från substitutionsbehandling leder till 

svåra konsekvenser för patienterna som berörs (Andersson & Svensson, 2012). Undersökningen 

omfattade 35 patienter i Malmö som blivit ofrivilligt utskrivna från substitutionsbehandling. 

Patienter intervjuades om hur de upplevde utskrivningen och om hur deras liv blev efteråt. Studiens 

resultat visar att patienterna mestadels uppfattade utskrivningarna som orättvisa. Många återföll i 

heroinmissbruk eller försökte på egen hand införskaffa metadon på svarta marknaden för att 

fortsätta substitutionsbehandlingen på olaglig väg. Kriminalitet, prostitution, försämrade relationer 

till familj och vänner, försämrad fysisk och psykisk hälsa var exempel på negativa konsekvenser 

som patienterna upplevde efter utskrivningen. 
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Sammanfattning och diskussion

Den tidigare forskningen visar att substitutionsbehandling har väldokumenterade positiva effekter. 

Positiva effekter som minskad dödlighet, förbättrad livskvalitet, förbättrade sociala relationer och 

ökad grad av sysselsättning har påvisats. Utskrivningar från substitutionsbehandling leder till 

negativa konsekvenser för den berörda individen. Heroinmissbrukare befinner sig i en stigmatiserad 

kontext där deras bruk av narkotika är avvikande från majoritetsbefolkningen. Även 

substitutionsbehandling kan ses som stigmatiserande vilket leder till att heroinmissbrukaren får 

svårt att normaliseras in i samhället. Att vara stigmatiserad, innebär en viss stress för individen och 

studier visar att heroinmissbrukare har svårt att utveckla adekvata strategier för att hantera stress. 

Viktigt att notera gällande den befintliga forskningen, är att mycket av den valda forskningen 

fokuserar på att bevisa hur bra metadon och annan substitutionsbehandling fungerar. Forskning som 

kritiserar användandet av metadon nämns lite grann men inte i samma utsträckning (se till exempel 

Fuglestad et al., 2010). Forskning på alternativa behandlingsformer utan läkemedel som ger bra 

effekt mot heroinmissbruk  finns utvärderat i SBU (2001). Detta val av forskning påverkar givetvis 

bilden av substitutionspreparat i uppsatsen och det kan tyckas att dessa är lösningen på alla 

missbruksproblem. Så är det dock inte eftersom ingen behandling är universal och kommer ge 

samma eller lika bra effekt på samma problematik. Det finns även studier som pekar på att faktiska 

patienter i behandling har en ambivalent syn på behandlingens effekt  (Järvinen & Andersen, 2009). 

Å ena sidan förväntar de sig att behandlingen ska göra dem helt drogfria, å andra sidan känner de 

sig fortfarande som beroende missbrukare eftersom de inte kan vara utan substitutionspreparatet. 

Även om substitutionsbehandling inte är den universala lösningen på problemet är det viktigt att 

komma ihåg att behandlingen har utvecklats för de allra tyngsta heroinmissbrukarna, det vill säga 

de som återfallit i missbruk gång på gång och misslyckats med annan behandling (Socialstyrelsen, 

1997). Med tanke på de levnadsvillkor som heroinmissbrukarna lever under, är det ett värdefullt 

behandlingsalternativ för dessa tunga missbrukare även om det rör sig om en oftast livslång 

behandling (Socialstyrelsen, 1997). 
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Teori

Som analysverktyg för intervjuerna  kommer teorier om stigma, stämplingsteori och coping att 

användas. Teorier om stigma och stämpling är etablerade inom missbruksforskningen, både i 

Sverige och i resten av världen (Hilte, 1996; White, 2009). Inom svensk missbruksforskning, har 

stämplingsteori och olika karriärmodeller använts och utvecklats av flera forskare på området (se 

till exempel Nygren, 1978; Lindberg, 1999; Goldberg, 2010). Under den tidigare forskningen i 

denna uppsats,  i stycket ”Tidigare forskning kopplat till stigma, stämpling och coping” nämns en 

rad internationella forskare som också använt sig av stigma och stämpling  i sin forskning.

I Sverige idag är heroinmissbruk bland det mest moraliskt förkastliga som överhuvudtaget existerar 

(Svensson, 2007) och gruppen heroinmissbrukare är strängt marginaliserad. För att hantera en 

marginaliserad position i samhället och den stress som den ger upphov till krävs fungerande 

copingstrategier. Det är bland annat dessa strategier den här uppsatsen syftar till att utforska 

närmare. Stigma och stämpling utgör ramarna för en heroinmissbrukares handlingsutrymme. Hur en 

person hanterar den stress som orsakas av ständig stämpling och stigmatisering i sin vardag beror på 

vilka vilka copingstrategier hen har utvecklat och använder sig av.

Stigma

Stigma, eller stigmatisering, innebär att en individ eller en grupp diskrediteras  till följd av något 

eller några attribut de besitter och att de attributen tillskrivs negativa egenskaper av majoriteten i 

den specifika kontexten (Goffman, 1963; Brante, Andersen, & Korsnes, 1998). Dock är inte stigma 

ett begrepp som förklarar hur dessa attribut och egenskaper är till sin natur, utan hur dessa värderas 

i relation till vad som uppfattas som normalt i just den kontexten egenskapen uppträder i. En 

egenskap som innebär stigmatisering i en kontext kan i en annan kontext vara positivt värderad, 

detta för att alla samhällen och grupper av människor har egna normer som bestämmer hur man ska 

och inte ska bete sig. Goffman (1963) menar att en individ som upplevs vara stigmatiserad, inte 

uppfattas som en  hel och fullt mänsklig människa av resten av individerna i samhället. Denna 

diskriminering påverkar den stigmatiserade individen liv på så sätt att den inskränker dennes 

möjligheter att kontrollera och påverka sitt liv. Hur individen handskas med stigma kan variera. 

Enligt Goffman (ibid) finns det tre olika sorters stigma: kroppsliga, karaktärsrelaterade och tribala. 

Med kroppsliga stigma menas missbildningar och andra synliga avvikelser som uppträder på 
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människokroppen. Till de karaktärsrelaterade stigmata ingår ”fel” så som kriminalitet, arbetslöshet, 

missbruk. Tribala stigmata är baserade på grupptillhörigheter som klass, kön, etnicitet, eller 

religion. 

Individer som upplever stigma kan förhålla sig till och hantera det på olika sätt. Ett alternativ för 

hantering av stigmat kan vara att individen i fråga försöka rätta till det ”fel” som legat till grund för 

stigmatiseringen (Goffman, 1963). Kroppsliga korrigeringar som plastikkirurgi eller att en analfabet 

tar hjälp att lära sig läsa är exempel på sådana strategier. Dock kommer personen aldrig att bli helt 

fri från stigmat, denne kommer alltid att bära med sig minnet av ha behövt rättat till 

tillkortakommanden hos sig själv. Detta innebär rent konkret för den stigmatiserade individen att 

den aldrig kommer känna sig helt och fullt normal, trots korrigeringarna. En annan strategi att 

hantera stigma på är att ta sig an uppgifter som denne egentligen inte ska klara av på grund av sitt 

stigma för att sedan kunna skylla sina misslyckanden på sin oturliga situation. Individen kan också 

avskärma sig från dem som stigmatiserar denne och på så sätt slippa vara stigmatiserad. Den sista 

strategin innebär att individen införlivar de negativa förväntningar som finns i den omgivande 

miljön och sedan agerar efter dessa. På så vis kan det verka som om stigmatiserade accepterat sina 

brister, men egentligen förstärks bara dennes avvikaridentitet eftersom individen nu beter sig som 

den förväntas göra av majoriteten. 

Stämplingsteori

Stämplingsteori kan ses som en förlängning av teorierna om stigma. Enligt stämplingsteorin 

konstrueras avvikande beteende inte genom psyke eller arv utan genom social kontroll (Brante et 

al., 1998; Reber, 2001). Att ett beteende eller en egenskap uppfattas som avvikande beror inte på att 

själva handlingen i sig är avvikande utan på att handlingen definierats som detta av omgivningen 

och påföljden blir då att personen som utfört handlingen stämplas som avvikare (Brante et al., 

1998). Så fort en person stämplats som avvikare har människor omkring personen, och till och med 

avvikaren själv, svårt att se sig själv som något annat än avvikande. Detta kan leda till att personen i 

fråga börjar bete sig som det förväntas av denne och detta kan leda till att personen själv 

upprätthåller sin status som avvikare (ibid). 

Howard S Becker var en framträdande stämplingsteoretiker. Han menade att den avvikande 

handlingen i sig inte är avvikande, men att den kan uppfattas som det  av andra genom att negativa 
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konsekvenser och sanktioner tillämpas till följd av handlingen (Becker, 1966). Han menade också 

att det finns personer som bryter mot regler i smyg men som lyckas dölja detta och därmed kan 

undvika stämplingen. Exempel på detta kan vara en person som brukar narkotika, men som aldrig 

tar eller har kontakt med narkomanvården. Om denne person också lyckas bibehålla sitt sociala liv 

kommer denne aldrig att betraktas eller behandlas som en narkotikamissbrukare. Becker menade att 

stämpling är en fråga om makt och att den grupp som har makt att definiera avvikande beteende, har 

tolkningsföreträde. För att studera det avvikande beteendet utvecklade Becker en karriärmodell 

(1953) som innebar att det första steget i en avvikarkarriär är själva regelbrottet. Regelbrottet blir 

sedan ett återkommande handlingsmönster i personens liv. Detta mönster stämplas som avvikande 

och förkastligt av omgivningen och leder sedan till att personen börjar definiera sig själv och sitt 

beteende som avvikande. Detta medför att den stämplade individen utesluts ur konventionella 

grupper och blir en knarkare. Det sista steget i avvikarkarriären är att personen blir medlem av en 

organiserad grupp avvikare och sällar sig till den gruppens normer och verklighetsuppfattningar om 

hur man hanterar världen.  Detta beteende stämplas som avvikande och personen får en identitet 

som avvikande missbrukare.   exempel på detta kan vara en individ som ibland brukar droger. 

Personen börjar sedan kontinuerligt att bruka och missbruka narkotika för att upprätthålla sin 

identitet som missbrukare. Hen börjar sedan umgås med andra avvikare och då är dennes status som 

avvikande befäst på riktigt. 

Ted Goldberg (2010) har utvecklat en variation av stämplingsteori i vilken han menar att stämpling 

innebär upprepade negativa reaktioner eller sanktioner från signifikanta andra, som leder till att en 

individ utvecklar en negativ bild av sig själv.  Pågår stämplingen under längre tid kommer den 

berörda personen att etablera en negativ självbild och sedan bekräfta denna genom att 

fortsättningsvis bete sig avvikande. Avvikelsespiralen förklarar detta fenomen i fyra olika steg. 

Stämpling leder till negativ självbild som leder till avvikelse som leder till misslyckande enligt 

kulturella definitioner som leder till ännu mer stämpling. Stämplingsreaktionerna kan leda till att en 

person som uppfattas som avvikande tar till droger för att befästa sin position i samhället som 

avvikare. Goldberg menar att narkotikakonsumenter har ett syfte med sitt narkotikabruk och att de 

är aktivt handlande subjekt som tar till narkotika för att uppnå mål. Syftena kan vara omedvetna, 

men är ändå syften. Förvisso utvecklar människan efter ett tag ett fysiskt beroende av drogen, men 

Goldberg hävdar att det bör finnas något som gör att en människa väljer narkotika framför något 

annat från början innan den har blivit fysiskt beroende. Han föreslår att narkotika kan användas för 

att skapa en känsla av lugn i tillvaron, att skaffa mer energi eller för att stärka identiteten som 
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avvikare, eftersom det är det är via  dessa handlingar som personen får en identitet den kan förhålla 

sig till.

Coping 

Coping handlar om de strategier en individ väljer att använda och utvecklar för att handskas med 

saker i livet. Mestadels handlar det om att hantera ångestframkallande eller svåra saker, men 

behöver nödvändigtvis inte göra det. Exempel på en lyckad copingstrategi är när en student som är 

orolig över att misslyckas med en tenta väljer strategin att plugga extra mycket inför tentan för att 

handskas med ångesten och sedan lyckas med tentan (Reber, 2001).

Traditionellt sett har coping växt fram ur två olika vetenskapliga genrer; dels ur ett etologiskt 

perspektiv och dels ur ett psykoanalytiskt perspektiv (Lazarus & Folkman, 1984). Den etologiska 

modellen innebär att coping lärs in genom negativ stimulering, det vill säga genom stimulus som 

uppfattas och upplevs som obehagliga eller bestraffande. Genom detta utvecklas ett flyktbeteende . 

Tillför man en psykoanalytisk komponent till coping-begreppet förflyttas fokus till den kognitiva 

förmågan. Den kognitiva förmågan kan generera flertalet strategier som kan delas upp hierarkiskt 

efter hur psykologiskt mogna och utvecklade de är. Slår man ihop de etologiska och 

psykoanalytiska modellerna som förklarats ovan får man det som idag som definieras som coping. 

Coping innefattar både känslomässiga och beteendemässiga komponenter (Lazarus & Folkman, 

1984). Coping är alltså inte automatiska beteenden som flykt och undvikande utan innebär 

rationella och medvetna val av strategi att lösa en viss situation (Reber, 2001). Alla strategier som 

väljs för att lösa problem som ger upphov till stress är alltså en produkt av medvetna och rationella 

val som personen gjort innan handlingen utfördes. Viktigt att påpeka är att en effektiv copingstrategi 

inte nödvändigtvis behöver innebära att en individ bemästrar en svår situation, utan kan också 

innebära att individen inser att en situation inte går att styra över men att denne då tolererar och 

accepterar detta faktum (Lazarus & Folkman, 1984).

Det finns två olika sorters coping: problemfokuserad och emotionsbaserad (Lazarus & Folkman, 

1984). Problemfokuserad coping innebär hur en individ hanterar att förändra de problem eller krav 

som finns i dennes miljö. Emotionsbaserad coping handlar om hur individen hanterar och reglerar 

de känslor som problemen och kraven utlöser i denne. Coping är alltså de strategier en individ tar 
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till för att hantera stress och krav i omgivningen och att kontrollera de känslor som uppstår till följd 

av stressen. Misslyckade eller mindre effektiva försök till coping kallas för försvar och är 

otillfredsställande eftersom det inte minskar stressen eller ångesten i individen. Socialt stöd är 

viktigt för att utöva effektiva copingstrategier. Individen utvecklar mer effektiva strategier och kan 

anpassa sig bättre om denne tror att socialt stöd finns att tillgå om det skulle behövas. Hur en 

individ kommer att hantera ett problem som orsakar stress och påfrestningar är också beroende av 

vad denne innehar för ekonomiska resurser, hur mycket energi denne har när problemet 

uppkommer, vad individen befinner sig i för hälsotillstånd samt existentiella övertygelser.

Sammanfattning

De ovan beskrivna teorierna kan användas för att tolka och förstå hur och varför 

narkotikamissbrukare handlar och tänker som de gör. Tanken är att heroinmissbrukare befinner sig i 

en speciellt präglad kontext, begränsad av stigma och stämpling till följd av sitt missbruk och även 

till följd av den behandling de erhåller. Copingperspektivet är till för att belysa hur dessa individer 

handlar inom ramarna för kontexten. Eftersom heroinmissbrukare ofta saknar socialt stöd, har 

knappa ekonomiska resurser och dålig hälsa (CAN, 2002) ger detta dessa personer sämre 

förutsättningar att utveckla och använda effektiva copingstrategier än andra människor. De befinner 

sig därmed i en stressande och sårbar situation och har sämre förutsättningar att hantera situationen. 

Att hantera den stress som en utskrivning innebär blir således en utmaning.

Behandling med metadon och Subutex beviljas främst individer som befunnit sig i långvarigt tungt 

missbruk och syftar till att normalisera individerna och hjälpa dem att etablera ett normalt liv. 

Goffman (1963) hävdar dock att det är omöjligt att helt normalisera ett stigma, eftersom personen 

alltid kommer bära med sig minnet av att vara stigmatiserad. Att bli utskriven från en behandling 

som syftar till normalisering är i sig stigmatiserande eftersom det innebär att personen som berörs 

återigen blir stigmatiserad efter en period av normalisering och ökad acceptans i samhället.  Att 

substitutionsbehandling dessutom i sig också kan vara stigmatiserande gör att situationen för 

opiatmissbrukarna blir än mer komplicerad. 
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Metod

I avsnitten nedan kommer uppsatsens metodrelaterade aspekter tas upp. Först kommer valet av 

metod att presenteras och motiveras varpå en beskrivning av tillvägagångssättet kommer att 

presenteras. Därefter kommer urvalsprocessen att beskrivas och sist kommer uppsatsens kvalitet att 

granskas och diskuteras. Etiska överväganden kommer också att behandlas. 

Val av metod

Syftet med denna uppsats är att belysa patienters erfarenheter av att ha blivit utskrivna från 

substitutionsbehandling mot opiatmissbruk med hjälp av teorier om stigma, stämpling och coping. 

För att uppnå syftet behövs en undersökningsmetod som sätter den undersökta personens 

erfarenheter i fokus och kan beskriva dennes livsvärld. Därför har kvalitativa  samtalsintervjuer 

använts som datainsamlingsmetod. En fördel med samtalsintervjuer, är att det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och följa upp de svar som erhållits (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 

2007). En utmaning med metoden är att lyckas komma intervjupersonerna så pass nära att det 

verkligen är deras livsvärld som blir undersökt. Följdfrågor har använts under intervjuerna när det 

känts relevant för att fördjupa och bredda förståelsen av de intervjuades livsvärld.

Att välja en teori och en metod innebär alltid en begränsning av vad studien kan påvisa för resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De teorier som valts för analysen fokuserar på socialpsykologiska 

aspekter vilket medför att biologiska, medicinska, juridiska, psykologiska samt andra eventuellt 

tänkbara aspekter att tillämpa lämnas därhän.

Tillvägagångssätt

För att göra en bra samtalsintervju krävs ett gediget förarbete innan intervjuerna påbörjas 

(Esaiasson et. al., 2007). Detta innebar i det praktiska uppsatsarbetet att tidigare forskning lästes in 

och att en kunskapslucka identifierades i den befintliga forskningen. Luckan var inte helt lätt att 

hitta men med hjälp av ett tips från Ted Goldberg (professor inom missbruksforskning) klargjordes 

ett område som behövde utforskas mer. Att få tag i intervjupersoner för att fylla i luckan visade sig 

vara svårt då det är liten målgrupp med en oftast rörig livssituation. Efter kontakt med Svenska 

Brukarföreningen rekryterades en person efter att denne ringts upp och tillfrågats om den ville vara 
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med. En annan av de intervjuade påträffades i Svenska Brukarföreningens lokaler vid Globen. Den 

tredje personen rekryterades via ett lågtröskelboende i Stockholm. Den enda intervjun som var 

planerad och inbokad i förväg var den där personen rekryterades via telefon. De andra två 

tillfrågades om de ville vara med och intervjun skedde på plats direkt efter detta. Vid rekryteringen 

beskrevs syftet med uppsatsen och intervjun och vilka som skulle komma att ta del av materialet. 

De informerades om att de kunde säga nej och att om det var någon fråga som de inte villa svara på 

så kunde de välja att inte svara på frågan. Ingen anonymitet utlovades men de fick information om 

att fingerade namn skulle användas. Intervjuerna gjordes på platser som den intervjuade fick välja 

själv. Detta för att intervjusituationen skulle bli så bekväm som möjligt för den intervjuade (jmf 

Esaiasson et al., 2007). En intervju genomfördes i ett avskilt kontorsrum i Svenska 

Brukarföreningens lokaler vid Globen, en på Svenska Brukarföreningens huvudkontor och en på 

expeditionen på det lågtröskelboende där den tredje intervjupersonen bodde. Intervjuernas längd 

varierade mellan 40 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare vilket var smidigt 

eftersom den var liten och inte iögonfallande. Vid ett tillfälle bad en av  intervjudeltagarna att 

inspelningen skulle stängas av vilket också gjordes. Inspelningen sattes igång igen när 

intervjupersonen kände sig bekväm med detta. Efter intervjuerna var klara, transkriberades de 

noggrant. Samtliga intervjuer genomfördes och transkriberades av samma person. Materialet i 

transkriberingarna användes sedan till att skriva porträtt av intervjupersonerna och som underlag för 

den analys som presenteras senare i uppsatsen. 

Urval

 Intervjupersonerna valdes ut enligt ett snöbollsurval (Esaiasson et al., 2007). Jag fick från början 

kontakt med en person som hjälpte mig att komma i kontakt med Svenska Brukarföreningen. Via 

dem fick jag numret till en person att ringa. Jag fick också kontaktuppgifter till deras lokaler vid 

Globen och åkte dit för ett besök. På plats vid Globen fick jag sedan hjälp att ta kontakt med 

lämpliga intervjupersoner. Den sista personen rekryterades på ett lågtröskelboende och kontaktades 

efter att jag blivit rekommenderad att intervjua honom av personalen där. Urvalet var alltså inte 

slumpmässigt och inte heller ett sant snöbollsurval. Detta var dock den metod jag kom att använda 

eftersom det visade sig svårt att få tag i intervjupersoner. Totalt intervjuades alltså tre personer. 

Samtliga var män i åldrarna 35 till 52 år.  Personerna som intervjuades kände inte mig sedan innan 

och var inte företrädare för någon intresseorganisation. Detta var bra eftersom en intervju med en 

person som känner intervjuaren kan bli odetaljerad och ytlig. Då är det bättre att intervjuaren och 
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den intervjuade är främlingar för varandra eftersom det då inte finns något krav på att de ska 

fortsätta umgås efter intervjuns slut (jmf Esaisson et al., 2007). Att inte välja experter eller 

företrädare för en intresseorganisation har också valts bort fast det funnits möjlighet att intervjua 

sådana personer. Detta för att denna uppsats strävar efter att undersöka hur ”vanliga” personer 

hantera utskrivningar och hur de beskriver detta med egna ord. Två av de tre intervjupersonerna 

rekryterades via Svenska Brukarföreningen Stockholm och den tredje via ett lågtröskelboende i 

Stockholm. Från början var det tänkt att de utvalda intervjupersonerna skulle ha blivit utskrivna 

under det senaste året men för att överhuvudtaget få tag i  intervjupersoner fick jag slopa det 

kriteriet. Jag har också beaktat det faktum att de personer jag intervjuat är personer som har klarat 

av sin svåra situation ganska bra och att de hanterat utskrivningen på ett sådant sätt att de 

fortfarande lever och går att intervjua. De som drabbats hårdare och hanterat situationen sämre, har 

rimligen haft det svårt och antas inte befinna sig i ett skick som gör att det inte kan berätta om sina 

erfarenheter. 

I kvalitativa undersökningar tenderar urvalet av intervjupersoner att antingen vara för stort eller för 

litet (Kvale & Brinkmann, 2009). Antalet intervjupersoner bör vara så pass stort att det kommer gå 

att ta reda på det som forskaren söker efter. De tre intervjuerna som genomfört har gett material som 

kunnat analyseras samt besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Vid samtalsintervjuer finns 

ingen gräns för hur många eller få som ska intervjuas, huvudsaken är att så kallad teoretisk mättnad 

uppnås (Esaiasson et al., 2007). Det innebär att när det inte framkommer fler relevanta aspekter av 

det som undersöks har tillräckligt många intervjuer genomförts. Därför anser jag att det var 

tillräckligt att genomföra tre intervjuer.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validitet handlar om huruvida studien mäter det den avser att mäta (Esaiasson et al., 2007). Det vill 

säga, om frågorna har genererat kunskap om intervjupersonernas upplevelser av utskrivningar från 

substitutionsbehandling. För att validera det en person säger (jmf Kvale & Brinkmann, 2009), kan 

följdfrågor ställas och detta har varit ett kontinuerligt inslag under intervjuerna för att få fullkomliga 

svar och för att minska luckor i svarsmaterialet och ge bättre underlag för analysen. Validiteten i 

uppsatsen stärks också eftersom de resultat som framkommit pekar i samma riktning som tidigare 

forskning på området. Studien har också besvarat syftet och frågeställningarna på ett adekvat sätt. 

Viktigt att tänka på vid kvalitetsgranskningen av samtalsintervjuer är att de svar som erhålls inte 
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kan delas upp i falska eller sanna svar. De uppfattningar som intervjupersonerna uttrycker är deras 

bild av sin livsvärld och därmed den sanna uppfattningen eftersom det är den som studien syftar till 

att undersöka närmare. De erfarenheter som undersökts i denna uppsats ska därmed betraktas som 

sanna i och med att de intervjuade uttryckt sig som de gjort om sitt liv och sin situation (jmf 

Esaiasson et al., 2007). 

Validiteten i denna uppsats har stärkts i och med att jag som genomfört studien har erfarenhet att 

samtal med personer som befinner sig i en missbrukskontext. Genom mitt extrajobb på ett boende 

för hemlösa har jag förvärvat egenskaper som lett till att de intervjuade att känt förtroende för mig i 

intervjusituationen eftersom jag varit bekväm i den. Detta har rimligtvis bidragit till att intervjuerna 

och de svar jag erhållit har blivit bättre vilket i sin tur leder till att kvaliteten på innehållet i 

uppsatsen blivit bättre. En annan faktor som bidrar till ökad kvalitet och validitet är att de teorier 

som jag valt att använda mig av har varit möjliga att tillämpa på för att lyfta fram mer mening i det 

intervjupersonerna sagt. Det faktum att teorierna som valts är väletablerade inom 

missbruksforskningen och använts av flertalet forskare inom området, som också funnit liknande 

resultat som i denna studie, höjer också validiteten.

Faktorer som kan ha påverkat validiteten negativt är att de intervjuade personerna talade om 

erfarenheter som ligger ett par år bakåt i tiden. Risken finns att individualiteten i deras berättelser 

har suddats ut och att berättelsen istället blivit en del i en kollektiv historia om att bli utskriven från 

behandling. Troligtvis har de intervjuade pratat om detta förut och på så sätt tagit del av andras 

upplevelser och kanske införlivat delar av dessa upplevelser i sin egen historia. En annan faktor som 

kan ha försvagat kvaliteten i uppsatsen är att jag som intervjuade inte säkert visste hur personerna 

mådde den dagen intervjun ägde rum. Det finns möjlighet att någon varit påverkad eller abstinent 

vilket kan ha påverkat  hur personen besvarade frågorna under intervjun.

Begreppet reliabilitet avser graden av slumpmässiga fel (Esaiasson et al, 2007). I kvalitativ 

forskning handlar det om möjligheten för en annan forskare att replikera studien och erhålla 

liknande resultat. Detta har gjorts genom noggrann planering av intervjuguiden samt att den är 

bifogad uppsatsen (se bilaga 1). Viktigt att tänka på är att det trots detta inte går att undvika att den 

kunskap som uppstår mellan en intervjuare och en intervjuperson, är avhängig samspelet dem 

emellan (Kvalen & Brinkmann, 2009). En faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i uppsatsen är 

att mp3-spelaren ibland inte fungerat som den ska. Det har funnits en del brus i inspelningen som 
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varit omöjligt att tyda vi transkriberingen varvid viktiga svar kan ha missats. Detta har dock inte 

varit något vanligt förekommande problem utan har skett vid två kortare tillfällen. Ett annat 

slumpmässigt fel som förekommit är att enstaka frågor ibland glömts bort att ställas under intervjun. 

Eftersom det är en kvalitativ studie med ett litet urval, finns ingen ambition att generalisera 

resultatet till en större population (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Att få till en undersökning med 

ett representativt urval gällande den här målgruppen är komplicerat eftersom det är svårt att få tag i 

intervjupersoner. Eftersom heroinmissbrukare tillhör samma avvikargrupp, bör deras livssituationer 

och möjligheter att utveckla copingstrategier vara tämligen lika. Därför är det ändå rimligt att anta 

att andra personer som befinner sig i denna specifika kontext kan agera och känna på samma sätt 

som de i undersökningen. Eftersom tidigare forskning pekar i samma riktning som resultaten från 

den här studien ökar det också möjligheten att generalisera denna studiens resultat till en större 

grupp genom analytisk generalisering (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Dock ska man vara försiktig 

med att generalisera resultaten till andra städer och länder eftersom utformningen av 

behandlingsprogrammen ser olika ut beroende på vilken vårdinrättning och i vilken regi den 

bedrivs. 

Etiska överväganden
Uppsatsens ämne är känsligt eftersom det handlar om missbruk och att bli utskriven från behandling 

till följd av regelbrott. Uppsatsens etikfrågor har noga övervägts vid intervjuguidens skapande och 

vid intervjuerna. Samtycke har inhämtats från samtliga intervjupersoner och konfidentialitet har 

eftersträvats och uppnåtts eftersom de medverkandes personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt 

att obehöriga inte haft tillgång till dem. Efter att uppsatsen lämnats in och godkänts kommer alla 

ljud- och textfiler att förstöras. Få personuppgifter har överhuvudtaget hämtats in och de intervjuade 

har i slutversionen av uppsatsen fått fiktiva namn. Jag som intervjuare har strävat efter att klä mig så 

neutralt som möjligt i jeans och t-shirt för att minska den maktobalans som präglar 

intervjuarsituationen och på så sätt komma närmare den intervjuade. 

Resultat och analys

Denna del av uppsatsen är byggd på de genomförda intervjuerna. Först kommer de tre 

intervjupersonerna att presenteras med texter baserat på intervjumaterialet. Därefter kommer 
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intervjuerna analyseras med hjälp de teorier om stigma, stämpling och coping som presenterats 

tidigare. Slutligen kommer en sammanfattning göras där resultaten kommer att kopplas och 

jämföras med tidigare forskning på området.

Presentation av intervjupersonerna

Nedan följer en presentation av de intervjuade personernas liv, lite om deras missbrukshistoria, 

upptakten till utskrivningen, vad som hände direkt efter utskrivningen samt hur deras situation ser 

ut idag. Detta för att läsaren ska få möjlighet att lära känna personerna bättre och för att få en bättre 

och djupare förståelse för hur dessa personers liv sett ut  samt för att få en uppfattning om 

individuella skillnader personerna emellan.

Niklas 

Niklas är 35 år gammal och har inte substitutionsbehandling för tillfället. Niklas bor i en egen 

lägenhet och har sysselsättning. Vad för sysselsättning vill han inte tala om under intervjun. Niklas 

har bra kontakt med sin mamma och sin bror och pratar mycket om dem under intervjun.

Missbrukshistoria

Niklas säger själv att han missbrukat sen har var ung och att han provat  det mesta. Han har suttit i 

fängelse i olika omgångar bland annat för narkotikabrott och grovt narkotikabrott. 

Upptakten till utskrivningen

Niklas gick på Liljeholmsbergets beroendemottagning och hade precis flyttats över från en 

mottagningen på Lidingö. Anledningen till flytten var att han bodde hos sin mamma som flyttade 

från Lidingö till Liljeholmen. Han hade då haft Subutex i 18 månader och besökte mottagningen en 

gång var tredje vecka för att hämta ut sin dos. Anledningen till utskrivningen var en konflikt mellan 

Niklas och den nya mottagningen. De krävde att han skulle komma till mottagningen fem dagar i 

vecka något som Niklas motsatte sig eftersom han tidigare gått var tredje vecka.  På sin gamla 

mottagning. Mottagningens argument för detta var att de ville lära känna Niklas. Niklas kände att 

det var omöjligt att kombinera det arbete han hade för tillfället med att gå dit så ofta. Under denna 

period lämnade Niklas ett urinprov som inte är positivt på Subutex vilket skulle vara en indikation 

på att han inte lämnat ett ordentligt urinprov. Han blir konfronterad och ombeds lämna ytterligare 
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ett urinprov som ska skickas på analys. Niklas blir förbannad för att han bli misstrodd varvid han 

lämnar mottagningen. Detta ledde till att han skrevs ut. 

Efter utskrivningen

Efter utskrivningen upplevde Niklas att han inte fick något stöd eller hjälp alls. Han har valt att inte 

ansöka om ett nytt försök i behandling, på grund av att han finner att reglerna begränsar hans liv 

alltför mycket. 

Situation idag

Niklas köper Subutex svart och har gjort detta sedan han blev utskriven vintern 2008. På senare tid 

har han börjat tänka på att ansöka om behandling igen eftersom han nyss tagit körkort och inte vill 

åka omkring med olagliga substanser i kroppen. Eftersom Niklas inte får sitt Subutex på recept, är 

det olagligt för honom att ha det på sig och i kroppen.

Johan

Johan är 42 år gammal och bor på ett lågtröskelboende i en Stockholmsförort. Han har inga barn 

och är för tillfället utan sysselsättning. 

Missbrukshistoria

John har missbrukat sedan han var sjutton år men anser själv att den största tabbe han gjort var att 

prova heroin för att det var då blev han missbrukare på riktigt. Han har metadon just nu men har 

haft Subutex tidigare. Han blev utskriven från Solna Beroendecentrum och hade då gått där i fem år 

när han skrevs ut. Johan skrevs ut för att han tagit ett återfall. 

Upptakt till utskrivningen

Johan och hans tjej separerade vilket innebar att Johan flyttade från Solna till Hammarby.  I samma 

veva hade han också avbrutit sina studier samt blivit utförsäkrad från Försäkringskassan. Det var en 

turbulent period i Johans liv och efter en kort period blev han också av med boendet i Hammarby 

och flyttade då till sin syster och hennes familj. Eftersom Johan flyttat från Solna skulle han byta 

beroendemottagning. Han upplevde att överföringen till ett annat team tog lång tid och att han 

aldrig fick någon starttid på den nya mottagningen, vilket enligt Johan ledde till att mottagningen i 

Solna satte press på honom. Johan förväntades besöka mottagningen varje dag istället för en gång i 

27



veckan som han gjort tidigare. Den press han kände i kombination med livsomständigheterna i 

övrigt, ledde till att han tog återfall som i sin tur ledde till att han skrevs ut från Solna 

beroendemottagning.

Efter utskrivningen

Johan upplevde inte att han fick något stöd efter utskrivningen. Några veckor efter utskrivningen 

tog han sin första överdos men klarade sig. Johan klarade sig utan Subutex eller andra droger i två 

veckor. Då låg han på en soffa hemma hos sin syster och mådde dåligt. Han upplevde att det var 

värre att tända av från Subutex än att avgiftas från heroin. Efter två veckor drack Johan en liter 

hostmedicin med morfin i för att stävja abstinensen han kände. Efter det började han köpa Subutex 

svart. Eftersom det var dyrt att finansiera bruket av Subutex, började han begå brott och stjäla för att 

få ihop pengar. Några gånger tog han heroin men han kände att det var vettigare att köpa Subutex 

fast det är olagligt att köpa båda substanserna. Ett tag stöttade Johans föräldrar honom ekonomiskt 

så att han kunde köpa en Subutex om dagen. De bidrog med pengarna men Johan var den som köpte 

Subutex. Han tyckte att det var sorgligt att hans egna föräldrar var tvungna att gå in och hjälpa 

honom för att han skulle överleva han säger att han också är tacksam över att de gjorde det för 

annars hade han inte levt idag. 

Situation idag

Idag går Johan till Capio Maria Beroendemottagning. Han tycker att behandlingen kräver att han 

ska sköta sig, men att han inte har någon reell makt att styra över sitt liv och att det är svårt att få en 

träningslägenhet. Han tar återfall ibland, för att få ”semester” och orka med tillvaron. Några veckor 

efter intervjun blev Johan åter aktuell för utskrivning till följd av sidomissbruk. Detta medförde att 

han mådde dåligt och började sidomissbruka ännu mer, då han upplevde att han inte skulle klara av 

en utskrivning till. I skrivande stund har inget beslut om utskrivning tagits. 

Göran

Göran  är 52 år gammal och har haft metadon till och från sedan 1990. Han har blivit utskriven 

totalt fyra gånger. Senaste gången han blev utskriven var 2009.
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Missbrukshistoria

Göran började sitt missbruk genom att röka cannabis. Han började efter ett tag med heroin, något 

han ångrar idag. Han berättar att det var många omkring honom som ”höll på” och att många av de 

som började med heroin samtidigt som honom inte längre lever. 

Upptakten till utskrivningen

 Anledningen till utskrivningen var att Göran dömdes för ett narkotikabrott och hamnade i fängelse. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2009) 

kan en person skrivas ut från behandlingen om denne döms för narkotikabrott. Gällande andra brott 

ska den ansvarige läkaren ta ställning till om behandlingen ska fortsätta eller avbrytas. Göran fick 

sjutton dagars nedtrappning från metadon som han fick hantera på egen hand i fängelset.

Efter utskrivningen

 Efter vistelsen i fängelset började Göran med heroin igen men tog efter en tid upp behandlingen 

igen. Hur lång tid det tog innan han tog upp behandlingen igen berättade han inte under intervjun. 

Situation idag

Idag går Göran till Capio Maria Beroendemottagning och lämnar urinprov en gång i veckan. Han 

har stabilt boende just nu och har bra kontakt med sina barn och barnbarn. Kontakten har 

försämrats under de perioder han varit utskriven men han har alltid varit välkommen tillbaka till 

familjen när han påbörjat behandlingen igen. Familjen tycker att det är bra att Göran har metadon, 

då han slipper utsättas för de faror ett heroinmissbruk innebär. Anledningen att Göran blev 

intresserad av metadon från början, var att han ville ha ett fungerande liv. Han tycker dock att 

reglerna håller tillbaka honom och gör honom ofri. Han tycker att det skulle kunna vara lite mer 

flexibelt och upplever att det är svårt att kombinera behandlingen med arbete. Göran upplever att 

människor i hans situation inte betraktas eller  behandlas som vanliga medborgare i vissa 

avseenden. De får till exempel inte dricka alkohol eller ta vissa mediciner, då detta räknas som 

sidomissbruk och kan leda till utskrivning om det syns på ett urinprov.  Göran säger att det värsta 

som kan hända nu är att han blir av med metadonet igen och att han inte vet om han skulle klara av 

att bli utskriven igen. Han har inga förhoppningar om att kunna leva ett liv utan metadon och tror att 

han alltid kommer behöva hämta ut sin dos för att kunna leva ett drägligt liv. 
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Analys: stämplingsteori och stigma

Att missbruka heroin är en handling som stämplas hårt som avvikande i Sverige. Stigma inskränker 

personers möjligheter att kontrollera och påverka sina liv. Substitutionsbehandling är en åtgärd som 

syftar till att korrigera stigma så att den berörda personen får större möjlighet att leva ett normalt liv. 

Goffman (1963) menar dock att personer som korrigerat stigma aldrig kommer bli helt fri från det 

eftersom de hela tiden kommer bära med sig minnet av stigmat och korrigeringen. Att vara stämplad 

som heroinmissbrukare innebär att personen införlivat en negativ självbild till följd av det stigma 

denne utsatts för och att en avvikaridentitet utvecklats till följd av detta. Identiteten upprätthålls 

genom att fortsättningsvis genomföra avvikande handlingar, till exempel genom att ta droger eller 

begå kriminella handlingar. Att få substitutionsbehandling är ett sätt att korrigera stigma och är en 

process som syftar till att normalisera heroinmissbrukarnas liv så att dessa passar in i normen för 

hur man lever ett normalt liv i Sverige idag. Att få metadon och Subutex innebär att istället för att 

fokusera på missbruk och jakten efter droger kan personerna istället ägna sin energi åt normativa 

aktiviteter som att jobba, upprätthålla sociala relationer och att sköta sin hälsa. 

Att inte kunna leva ett normalt liv
Samtliga intervjupersoner talar om att det är svårt att leva ett normalt liv med 

substitutionsbehandling fast den är avsedd att normalisera ett stigmatiserat liv. De tycker att 

reglerna hindrar dem från att både söka och behålla ett arbete. Göran berättar att det är svårt att få 

och behålla ett jobb, eftersom mottagningen bara är öppen vissa tider och att man måste gå dit. 

”I början när du provar metadonet så ser du folk som har svårt att behålla ett jobb. Och  

svårt att få ett jobb också. Under inställningen måste du vara på mottagningen mellan  

klockan åtta eller nio varje dag. Och det är inte lätt. Det är inte många arbetsgivare  

som tillåter nån att komma in tio varje dag, när du börjar sju. Eller låter nån gå iväg  

två timmar. Det är inte aktuellt första halvåret att söka jobb” (Göran).

Göran uttrycker svårigheten att kombinera jobb med metadon och menar att för honom har det inte 

alls fungerat att kombinera behandlingen med ett jobb. Han tycker att reglerna är oflexibla och han 

känner att han inte fått möjlighet att utvecklas i den takt han själv velat. 
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”De försöken jag har gjort, de har alltid slutat med att det inte har gått. Man säger att  

det ska gå att kombinera , men i slutändan gör det inte det. För det är ju väldigt svårt.  

Om man tänker sig att jag ska ha ett vanligt jobb liksom. Svetsarjobb eller nånting som  

är sju till fyra. Mottagningen är öppen alltså mellan halv åtta och sen nio till halv elva.  

Så då gäller det att man ska försöka göra en deal med dem och det brukar inte funka  

speciellt bra. Jag menar, de är ju där från halv åtta till tre kanske. Jobbar man sju till  

fyra så finns det ju inte en chans. När jag hade Subutex i Solna så försökte jag. Då  

började jag säsongsjobba på entreprenaden där. Då hade man ju bil. Som man körde  

runt mycket då  så. Då kunde jag smita iväg lite sådär. Men jag var tvungen att mörka  

om det, jag kunde ju inte säga att jag hade Subutex ” (Johan).

 Citatet ovan kommer från Johan som också haft problem att kombinera metadon med jobb. Han 

påpekar att om han berättat för sin arbetsgivare att han hade Subutex hade risken funnits att han 

aldrig fått jobbet överhuvudtaget. Detta tyder på att det är stigmatiserat att ha 

substitutionsbehandling och att detta påverkar den stämpling som Johan utsätts för på samma sätt 

som hans heroinmissbruk eftersom behandlingen bara ges till personer som varit tunga missbrukare. 

Genom att berätta om behandlingen, riskerar Johan att avslöja sitt dolda stigma och därmed blir han 

avvikande och kan inte få jobbet eller behålla ett jobb han redan har. Båda de här fallen visar att 

även fast behandlingen syftar till att korrigera stigma, så är effekten liten eller obefintlig eftersom 

personerna upplevt att de trots behandlingen inte heller kan få ett jobb. Ingen av de tre intervjuade 

har ett ”vanligt” arbete i dagsläget, vilket ger en fingervisning om att det inte är lätt att skaffa arbete 

trots behandlingens normaliserade syfte. 

Niklas har precis innan intervjuat varit på sjukhus för en operation. Han var mycket upprörd över 

besöket där eftersom han fått vänta  länge på sin tur. När Niklas frågade läkaren om när det var hans 

tur fick han svaret att han skulle behandlas sist eftersom han har hepatit C, en vanlig sjukdom bland 

missbrukare som injicerar narkotika.

”De visste ju redan att jag hade hepatit. Om ni ändå vet att jag är sist, varför kallar de  

mig inte till halv ett? Så hade jag kunnat komma då. Så nu har jag suttit här och frusit i  
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tre timmar och då kommer de och frågade om jag ville ha macka och kaffe och sådär.  

Så då sparkade jag på den där brickan så den flög åt helvete. Jag fick eskort ut från 

sjukhuset så nu är jag inte välkommen där nåt mer” (Niklas).

Niklas upplever sig stämplad som missbrukare i den här situationen på sjukhuset och han märker 

tydligt att han inte behandlas som en ”normal” patient eftersom han upplever att alla andra får hjälp 

före honom. Han uttrycket frustration över situationen och när hans erbjuds kaffe och macka brister 

det för honom och han lämnar sjukhuset. Detta är ett exempel på ett av de sätt att hantera stigma 

som beskrevs i teoriavsnittet. Niklas väljer att avskärma sig från den kontext som synliggör hans 

stigma (det vill säga att han har hepatit till orsakat av sitt missbruk) och i och med det blir stigmat 

mindre framträdande och smärtsamt för honom. 

Att inte ha kontroll över sitt liv

Att vara stigmatiserad, innebär att en person upplever minskad kontroll och påverkan över sitt eget 

liv. Så är fallet för samtliga intervjupersoner: de känner att de saknar kontroll och möjlighet att 

påverka sin situation. Nedanstående citat uttryckte Göran under intervjun.

”Det är ju dom [reglerna] som gör att jag inte kan gå vidare. Man får ju inte ta ansvar  

för sitt liv. Hade jag från början kunnat ta ansvar för mina återfall som jag tog, och  

kunnat vara öppen med dom. Och kunnat, ja bara, pratat om dom och komma vidare.  

Nu blev jag av med metadonet och sparkades ut ur programmet ut i kylan på gatan.  

Hade jag fått vara kvar i programmet och ta ansvar och fått mitt metadon och fortsatt  

fortsättningsvis, så hade jag kunnat gå klart skolan. Och definitivt kommit längre. Men  

alla de här reglerna som finns, gör ju att jag hålls kvar. Jag blir inte fri, liksom. Jag kan  

inte umgås med mina barn, jag kan inte resa, jag inte åka till landet. Alla de här små  

sakerna som gäller för vanligt folk....Jag måste alltid tala om vart jag ska, tala om när  

jag ska komma hem för att få tillåtelse att ta med mig metadon” (Göran).

 Göran uttrycker frustration över att inte ha kontroll över sitt liv i den utsträckning han önskar. Han 

känner att han inte får ta ansvar för sitt liv och att hans möjlighet att påverka sitt liv är inskränkt. 
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Det är också ett uttryck för att stigmakorrigeringen bara är tillfällig. Så fort Göran skrevs ut ur 

programmet återgick han till den avvikande identitet han hade från början. Att han inte blir fri, tyder 

på att han inte kan bli fri från sin identitet som avvikare fast han försökt genom att ta metadon och 

genom att gå i skolan. Han säger att han inte har möjlighet att göra som ”vanligt folk” eftersom han 

är ofri att åka någonstans utan tillåtelse från beroendemottagningen. Att Göran inte haft möjlighet 

att prata om sina problem kan ha försvårats hans situation. Att prata om narkotikaproblem är 

problematiskt eftersom all hantering av narkotika är straffbara handlingar. Att dessutom riskera att 

bli utskriven från substitutionsbehandling har troligtvis lett till att Göran känt sig stressad när han 

känt att han varit nära att ta ett återfall. Att inte kunna prata om problemet kan ha lett till att Göran 

upplevt mer stress och att denna stress byggde på den stress han redan kände och att detta i 

slutändan blev för mycket stress för honom att hantera och att han då  löste problemet genom att ta 

ett återfall, varvid han blev utskriven och fick börja om från början igen. 

”Nu har man ju blivit ganska luttrad och tror väl inte att det kommer lösa sig längre.  

Det är väl ett steg man måste uppnå. Och för varje steg känns det som att man bli  

parkerad tills nån inte vill ha en kvar. Men oftast är det ju inte steg uppåt, utan mer steg  

åt sidan liksom. Man kommer inte uppför den här pyramiden liksom  på något sätt. Jag  

har bett om en försökslägenhet men det verkar ju omöjligt att få. Det är fruktansvärt.  

Man  har  ansvaret  för  det  men  inte  kontrollen.  Och  det  är  ju  alldeles  stressande” 

(Johan).

 I citatet ovan talar Johan också om att han känner sig maktlös och att han inte kontrollerar sitt liv 

själv. Han känner maktlöshet inför stämplingen och känner att han inte har kontroll att påverka sitt 

liv, utan det ligger i andras händer. Han säger dock att han har ansvaret för livet, det vill säga att han 

förväntas sköta sig så att han får behålla sitt Subutex men att han i övrigt inte kan påverka sitt liv i 

någon större utsträckning. 

Analys: coping

Coping handlar om vilka strategier en individ väljer att använda i en situation som skapar stress 

eller ångest i individen. Det finns både coping som fokuserar på krav i miljön som ska uppnås och 
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hur den berörda individen hanterar dessa krav och samt hur denne hanterar känslorna som uppstår 

vid hanteringen (Lazarus &Folkman, 1984).

Att hantera reglerna

Både Niklas, Göran och Johan upplever att reglerna kring behandlingen skapar problem och hinder 

för dem. Kraven i miljön upplevs som stressande och är något som behöver hanteras. De hanterar 

dock stressen på olika sätt. Niklas väljer att köpa sitt Subutex svart istället för att rätta sig efter 

reglerna.

”Det är ett  helvete.  Alltså,  det är som att  ha ett  osynligt  koppel på sig.  Min bästa  

kompis, han köper också Subutex på samma sätt som mig. Så vi slipper det där jävla  

kopplet” (Niklas).

Niklas hanterar alltså kraven i den omgivande miljon genom att fly från miljön som utsätter honom 

för stress. Att han kallar reglerna för ”ett osynligt koppel” talar för att kraven skapar ångest och 

ilska i honom. Att fly från från problemen är ett exempel på otillfredsställande coping eftersom det 

inte löser Niklas problem. Han slipper förvisso reglerna, men blir inte av med sitt huvudproblem: att 

hålla sig drogfri.

Göran uttalar också att reglerna kring behandlingen är ångestladdade och stressande för honom. 

Han bemöter dock reglerna med en annan copingstrategi än Niklas, nämligen genom att acceptera 

det faktum att situationen är som den är. Han är inte nöjd med situationen men tycker att hans liv 

fungerar bättre när han är i behandling. Han försöker inte bemästra situationen utan tolererar den 

istället.

”Jag har insett att jag kan leva med metadonet.  Istället för att utsätta mig för farliga  

blodsmittor, ja allt som kan hända under påverkan av droger. Det finns mycket positiva  

saker med mettat” (Göran).

 Göran tycker att metadonet påverkar hans liv på ett positivt sätt och det är kanske därför han 

accepterar reglerna och tycker att det är okej att lämna urinprov och vara beroende av att gå till en 
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mottagning.

Johan tycker att reglerna känns som ”kniven mot strupen” och berättar att han tar återfall ibland för 

att få semester och slippa tänka. Dessa återfall ses som sidomissbruk enligt reglerna och kan leda 

till att Johans situation blir ännu mer stressfylld. Någon vecka efter intervjun blev Johan återigen 

aktuell för utskrivning på grund av sidomissbruk och hanterade denna ångest genom att 

sidomissbruka ännu mer. Johans coping ter sig mindre framgångsrik i detta fall eftersom hans 

strategi att ta till återfall för att minska ångesten genererad av konsekvensen av att annat återfall 

snarare förvärrar hans situation och skapar ännu mer stress. 

Att hantera utskrivningen

Att bli utskriven från behandling med metadon och Subutex är en situation som ger upphov till 

stress och ångest. Samtliga intervjuade talade om tiden efter utskrivningen som en svår period och 

att de upplevde att de stod utan stöd efter utskrivningen. Göran och Johan upplever att den 

nedtrappning som erbjudits varit för kort och inte hjälpt  medan Niklas uppger att han inte fick 

något stöd eller hjälp alls. 

Niklas valde att börja köpa Subutex svart efter utskrivningen. Han betalar mycket pengar per månad 

för detta och dessutom innebär det att han kör runt i sin bil med olagliga narkotikaklassade 

substanser i kroppen. Att Niklas inte får sitt Subutex utskrivet av läkare medför att han begår 

kriminella handlingar både genom att köpa det och ha det i kroppen. 

”Ja och sen är det ju det här ständiga jagandet. Eller ständiga jagandet, jag måste ju  

åka och köpa det liksom. Jag kan inte åka runt med det i bilen, jag kan inte ha det på  

mig, jag kan inte ha det i kroppen för att det är olagligt. Och så ska jag dessutom  sitta  

och köra bil också. Och det gör jag ju olagligt eftersom jag inte får den utskriven. Men  

fick jag den utskriven så satt jag ju och körde lagligt. Alltså, det blir så motsägelsefullt” 

(Niklas).
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Niklas beskriver sin situation som motsägelsefull och att det är problematiskt att behöva jaga nya 

doser Subutex för att må bra. Hans uttalande om att återgå i behandling igen är dock 

motsägelsefulla, då han å ena sidan vill ha Subutex utskrivet, men å andra sidan inte vill underkasta 

sig reglerna som gäller. Niklas coping kan ses som lyckad eftersom han klarar av sin situation som 

utskriven. Dock blir strategin mindre framgångsrik i och med att han begår kriminella handlingar 

varje dag, något som han själv framhåller som problematiskt. Å andra sidan är hans coping lyckad, 

eftersom han då slipper förhålla sig till de regler som han upplever som stressande. Summan av det 

hela blir att Niklas ägnar sig åt otillfredsställande coping eftersom hans handlingar inte minskar 

stressen i honom och att hans tankar om handlingarna inte hjälper honom att bemästra situationen 

han befinner sig i. 

Göran har blivit utskriven flera gånger och efter samtliga utskrivningar har han börjat ta heroin 

igen. 

”När jag blev utskriven hade jag ett stabilt liv socialt. När jag blev utskriven, tillvaron  

då alltså. Allting rasade för mig då va” (Göran).

Han beskriver att tillvaron rasade och han har hanterat de fyra utskrivningarna genom att ta till det 

han brukar göra vid svåra stressande situationer nämligen att ta heroin. Han har inte lyckats skapa 

några nya copingstrategier utan fallit tillbaka i samma handlingsmönster varje gång. Denna coping 

är mindre framgångsrik eftersom det inte minskat Görans ångest över situationen. Dock kan det ha 

varit fungerande coping för stunden eftersom han förmodligen tagit till heroin för att känna sig lugn 

och att för att må bra ett tag.  Effekten av  copingstrategin har dock inte blivit långvarig.  

Johan försökte till en början att avstå droger efter sin utskrivning, något som kan tolkas vara ett 

rationellt och medvetet val att hantera situationen. Efter två veckor fick han nog. Den ångest han 

kände utan Subutex blev för stor och ledde till ett återfall. Precis som med Göran så kan Johans 

hantering av abstinensen ses som hyfsat framgångsrik eftersom den minskade ångest och stress, 

men det var bara för stunden och i det långa loppet skapade det mer ångest i Johan än innan. Johan 

började sen köpa Subutex svart och den emotionsbaserade delen av den copingstrategin var att han 

kände att han hade kontroll över sitt liv eftersom han valde att köpa Subutex istället för heroin. 
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”Efter alla år man köpt narkotika. Så låter det ju som ett vettigt val. Jag tycker väl ändå  

att det blir mest...ja, hur ska man säga? Ja det är ju det valet jag kan göra. Så jag  

började köpa Subutex på svarta marknaden. Men det går ju inte heller när man går på  

socialbidrag. Jag menar, det är ju alldeles för dyrt. [Pengarna] räcker inte alls liksom.  

Så då började jag göra lite brott och stjäla saker. För att få ihop de där pengarna” 

(Johan).

Johans copingstrategi ter sig välfungerande och minskade Johans stress efter att ha blivit utskriven. 

Något som dock ökade stressen var bristen på pengar. Johans coping ledde alltså till att han fick nya 

stressande inslag i sin miljö, nämligen jakten efter pengar för att finansiera sitt bruk av Subutex på 

svarta marknaden. Detta löste han först genom brott men senare också genom att han föräldrar 

började gå in och sponsra honom så han kunde köpa en Subutex om dagen. Denna copingstrategi 

fungerade tämligen framgångsrikt för det minskade Johans stress men han kände också att det var 

sorgligt att hans föräldrar var tvungna att hjälpa honom så på det emotionsbaserade planet var 

copingen mindre tillfredsställande.

Sammanfattning och jämförelse med tidigare forskning 

Det går att dra paralleller mellan Andersson och Svenssons studie (2012) och denna. I likhet med 

deras studie så visar resultatet att de utskrivna patienterna valde att köpa preparaten svart eller att 

återgå till missbruk av heroin igen för att hantera abstinensen. De utskrivna mådde dåligt efteråt och 

en av intervjupersonerna berättar att han helt tappar kontakten med sin familj i de perioder han inte 

har substitutionsbehandling. En annan intervjuperson köper sitt Subutex svart, vilket är olagligt och 

kör dessutom omkring med det i kroppen vilket medför att han återigen anammat ett kriminellt 

beteende. Den tredje personen började begå brott och stjäla för att finansiera sitt Subutex. 

Resultatet visar också att de intervjuade personerna alla upplevt stigma och stämpling på olika sätt. 

De känner att de saknar kontroll över sitt liv och att de inte kan leva normala liv i samhället fast de 

har substitutionsbehandling. De upplever reglerna som strikta och att det är  dessa som förhindrar 

möjligheten att ha ett vanligt liv och jobb. Ingen av de intervjuade har ett vanligt jobb i dagsläget, 

fast två av dem har substitutionsbehandling just nu och har haft det ett tag. Trots behandlingens 
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normaliserande syfte hindrar behandlingen upplägg och regler patienterna att kunna ha ett vanligt 

arbete och därmed också ett vanligt liv. Att behöva anpassa sitt liv efter mottagningars öppettider är 

faktorer som upplevs hindrande. Detta stämmer bra överens med vad tidigare forskning visar 

(Reisinger et al., 2009; Harris & McElrath, 2012). 

De vanligaste strategierna för att hantera utskrivningen är att självmedicinera genom att köpa 

preparaten svart eller att återgå till heroinmissbruk. Även detta resultat stöttas av tidigare forskning 

(Andersson & Svensson, 2012). Att ta till heroin eller andra droger för att hantera stress i sin vardag 

är inte en ovanlig copingstrategi för målgruppen heroinmissbrukare (Khantzian et al., 1974). 

Diskussion

Studien visar att samtliga intervjuade tog till droger och fick ett sämre liv efter utskrivningen. Den 

visar också att livet som heroinmissbrukare är svårt även när behandling påbörjats eftersom 

behandlingen i sig också är präglat av stigma som förhindrar personerna att leva ett normalt liv med 

ordnad ekonomi och fast arbete. Reglerna och strukturen kring behandlingen pekas ut som de 

faktorer som skapar mest problem och leder till att patienterna fortsättningsvis inte inte kan skaffa 

eller  behålla ett vanligt arbete fast behandlingen ska syfta till de tunga missbrukarnas integrering 

tillbaka in i samhället. Att ha varit narkoman större delen av sitt liv innebär att personen har en 

starkt präglad identitet av att vara just det. Som tidigare nämnts har narkomaner dålig anknytning 

med den värld som finns utanför den narkomana och en möjlighet för dem att komma ur den 

narkomana världen och få tillträde till den normala världen finns just via arbete. Om en person 

stängs av från substitutionsbehandling kan det innebära att den personen återigen blir utestängd från 

den normala världen och blir istället tvungen att gå tillbaka till sitt gamla liv eftersom det inte finns 

några andra alternativ. Det gamla livet är inte det som personen önskar sig men hänvisas dit 

eftersom dörren till den normala världen är stängd och otillgänglig eftersom nyckeln dit är arbete. 

Att skriva ut patienter blir således kontraproduktivt eftersom de mest stämplade individerna i 

samhället får en bild av att de ska integreras i den normala världen och även får möjlighet att göra 

det ett tag men vid ett snedsteg kan de skrivas ut och bli avstängda i tre månader. Eftersom de 

antogs i behandlingen från början innebär det att ingen annan behandling fungerat för dem och att 

det inte finns fler behandlingsalternativ efter substitutionsbehandling. Den yttersta formen av 

behandling, som bara ges till det värsta fallen, är redan förbrukad. Förvisso får de komma tillbaka i 
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behandling men då efter en tuff period som med största sannolikhet kantats av missbruk och 

försämrade sociala relationer samt sämre fysisk och psykisk hälsa. Detta gör att behandlingen inte 

fortsätter nästa gång en person skrivs in utan det blir snarare så att den börjar om från början. 

En anledning att substitutionsbehandling är så kontrollerat och reglerat är att åtgärden räknas som 

en skadelindrande åtgärd något som går emot den annars så restriktiva svenska narkotikapolitiken. I 

visionen om det narkotikafria samhället ingår inte behandling med narkotikaklassade preparat. Jag 

tror tyvärr att det är svårt att helt få bort missbruk och narkotika ur samhället och att det 

narkotikafria samhället är en utopi. Dock är det eftersträvansvärt att försöka minska narkotikabruk 

och förekomsten av narkotika i samhället. Men eftersom några redan fastnat i narkotikaträsket och 

befinner sig i en position där de har det svårt är det rimligt att de ska få den samhälleliga hjälp som 

finns för att kunna leva ett drägligt liv. Om det finns åtgärder som kan minska det utanförskap 

missbrukare hamnar i genom sin stigmatiserade position som förkastliga avvikare och möjliggör ett 

deltagande, i alla fall i teorin, på arbetsmarknaden, tycker jag att de ska få den möjligheten. Det 

bästa vore om en behandling utan kemiska substanser kunde ge samma positiva effekter som 

substitutionsbehandling. Vi är tyvärr inte där än och medan vi väntar på att den behandlingen ska 

forskas fram och utformas får vi hålla tillgodo med det som enligt forskningen fungerar bäst just nu. 

Det finns olika perspektiv på orsaker till och förståelse av missbruk. Medicinska, strukturella, 

sociala eller psykologiska perspektiv är vanliga tillämpningar på missbruksproblematik. Missbruk 

kan också ses som ett filosofiskt problem som handlar om människan fria vilja. Hur mycket ska 

samhället lägga sig i sina medborgares val? Får människor välja att knarka ihjäl sig i dagens 

Sverige? På ett sätt kan det anses självklart att bruk av narkotika är ett aktivt val som individen gör. 

Som vi läst tidigare i teoriavsnittet är alla handlingar grundade i rationella och medvetna val, borde 

då inte heroinmissbrukarna få stå för att de väljer aktivt väljer att bruka och missbruka heroin? 

Tanken är logisk men negligerar det faktum att människor som befinner sig i marginaliserade 

positioner inte har samma valmöjligheter som andra människor. De har helt enkelt inte så mycket att 

välja på. Deras handlingsutrymme är litet och ju längre tid de missbrukar narkotika desto färre blir 

valmöjligheterna. Till slut kanske bara finns valet att ta heroin finns kvar och därmed har valet 

omvandlats till ett icke-val eftersom det inte fanns något annat att alternativ att välja. Jag anser att 

en viktig och intressant fråga att begrunda är varför vissa människor väljer att bruka narkotika från 

början? Varför väljer de just den strategin? Denna studie visar att heroinmissbrukare har begränsade 
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resurser och att de därför utvecklar begränsade copingstrategier. De tar till heroin eller andra 

narkotika preparat för att hantera stress och för att de är vana att hantera stress på det viset. Detta 

medför att deras val att bruka narkotika är ett uttryck för bristen av fungerande copingstrategier och 

att de behöver möjlighet och stöd att kunna utveckla nya, mer effektiva strategier för att hantera 

stress i vardagen.

Det är problematiskt att substitutionspreparat hamnar utanför behandlingsprogrammen på den svarta 

marknaden och därmed riskeras att missbrukas av andra än de som preparaten är till för från början. 

Den mediala uppståndelsen kring främst Subutex har lett till hårdare restriktioner gällande 

utdelningen av preparaten. Detta för att minska eventuellt läckage till den svarta marknaden. Frågan 

är om detta kommer hjälpa missbruket av Subutex i någon större utsträckning eftersom man inte vet 

hur mycket Subutex som smugglas in i Sverige respektive läcker från beroendemottagningarna. Om 

det är så att mest Subutex smugglas in i landet, kommer restriktionerna inte leda till att missbruket 

av Subutex minskar. Däremot kan det leda till mer stress för de som ingår i 

substitutionsbehandlingsprogrammen eftersom kontrollen inom programmen ökar. Eftersom denna 

grupp av människor är känsliga för stress och inte kan hantera det väl kan det bli så illa att de 

stressas till att göra snedsteg och kanske riskerar att skrivas ut. 

Missbruksprevention, utredning, behandling och vård har stor anknytning till det sociala arbetets 

fält. De som missbrukar narkotika har ofta kontakt med socialtjänsten eller andra stödjande 

instanser antingen på grund av orsaker direkt relaterat till missbruket eller på grund av orsaker som 

hemlöshet eller dålig ekonomi som är konsekvenser av missbruket. Som socialarbetare är det bra att 

veta om missbrukares marginaliserade position i samhället. Att försöka motivera och uppmuntra en 

klient till drogfrihet, kan till exempel vara svårt om denne nyligen skrivits ut från 

substitutionsbehandling och känner sig misslyckad. Det kan också vara bra att vara medveten om att 

klienter som har substitutionsbehandling kan ha svårt att få och behålla ett arbete i början av sin 

behandling eftersom de måste gå till beroendemottagningen så ofta. I ett sådant skede kan det alltså 

vara svårt att få klienten att lyckas försörja sig på egen hand och en socialarbetare bör vara 

medveten om att problemet att skaffa ett arbete beror på att behandlingen försvårar för dem  och 

inte på bristande motivation hos klienten. 
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Metoddiskussion

Metodens fördelar har till stor del redan redovisats och diskuterats under avsnittet om metod. Kort 

sagt går det att säga att fördelarna med metoden är att denna studie har genererat bredare och 

djupare kunskap om en väldigt utsatt grupp i samhället som har svårt att integreras i 

majoritetssamhället eftersom deras missbruk gör dem avvikande på en rad väsentliga plan. 

Substitutionsbehandlingen är till för de allra tyngsta missbrukarna och ges bara till de som provat 

annan behandling tidigare. När den sista möjligt verksamma behandlingen inte längre är ett 

alternativ blir den utsattes situation ännu mer sårbar och utsattheten förstärks ytterligare. Därför har 

det varit relevant att göra den här studien på det här sättet . Nackdelen med metoden är att den är 

tidskrävande och att det inte varit möjligt att intervjua ett större antal personer inom ramen för 

denna uppsats. Detta öppnar upp för den vidare forskning som behandlas i stycket nedan. 

Förslag till vidare forskning

För att vidga detta  ämne ytterligare vore det intressant att jämföra erfarenheter mellan personer från 

olika mottagningar, olika städer och olika länder. Det finns till exempel tecken på att i Malmö tolkas 

Socialstyrelsens föreskrifter (2009) mindre restriktivt och att detta lett till att färre personer skrivits 

ut (Andersson & Svensson, 2012). Dessutom vore det intressant att anlägga ålder, klass, genus samt 

ett intersektionellt perspektiv  på området. Det vore först och främst intressant att jämföra vilka 

copingstrategier som används av kvinnor respektive män och se hur dessa skiljer sig åt. Det finns 

studier som pekar på att kvinnor inom substitutionsbehandling är mer benägna att stanna i 

behandling av olika anledningar (ibid). Det vore också intressant att genom kvantitativa data se om 

det finns några samband mellan till exempel ålder och hur många som skrivs ut. 

Kanske finns det faktorer som förenar de utskrivna som vi inte ser ännu eftersom fältet är så pass 

outforskat. Det skulle till exempel kunna vara så att det finns samband mellan att vara yngre och att 

bli utskriven eftersom de rimligtvis haft behandlingen under en kortare period och inte hunnit vänja 

sig vid reglerna. 
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Slutsats
Min uppsats har inte haft ambitionen att försöka lösa ett problem utan att utforska och bredda ett 

tidigare okänt fält inom missbruksforskningen. Jag har inte heller haft ambitionen att ta ställning till 

huruvida opiatmissbruk ska behandlas med kemiska substanser eller inte. Mitt intresse har främst 

legat hos brukarna själva och deras upplevelser av den egna positionen som missbrukare i 

substitutionsbehandling. Resultatet visar att missbrukarna har litet handlingsutrymme och att en 

utskrivning slår hårt på en redan hårt slagen grupp människor i samhället. 

Missbruks- och metadondebatten har pågått länge och diskussionen huruvida missbruk är ett fysisk, 

psykisk, socialt eller strukturellt problem rör fortfarande upp känslor och leder till konflikter. Min 

tanke är att ersättningssubstanser i sig inte löser sociala eller strukturellt uppkomna problem. 

Däremot kan de hjälpa en människa att må bättre rent fysiskt även om missbruket anses ha en social 

eller strukturell orsaksförklaring. Ersättningssubstanser tar hand om de rent fysiska problemen en 

individ kan lida av på grund av sitt opiatmissbruk men leder till en ökad möjlighet för denne att 

kunna förbättra sitt liv på andra plan.  Att inte behöva jaga efter droger möjliggör för individen att 

förbättra sina sociala relationer, att försöka skaffa ett arbete eller att ta hand om sin hälsa. Debatten 

om hur man ska behandla missbruk står i fokus så mycket att den preventiva delen av frågan till viss 

del kommer i skymundan. Kanske borde fokus egentligen läggas på att forska om varför vissa 

människor blir beroende av narkotiska preparat och hur detta i så fall kan förebyggas och 

förhindras. Då skulle vi slippa lägga tid på att debattera om vad som är missbruk, vad som är 

narkotika, vad som är beroende samt vilken behandling som fungerar bäst mot dessa problem. 

Medan vi väntar på dessa framtida forskningsresultat kommer diskussionerna om 

narkotikamissbruk, som sattes igång i början av 1960-talet, att fortsätta skapa oenigheter mellan 

forskare, politiker, mediala aktörer och vanligt folk.
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Bilaga 1

Intervjuguide
Basinformation
Namn:
Ålder:
Boende:
Sysselsättning:
Familj:
Mottagning:
Utskriven när:
Antal gånger totalt:
 

Vad hände?
När blev du utskriven?

Varför blev du utskriven?

Hur kändes det?

Hur mådde du när det hände?

Har du blivit utskriven från behandlingen förut?

Hur känns det att vara bunden till en mottagning och att behöva följa regler för att få ditt 
Metadon/Subutex?

Vad hände sen?
Hur klarade du dig efter utskrivningen?

Vad var svårt?

Vad var lätt?

Hur hanterade du abstinensen?

Skaffade du något annat istället för Metadon/Subutex?

Upplevde du att du fick något stöd eller hjälp uppifrån?
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Har du påbörjat ny behandling med Metadon/Subutex?

Vad tycker du om  Metadon/Subutex?

Hur tänker du om framtiden?

Hur tänker du om det förflutna?

 Hur har du det med jobb, familj, vänner, ekonomi och hälsa?
Vet din familj och dina vänner om att du använder/har använt Metadon/Subutex?

Vad tycker de om det?

Hur tror du att andra ser på dig och ditt bruk av droger?
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