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ABSTRACT  
 

Title: Consequences of diversion – a qualitative interview study regarding illicit 

buprenorphine use – 16 252 words. Authors: Linda Bergström and Jonas Hähnert. 

 

In year 1999 buprenorphine was introduced in Sweden and is used in treatment for opioid 

dependence. An issue concerning substitution treatment programmes is the occurrence of 

diversion and the following illegal sails of buprenorphine on a black market. The aim of this 

study was to explore how people who have used illicitly obtained buprenorphine describes 

such abuse. The study was conducted using qualitative method, where a total of five 

individuals were interviewed about past experiences of having used illicitly acquired 

buprenorphine. The findings indicate that polydrug use and intake by injection or through the 

nose are common amongst illicit users of buprenorphine. Buprenorphine was described as a 

possible substance of abuse. Moreover, it is discussed whether availability and attitudes 

concerning buprenorphine as a cleaner and/or safer substance than other drugs can contribute 

to increased abuse of opiates through buprenorphine amongst drug users who have not 

previously been in contact with opiates. The authors argue that further research is needed to 

explore the extent of diversion from domestic substitution treatment programs, and to widen 

the understanding of how buprenorphine function as a drug of abuse. 

 

 

Keywords: Subutex, Buprenorphine, substitution substances, diversion, misuse, abuse, 

addiction, illegal use, illicit use, black market, opiate*. 

 

Nyckelord: Subutex, Buprenorfin, substitutionspreparat, läckage, missbruk, beroende, illegalt 
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1. INLEDNING 
 

Opium har länge använts som både lugnande och smärtstillande medel, men först i början av 

1800-talet framställdes morfin för att användas inom medicinen. Då missbruk av 

läkarordinerat morfin blev ett problem, framställdes i slutet av 1800-talet heroin som ett icke-

beroendeframkallande avvänjningsmedel till morfin (Conrad & Schneider, 1992). Heroin, 

som alltså är en opiat, är numera narkotikaklassat och skiljer sig från annan narkotika genom 

sin höga beroendepotential och snabba toleransökning, de kraftiga abstinenssymptomen och 

en överhängande risk för överdosering. År 2010 uppskattades antalet problematiska 

opiatanvändare i EU och Norge till 1,4 miljoner och heroin står idag för den största andelen 

sjukdomar och dödsfall förknippade med narkotika i EU (Europeiska centrumet för kontroll 

av narkotika och narkotikamissbruk [ECNN], 2012).   

I slutet av 1960-talet introducerades metadon i Sverige som behandling mot bland annat 

heroinberoende. Drygt 30 år senare, år 1999, introducerades även Buprenorfin under 

läkemedelsnamnet Subutex, som ett alternativ till metadon för substitutionsbehandling vid 

opiatberoende. Buprenorfin under namnet Subutex har dragits tillbaka från den svenska 

marknaden av läkemedelsföretaget, dock säljs det istället av andra distributörer och med 

andra läkemedelsnamn, men med samma verksamma ämne. År 2006 lanserades även 

Suboxone i Sverige, som är ett kombinationspreparat bestående av buprenorfin och naloxon. 

Dessa preparat används för närvarande i svensk beroendevård såväl i abstinensbehandling 

som i substitutionsbehandling (Öhlin, Tätting & Fridell, 2012).   

Reglering kring användning av buprenorfinpreparat i missbruksvården har blivit mindre 

restriktiv, vilket bl.a. märks i omformulerandet av Socialstyrelsens föreskrifter. 2004 års 

föreskrifter gjorde bland annat gällande att minst 2 års dokumenterat opiatberoende krävdes 

för att få ingå i programmet (Socialstyrelsen, 2004). Dessa föreskrifter ändrades år 2009 till 

att endast 1 års dokumenterat opiatberoende krävdes. Även andra punkter har förändrats, till 

exempel har det tidigare kravet på att deltagande patient/klient ska vara fyllda minst 20 år 

tagits bort (Socialstyrelsen, 2009). Allt fler opiatmissbrukare behandlas med metadon och 

buprenorfin i Sverige, antalet dygnsdoser har ökat från nära 2,6 miljoner år 2006 till nära 4,6 

miljoner år 2012 (Fugelstad, 2012). 

Ett problem med substitutionsbehandlingarna är det befintliga läckaget av substanserna, 

vilket medför att läkemedlen används på ett felaktigt sätt av individer både i och utanför 

programmen, samt säljs vidare på en svart marknad. När substanserna används på ett icke 

avsett sätt, till exempel genom injicering eller blandmissbruk, kan utgången leda till 
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medicinska komplikationer och i vissa fall till att individen dör av överdosering. En rapport 

från Karolinska institutet över utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall för åren 

1994-2011 visar att det år 2011 skedde ett trendbrott mellan personer avlidna av 

heroin/morfin och metadon/buprenorfin. De narkotikaklassade preparaten metadon och 

buprenorfin tar nu fler liv än heroin (ibid.). 

 

1.1 Problemformulering och relevans för socialt arbete: 

Flera rapporter visar att läckage av buprenorfinpreparat från de olika 

substitutionsprogrammen för opiatberoende förekommer, i Sverige såväl som i andra delar av 

världen (Lea, Sheridan, & Winstock, 2009; Jain & Pattanayak 2012; Ambekar, Azim, 

Degenhardt, Larance, Mathers, Murthy, & Panda, 2011; Andersson, Berglund, Håkansson & 

Medvedeo, 2007). Detta läckage medför att buprenorfinpreparat hamnar på den svarta 

marknaden och illegalt bruk av substansen förekommer således. 

Detta problemområde skulle bäst belysas genom kvantitativa studier för att kartlägga hur 

pass utbrett läckage och missbruk av substanserna är, vilka individer som missbrukar det, det 

vill säga vilka samband man kan urskilja mellan missbruk av substitutionsläkemedel med 

andra variabler hos respondenterna, samt vilka orsaker och motiv som finns till illegalt bruk. 

Dock är denna urvalsgrupp svår att nå, och en kvantitativ undersökning är utifrån detta ej 

möjlig att genomföra med den tidsram vi har för detta examensarbete.  

Av denna anledning har vi istället valt en kvalitativ metoddesign för att belysa detta 

område. Vi anser att en kvalitativ intervjustudie istället kan ge en god inblick på området, 

samt ökad kunskap och förståelse för hur ett missbruk av buprenorfinpreparat kan gestalta sig 

och vilka konsekvenser detta får för den enskilde individen.  

Frågor som väcks är vem den illegala brukaren av buprenorfinpreparaten är,  vad syftet 

med det illegala bruket är, samt om det är personer med ett tidigare opiatmissbruk som 

kommer i kontakt med illegalt buprenorfin.  Är det för liten tillgång till programmen som är 

orsaken till bruket som sker i självmedicinerande syfte? Eller är det individer som har ett 

blandmissbruk eller inte tidigare använt opiater som använder buprenorfin illegalt, och vilka 

konsekvenser medför i så fall detta?  

Läckage och illegalt bruk av buprenorfin är intressant inom flera fält, inte minst inom det 

medicinska likväl som inom socialt arbete, då både landsting och socialtjänst möter dessa 

individer och behöver kunskap om hur buprenorfin fungerar och hur det kan användas som 

missbrukspreparat på en svart marknad. 
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1.2 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur personer som använt buprenorfinpreparat från 

den illegala marknaden beskriver ett sådant missbruk. 

 

Vi har brutit ner syftet i följande frågeställningar: 

• Hur har personens “drogkarriär” sett ut och vilken funktion har buprenorfinpreparat 

haft i detta missbruk?  

• Hur kan ett missbruk av buprenorfinpreparat se ut?  D.v.s på vilka sätt, och under 

vilka former, intas substansen? 

• Vad beskriver intervjupersonerna var deras motiv till illegalt användande av 

substansen?  

 

1.3 Bakgrund, svensk narkotikapolitik 

För att kunna undersöka detta område behövs en förståelse för svensk narkotikapolitik, hur 

och varför den ser ut som den gör. Anledningarna till dagens narkotikapolitik och dess 

utformning är många och kan delvis härledas tillbaka till Sveriges förhållandevis restriktiva 

alkoholpolitik. 

Sverige har såväl som övriga världen genomgått stora förändringar både politiskt och 

ekonomiskt. Krisen på 90-talet ledde till krympande ekonomiska resurser för kommuner och 

landsting på grund av försämringar i den offentliga ekonomin. Ett stort antal 

narkomanvårdenheter lades ner som följd vilket bidrog till ett avsevärt försvårande gällande 

att uppnå de narkotikapolitiska målen. De ekonomiska problemen försatte även allt fler 

människor i marginaliserade och socialt svåra situationer, vilket troligen ytterligare bidrog till 

en ökning av det tunga narkotikamissbruket (Blomqvist & Olsson, 2011).  

En kommission från slutet av 90-talet (SOU 2000:126) kom i sina slutsatser fram till att 

den restriktiva synen på narkotika och den övergripande visionen att skapa ett narkotikafritt 

samhälle som lett den svenska narkotikapolitiska modellen till det den var innan den 

ekonomiska krisen på 90-talet varit effektiv, och deras rekommendation blev att försöka 

återskapa politiken till dess tidigare skepnad. 

Blomqvist och Olsson beskriver att vi idag i Sverige befinner vi oss i en situation full av 

svåra narkotikapolitiska utmaningar, dessutom har villkoren för att lösa dessa ändrats 

avsevärt. Det finns idag fler narkotikamissbrukare, som dessutom är i sämre fysisk och 

psykisk kondition och som i större utsträckning riskerar att dö på grund av sitt missbruk. Det 

är inte självklart för individer i ett missbruk att få tillgång till medicinska åtgärder som kan 
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lindra konsekvenserna. Ett överbelastat kontroll och rättsystem lyckas inte, trots stora 

resurser, uppbåda eftersträvade effekter. En strikt kontroll av narkotika har genom 

globaliseringen skapat en lönsam bransch i narkotikaförsäljning (Blomqvist & Olsson, 2011). 

Enligt Blomqvist och Olsson är det en fara med såpass svårhanterliga problem som 

narkotikapolitiken står inför idag då att inga enkla svar finns att tillgå. Men eftersom frågan är 

moraliskt laddad och känslig att beröra finns en risk för att förenkla problemen och därmed 

komma med förenklade svar (ibid.). Rent politiskt ligger mycket av det vägval 

Narkotikakommissionen från 2000 gjorde till grund för den narkotikapolitik som praktiseras 

idag. Målen att sträva efter ett narkotikafritt samhälle genom en politik som bygger på en 

repressiv kontrollpolitik, att genom opinionsbildande verktyg försöka upprätthålla en 

moraliskt samhällelig negativ hållning till narkotika samt genom åtgärder inom prevention 

och behandling, finns fortfarande kvar. I Regeringens proposition 2001/02:91, Nationell 

narkotikahandlingsplan, står följande att läsa: 

 
“Regeringens förslag: Det övergripande målet för narkotikapolitiken – ett narkotikafritt samhälle – skall 

ligga fast. Narkotikapolitiska insatser skall riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika i syfte att 

- minska nyrekryteringen till missbruk, 

- förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk samt 

- minska tillgången på narkotika.” 

 

Blomqvist och Olsson tar upp att marknadsliberala ekonomiska ideologier idag håller på att 

förändra den diskurs som varit rådande sedan länge i Sverige och som ovan beskrivits. 

Skattesänkningar har minskat satsningar i välfärdssektorn, vilket är en följd av en strävan att 

vilja begränsa sektorn till “välfärdens kärna”. Som ett svar på ineffektivitet och 

byråkratisering har ett nytt begrepp kallat New Public Management (NPM) växt fram för att 

möta krav på besparingar och effektiviseringar. Ledord som används inom NPM är till 

exempel konkurrenssättning, privatisering, decentralisering och kvalitets- och 

resultatstyrning. Denna syn på offentlig verksamhet har i sin tur påverkat narkotikapolitiska 

åtgärder hos bland annat polisens, sjukvårdens och socialtjänstens arbete. Även 

folkhälsoinstitutet, som har det övergripande ansvaret för narkotikapolitiken, har börjat 

använda sig NPM i sin verksamhet. En följd av NPM, menar Blomqvist och Olsson, är den 

ökade medikaliseringen av synen på missbruk och åtgärder samt en politik som främst riktar 

in sig på att minska missbrukets störningar för allmänheten, så kallad public nuisance, 

troligtvis på bekostnad av bitar i svensk narkotikapolitik som varit positiva, det vill säga 

bredare socialpolitiska lösningar (ibid.). 
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“Medikalisering innebär enkelt uttryckt att medicinska förklaringar och medicinska åtgärder, eller 

tekniker tillämpas på problem som är, eller åtminstone tidigare ansetts vara, av social, rättslig eller annan 

icke medicinsk natur, eller att områden som tidigare setts som normala händelser i livet sjukdomförklaras” 

(Blomqvist & Olsson, 2011, s.250). 

 

Enligt Blomqvist och Olsson uppstår både för och nackdelar till följd av att narkotikaproblem 

alltmer medikaliseras. Som fördelar argumenterar Blomqvist och Olsson, kan vara ett minskat 

moraliserande på så sätt att sjukdomar tar bort skuld från individen då de inte på samma sätt 

förknippas med beteenden eller dåliga vanor. Dessutom kan det leda till en förbättrad tillgång 

till behandling och vård både för missbruk men även för psykiska konsekvenser som är 

kopplade till missbruket. 

Den främsta nackdelen är enligt Blomqvist och Olsson att mycket utav grunderna till 

missbruksproblematiken, det faktum att många av de problem som är förknippade med 

missbruk härrör från sociala förhållanden, riskerar att marginaliseras till följd av ett ökat 

individualistiskt perspektiv på frågorna. Detta resulterar då i uteblivna, nödvändiga, 

strukturella förändringar på grupp- och samhällsnivå. Denna utveckling går hand i hand med 

en i samhället ökad individualisering och marknadsekonomi, vilket lett till att 

individualiserade problemlösningar i form av medikalisering numera har lättare för positivt 

gensvar än vad strukturella lösningar har. Enligt Andréasson och Löfgren (2008), går inte den 

svenska narkotikapolitikens övergripande mål med ett narkotikafritt samhälle att kombinera 

med ett en skademinskningstaktik, så kallad harm reduction.  Substitutionsbehandling som 

definitivt har ett syfte att minska skadorna av narkotikamissbruk ses därför inte som en del i 

den nationella narkotikapolitiken, utan definieras som en medicinsk behandling av 

missbrukare (ibid.). Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en organisation som reagerat på 

själva begreppet harm reduction, vilket de tolkar som ett tecken på att synen på narkotika som 

ett socialt problem frångåtts på politisk nivå (Johnsson, Laanemets & Svensson 2009). 

 

1.4 Begreppsförklaringar: 

 

Opiater: 

Opiater är ett samlingsnamn för narkotiska preparat utvunna ur växten opievallmo, som har en 

smärtstillande och euforisk effekt (Petersson, 2012). Inom opiatfamiljen återfinns bl.a. de 

drogklassade preparaten morfin och heroin. Heroin utgör idag det helt dominerande 

missbrukspreparatet i gruppen opiater (Rättsmedicinalverket). 
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Metadon: 

Metadon är ett narkotikaklassat morfinliknande smärtstillande medel, en opiat. Metadon är 

helsyntetiskt framställt och har en långvarigare effekt än morfinet (Johnson, 2005). Metadon 

har sedan 1960-talet använts som behandling vid narkotikamissbruk av till exempel heroin, 

samt i vården mot smärtsjukdomar (Svensson, 2005). 

 

Buprenorfin (Subutex, Subuxone): 

Buprenorfin är en syntetiskt framställd opiat. Den skiljer sig från metadon, morfin och heroin 

på så sätt att den är en partiell agonist. En partiell agonist aktiverar samma receptorer som 

endorfin, men ger bara ett partiellt fysiologiskt svar jämfört med en full agonist (t.ex. heroin). 

Att den är en partiell agonist verkar göra buprenorfin säkrare vid överdosering. Andra 

fördelar med buprenorfin i jämförelse med metadon är att det kan bidra till en lättare 

nedtrappning från heroin samt att det på grund av dess längre verkan, går att erbjuda 

omväxlande dags-dosering sett till behovet.  Buprenorfin har även mindre biverkningar och 

avsevärt mindre beroendepotential än den som förknippas med metadon och andra opioider 

även om det fortfarande är starkt beroendeframkallande (Clark, Dobbin, Fry & Jenkinson, 

2004). 

 

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling / Substitutionsbehandling: 

Socialstyrelsen föreskrifter (Socialstyrelsen, 2009, s.3) definierar läkemedelsassisterad 

behandling vid opiatberoende som; “behandling med metadon eller andra läkemedel som 

utgör narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende och ordineras i samband 

med psykosocial behandling vid sådant beroende”. 

Vi valde att i denna uppsats även inkludera begreppet substitutionsbehandling, med 

samma definition som för läkemedelsassisterad underhållsbehandling, då båda 

benämningarna förekommer i litteratur och debatt på området.    

 

Läckage: 

Med läckage avser vi i denna studie när preparat som delats ut i substitutionsbehandlingar 

säljs eller distribueras vidare illegalt.   

 

Ej avsett bruk: 

Detta uttryck förekommer i rapporten, och med detta menar vi all form av intag av 

buprenorfinpreparat som ej sker enligt föreskrifter/instruktioner. Buprenorfin är vanligast i 
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form av en tablett som ska smälta under tungan. Allt intag som sker på annat sätt går under 

uttrycket ”ej avsett bruk”. Exempel på detta är intravenöst bruk, alltså genom spruta, eller 

intag genom att dra upp krossad tablett genom näsan (”snorta”).  

 

Missbruk:  

Med missbruk avser vi i denna studie all form av illegalt bruk av buprenorfinpreparat, eller 

andra drogklassade substanser. Även problematiskt bruk av andra sinnesförändrande 

substanser så som alkohol eller andra ej drogklassade substanser faller här under begreppet 

missbruk.  

 

 

2. FORSKNINGSFÄLTET 

 

2.1 Sökprocess 

Sökningar har genomförts i databaserna ProQuest – Social Sciences samt Google Scholar. 

Avgränsningar i sökandet har gjorts då endast artiklar rubricerade som  ”peer reviewed” 

respektive ”scholarly journals” tagits med. Då våra sökningar inledningsvis gav många träffar 

avgränsades sökningen ytterligare genom att endast ta med skrifter som publicerats efter år 

2000.  Sökningarna har skett i samtliga databaser på engelska och svenska. 

 

Använda sökord: 

 

Illegal OR illicit     olagligt OR illegalt 

misuse OR abuse     missbruk 

maintenance treatment    substitutionsbehandling OR läkemedelsassisterad 

Addiction OR addict*    beroende 

Inject*       injicer* 

opiate* OR heroine    opiat* OR heroin 

subutex OR subuxone    subutex OR subuxone 

buprenorphine     buprenorfin 

diversion       läckage 

 

För att ytterligare få ner antalet träffar gjordes sökning med krav att följande ord förekom i 

artiklarna eller rapporternas abstrakt: 



	   12	  

subutex OR buprenorphine   subutex OR buprenorfin 

misuse OR abuse      missbruk OR bruk 

illicit OR illeagal     olagligt OR illegalt 

 

Dessa sökningar resulterade i ca 23 st vetenskapliga artiklar och rapporter. Litteratursökningar 

genomfördes även i databasen LIBRIS och DiVa, där en avhandling hittades som matchade 

våra sökkriterier. Utifrån detta materials referenser har ytterligare ca fem (5) artiklar på 

området hittats. 

 

2.2 Läckage av Buprenorfin 

En norsk studie har granskat trender kring olagligt bruk av olika läkemedelssubstanser och 

funnit att missbruk av buprenorfinpreparatet Subutex stadigt ökat under den fyraårsperiod 

studien undersökte, vilket tyder på en ökande trend av buprenorfin på den svarta 

drogmarknaden (Haugland & Mounteney, 2009). Samma studie lyfter fram att det 

förekommer att individer inom läkemedelsassisterad behandling säljer ett överskott av 

substitutionspreparaten illegalt. Detta ger indikationer att en delförklaring till ökningen och 

tillgänglighet av buprenorfin på den svarta marknaden beror på läckage från inhemska 

substitutionsprogram, och en annan delförklaring är olaglig smuggling av 

buprenorfinpreparaten från andra länder via Danmark och Tyskland (ibid). 

Artigiani, Billing, DuPont, Hauser, Hemberg, Shiplet & Wish (2012) har i sin forskning 

gjort en kartläggning av trender bland kriminalvårdsklienter i USA som har visat att 

tillgången till buprenorfinpreparat på den svarta marknaden samt inom kriminalvårdsanstalter 

är stor, och att olagligt bruk av buprenorfin inom denna population ökat. Tidigare har andra 

drogtender först uppkommit inom denna urvalsgrupp vilket ger en indikation att detta är ett 

växande problem. 

Bell (2010) har gjort en forskningsöversikt gällande läckage i Storbritannien, Australien, 

USA och Frankrike och har sammanfattat tre allvarligt skadliga konsekvenser av läckage av 

opiatläkemedelspreparat till en svart marknad, i form av opiatöverdoser med dödlig utgång, 

ökning av beroende av opiater, samt negativ påverkan på allmänhetens syn på 

substitutionsprogram. 

En forskningsstudie från 2012, genomförd i USA visar ett korrelerande samband mellan 

tillgängligheten på läkemedlet och läckaget av den. Om detta stämmer skulle det betyda att 

läckage och missbruk av buprenorfin ökar i takt med att fler människor behandlas (Arfken, 

Menza, Johanson & Schuster, 2012). 
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Forskning har berört och beskrivit hantering av läckage inom programmen som ett 

problemområde. I en undersökning med 669 apotekare i Australien med befogenhet att dela ut 

buprenorfin, framkom att patienter som försökte ta ut tabletten ur munnen och ta den med sig, 

eller försökte dölja tabletten kvar i munnen sågs som tydliga tecken på att medicinen avsågs 

att säljas vidare (Lee, et al., 2013). Dessa typer av handlingar kan leda till disciplinära 

åtgärder i programmen, då personerna ses som ansvariga för sina aktioner och för att förbättra 

sin situation, och riskerar att bli moraliskt dömda som slarviga och klandervärdiga vid försökt 

till läckage (Petersson, 2013). Men även en vid variation av andra beteenden ansågs avse 

avsikt att sälja preparatet vidare. Dessa övriga beteenden saknade i stor utsträckning en 

enhetlig konsensus gällande vad som kunde ses som avsiktlighet att sälja vidare. Detta kan 

leda till en svårighet i att identifiera vilka faktorer som är viktiga att fokusera på vid 

övervakad substitutionsbehandling samt leda till en orättvis distribution av substansen och 

orättvisa i disciplinära åtgärder (Lee, et al., 2013). 

	  
2.3 Illegalt bruk av Buprenorfin -Vem brukar, varför och vilka risker finns?  

Personer som använder buprenorfin illegalt har ofta ett blandmissbruk, detta visar bland annat 

en studie från USA bland klienter inom kriminalvården (Artigiani et al., 2012). Forskningen 

framhåller risker med att blanda intag av buprenorfin tillsammans med andra droger. Droger 

så som morfin, kokain och bensodiazepiner (lugnande och ångestdämpande läkemedel) tas i 

kombination med buprenorfinpreparat vilket är förknippat med risker såsom överdos (ibid.).  

Även Lai och Teo (2006) har i sin studie påvisat stor korrelation mellan 

buprenorfinrelaterade dödsfall och blandmissbruk. Resultaten visade att i hela 88% av 

dödsfall där buprenorfin förekommit, förekom även någon form av bensodiazepiner. I 

McCance-Katz, Nallanis & Sullivan (2009)  forskningsöversikt gällande risker med att 

kombinera substitutionspreparat med andra läkemedel eller droger, framkommer att 

buprenorfin i kombination med läkemedel Diaxepam respektive Alprazolam (tillhörande 

gruppen bensodiazepiner) har negativ påverkan på kognitiv förmåga, samt att dödsfall 

rapporterats bero på en sådan blandning av substanser. Även alkohol i kombination med 

buprenorfin tros ha en liknande effekt som vid kombinationen med bensodiazepiner (ibid.). 

Den yttersta risken med ett missbruk av buprenorfin är ökad dödlighet. Karolinska 

institutet utkom 2012 med en rapport över utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 

för åren 1994-2011. Denna rapport visar på ett trendbrott mellan personer avlidna av 

heroin/morfin och metadon/buprenorfin. År 2011 dog alltså fler personer av 

substitutionspreparaten metadon och buprenorfin än av heroin och morfin (Fugelstad, 2012). 
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Forskning kring motiven att bruka buprenorfin illegalt har gjorts. Det som i samtliga 

studier lyfts fram som den främsta orsaken är självmedicinering i syfte att sluta använda andra 

droger alternativt för att hantera avtändningsbesvär från andra droger (Atrigaiani et al., 2012; 

Altice, Bruce, Govindasamy, Haddad, Kamarulzaman &  Sylla, 2008; Alho, Sinclair, Vuori & 

Holopainen, 2007). 

Dock förekommer andra motiv till illegalt bruk av buprenorfinpreparat i forskningen då 

respondenter beskrivit bruk i syfte att “bli hög” (s.k. ruseffekt), samt för att öka effekten av 

andra droger som tas i kombination. Detta är vanligt främst bland individer som inte har ett 

tidigare beroende av opiater (Atrigaiani et al., 2012). 

Även Lofwall & Haven (2012) har i sin undersökning upptäckt att buprenorfin kan 

missbrukas i russyfte, då samtliga informanter i studien under de föregående trettio dagarna 

innan undersökningens genomförande rapporterade att de vid minst ett tillfälle använt 

buprenorfinpreparat i syfte att “bli hög”. Majoriteten av respondenterna motiverade dock sitt 

kontinuerliga illegala bruk av buprenorfinpreparat med att de ej hade tillgång till 

substitutionsprogram, trots att det framhålls i studien att ett fåtal respondenter försökt få 

tillgång till sådan behandling. 

 

2.4 Beroendepotential av Buprenorfin 

Johnsson (2010) beskriver att Buprenorfin är säkrare att använda jämfört med heroin eller 

metadon, eftersom det har en “platåeffekt”, vilket gör att ökad dos inte leder till ökad effekt 

som i sin tur minskar risken för överdosering. Dock skriver Johnsson i sin forskningsöversikt 

att det är obestritt att buprenorfin är beroendeframkallande, varför det är viktigt att enbart 

individer med ett redan pågående opioidberoende behandlas med detta preparat. Stimmel 

(2007) framhåller att buprenorfinets beroendeframkallande effekt underskattats inom 

forskning och reglering av programmen. 

Europeiska narkotikarapporten 2013 om trender och utveckling, utgiven av ECNN, 

beskriver att den vanligaste opioiden som missbrukas i Europa i stort fortfarande är heroin, 

men att även buprenorfin förekommer på den illegala drogmarknaden. I rapporten 

framkommer dock att elva europeiska länder rapporterat, för år 2011, att minst 10 procent av 

personer som påbörjade sin första behandling för ett opiatmissbruk primärt använde andra 

opiater än heroin. I vissa av dessa länder är andra opiater nu vanligare än heroin, som i 

grannlandet Finland där de flesta klienter som sökt hjälp för opiatberoende var primära 

buprenorfinanvändare (ECNN, 2013). 
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Utöver detta visar Flower, Galloway, Mendelson och Pletchers forskning att missbruk av 

föreskrivna opiatläkemedel har ökat bland unga i USA och att detta nu är lika vanligt som 

kokain bland denna grupp, den enda drog som har större utbreddhet är cannabis (2008). 

 

2.5 Injektionsmissbruk av Buprenorfin 

Forskning kring buprenorfinanvändande bland injektionsmissbrukare har bedrivits, där 

respondenter nåtts via sprututbytesprogram (Clark et al., 2004, Aitken, Higgs & Hellard, 

2008; Feroni, Moatti, Obadia, Perrin, & Vlahov, 2001; Armstrong, Atiken, Higgs, Hornyiak 

& Wain, 2007; Ahlo et al. 2007). Denna forskning har visat att injicering av buprenorfin är 

vanligt förekommande bland denna grupp missbrukare, att detta medför risker associerade 

med injicering så som smittorisker vid sprutdelning, förekomst av blandmissbruk, samt risk 

för ven- och bindvävsskador då preparaten ej är utformade för intravenöst bruk. 

Både Clark med kollegor (2004), samt Feroni med kollegor (2001) har i respektive 

forskningsrapport med sina resultat visat att individer både i och utanför substitutionsprogram 

använder buprenorfin på ett felaktigt sätt, d.v.s. injicerar substansen, samt att individer som 

nyligen injicerat buprenorfin även injicerat andra drogtyper, det vill säga har ett 

blandmissbruk. Vidare har Feroni med kollegors resultat visat att de respondenter som uppgav 

att det endast injicerade buprenorfin var yngre än de andra deltagarna i studien, samt att de 

injicerade oftare än de som missbrukade fler olika substanser (2001).    

En studie som berör läckage och injicering inom läkemedelsassisterad behandling, har 

påvisat att 13% av de som medicinerats med kombinationsläkemedlet buprenorfin/naloxon 

injicerat sitt preparat, jämfört med 28% av de som medicinerats med enbart buprenorfin (Ali, 

Bell, Degenhart, Dietze, Horyniak, Larance, Linrzeris, Mattick & Winstock, 2011). Detta 

visar att läckage och icke avsett bruk förekommer även inom substitutionsprogrammen, men i 

olika utsträckning beroende på vilket preparat som brukats. Även Ahlo et al (2007), 

rapporterar om ett sådant förhållande.  

En kvalitativ studie från Australien har undersökt motiven bakom just injicering av 

Buprenorfin bland injektionsmissbrukare som forskarna kommit i kontakt med via 

sprututbytesprogram (Armstrong et al., 2007). Rapporten kom fram till att bekvämlighet, 

såsom tillgänglighet och lågt pris, samt nålfixering var de vanligaste orsakerna till detta 

beteende. Respondenterna uttryckte i stor utsträckning att injicering av buprenorfin gav dem 

ökad livskvalité och socialt liv eftersom de inte var tvungna att begå brott eller jaga heroin 

eller andra droger. Det framkom även i studien att respondenterna i urvalsgruppen var dåligt 
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informerade om risker som medföljer av injicering av preparat menade att intas som orala 

smälttabletter. 

Chawarski, Mazlan, Schottenfeld & Vicknasingam (2010) samt Altice et al. (2008) har 

funnit att buprenorfin bland injektionsmissbrukare ofta tas tillsammans med bensodiazepiner 

för att åstadkomma ruseffekt. 

I en studie från 2007 genomförd i Malmö, undersöktes hur missbruket av buprenorfin såg 

ut bland heroin- och amfetaminbrukare. Studien visade att 89% av heroinmissbrukarna och 

24% av amfetaminmissbrukarna rapporterade att de någon gång under föregående år använt 

buprenorfin. Bland de som använde preparaten olagligt, rapporterade 87% av 

heroinmissbrukarna att deras syfte varit egen nedtrappning eller avtändning och 11% för 

ruseffekt. Bland amfetaminmissbrukarna var det vanligare att man sökte ruseffekten, detta 

gällde för hela 62% av denna grupp. Det framkom även i rapporten att injicering och nasalt 

bruk var mycket vanligt förekommande, särskilt vanligt var detta bland 

amfetaminmissbrukare (Andersson, Berglund, Håkansson & Medvedeo, 2007).   

 

2.6 Slutsatser och sammanfattning av forskningsfältet 

Den största delen av forskningen kring detta fält har ett klart medicinskt perspektiv där 

buprenorfin beskrivs som läkemedel, samt som en säkrare och mindre riskfylld 

substitutionspreparat för heroinberoende. Det som i det stora hela diskuteras inom 

forskningsfältet handlar om att beskriva utbreddheten, riskerna och orsakerna till läckage och 

illegalt missbruk av buprenorfinsubstanser.  

Samtlig forskning genomgången inför denna studie konstaterar att läckage förekommer i 

någon utsträckning och presenterar olika risker och konsekvenser av detta. De slutsatser som 

dras kan i stora drag delas in i två läger, med inriktning på en liberal eller mer restriktiv 

hantering och reglering av substitutionsprogrammen, för att lösa problemet med läckage. 

Den första gruppen med en mer liberal hållning drar slutsatsen att läckaget kommer att 

minska om fler får tillgång, då läckage och illegalt bruk beror på att det är för svårt att få 

tillgång till substitutionsbehandlingarna. 

Ambekar med kollegor (2011), har dragit slutsatsen efter kunskapsöversikt av 

tillgänglighet och olagligt bruk av opiatläkemedel i Asien, att trots att läckage är ett utbrett 

fenomen behöver tillgängligheten och förskrivningen av opiatläkemedel för smärtstillande 

och för behandling av opiatberoende öka i sin lagliga och kontrollerade form. Läckage måste 

täppas till på andra sätt än minskad föreskrivning av preparaten. 
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Andersson med medförfattare (2007) visar i sin studie att olaga bruk av buprenorfin 

främst används för egen nedtrappning eller i avtrappningssyfte snarare än för ruseffekter i en 

miljö där substitutionsbehandling inte är lättillgänglig. Enligt studien framkom att det främst 

är amfetaminanvändare som nyttjat buprenorfin för att uppnå ruseffekter (ibid.). 

Den andra gruppen har en mer restriktiv hållning och resonerar i termer om åtstramning, 

att läckaget behöver stävjas genom striktare kontroller, föreskrifter och reglering. Stimmel 

(2007) är en av dessa som premierar en mer restriktiv hållning gällande läkemedelsassisterad 

behandling, för att få bukt med läckaget av buprenorfinpreparat ur substitutionsprogrammen.  

Även Feroni med kollegor (2001) drar slutsatsen av sina resultat, att läckage och olagligt 

bruk är ett stort och oroande problem, vilket föranleder en mer strikt reglering av utskrivning 

av buprenorfinpreparat. Likaså drar Lai & Teo (2006) slutsatsen utifrån sina resultat om ökad 

dödlighet av buprenorfin, att trots att buprenorfin i sig är säkrare än andra opioider på grund 

av liten överdosrisk, finns dock en stor fara på grund av ett ofta förekommande 

blandmissbruk. På grund av denna risk måste läckage och ej avsett bruk stävjas genom en mer 

restriktiv och striktare kontroll och administration av buprenorfin.   

Arfken med kollegor (2012), hittade i sina studier belägg för att både läckage och 

missbruk ökade i takt med programmens expansion och beskriver en mellanväg eller 

osäkerhet i vilken väg som är bäst att gå och eftersträvar en balans. De beskriver att ökningen 

av buprenorfinpreparat på den svarta marknaden kan vara drivet av ett ökat missbruk, men 

kan också vara drivet av ett uppdämt medicinskt behov, och resonerar att det är svårt men 

viktigt att hitta en balans mellan läckage/missbruk av läkemedlen och ökad tillgång till 

underhållsbehandling för dem med verkligt behov.  I studien dras således slutsatsen att det är 

orealistiskt att tro att programmen inte läcker eller leder till missbruk, men att detta istället är 

en verklighet som behöver belysas och förstås bättre för att hitta lämpliga lösningar på 

problemet (ibid.).   

 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Den tidigare forskning som vi ovan redogjort för har i stort haft en tydlig medicinskt 

perspektiv på området, kring risker och fördelar med behandling av opiatberoende med, och 

läckage av, buprenorfin. Vår ansats i detta arbete är att med hjälp av teorier kring missbruk 

och beroende även lyfta in och belysa psykosociala aspekter, i anslutning till de medicinska 
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aspekter som finns på området kring hur ett missbruk och beroende påverkar en individ och 

vad som driver ett missbruk. Att förstå hur ett missbruk och beroende av buprenorfinpreparat, 

likväl som av andra droger, uppkommer och fungerar kan vara till hjälp i strävan att komma 

till rätta med problemet. 

Vi har utforskat två olika teoretikers beskrivning av missbruk och beroende, för att hitta 

olika förklaringsmodeller för hur ett beroende uppkommer, gestaltar sig samt hur det påverkar 

individen.  

 

3.1 Nakken om missbruk- och beroendeprocessen, samt dess tre faser: 

Terapeuten Craig Nakken har utformat en teori kring beroende och missbruk, hur det 

uppkommer och vad som sker i en människa. Nakken (1996) beskriver missbruk i en vid 

bemärkelse, att det kan handla om missbruk av droger och alkohol såväl som shopping, mat, 

spel etc., och definierar missbruk som ”en patologisk kärleks- och tillitsrelation till ett objekt 

eller en händelse”. 

Det finns, enligt Nakken, ett socialt accepterat sätt att använda sig av olika droger, eller 

att ha sunda relationer till t.ex. mat, shopping och spel. När droger används som medicin 

utskrivet av läkare, för att bota eller lindra sjukdomar och tas enligt ordination samt avslutas 

efter behandling, anses bruket eller relationen till drogen vara socialt accepterad och sund. I 

missbruket, menar Nakken, fjärmar sig missbrukaren från den normala och socialt acceptabla 

funktionen hos drogen, och i hopp om att få sina behov tillfredsställda etablerar en patologisk 

eller abnorm relation till den. Detta är även gällande i fråga om relation till exempelvis spel 

eller mat, vilket människor kan utveckla osunda relationer till.  

Nakken beskriver missbruk som en process, som grundar sig i en strävan efter lycka och 

harmoni. Missbruk är ett sätt för individen att kontrollera sin tillvaro och ett försök att ta 

genvägar till sinnesförändring, för att uppnå just lycka och harmoni.  

När missbrukaren agerar ut sitt missbruk, till exempel använder drogen eller sitter vid en 

dator eller på casino för att spela, infinner sig en känsla av kontroll. Men missbruket blir i 

realiteten till en livsstil där individen istället tappar kontrollen och blir fast i en känslomässig 

flykt från verkligheten där livsproblem skjuts framför. 

Missbruk grundar sig inte i tänkandets logik, utan på emotionell logik. Intellektuellt kan 

missbrukaren vara medveten om att drogen inte kan ge långvarig tillfredsställelse, men 

missbrukaren bygger ändå upp ett försvarssystem för att skydda sitt missbruk mot attacker 

från andra. Drogen blir lättare att förutsäga, blir mer pålitligt än relationen med andra 

människor, och individen har etablerat en känslomässig, emotionell relation till drogen. 
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Drogen ger en känsla av kontroll, där missbrukaren tror sig kunna styra sitt liv och sina 

känslor. 

Nakken menar att ”missbruk innebär att man tar till sig en mängd falska och tomma 

löften: löftet om lindring, löftet om emotionell trygghet, den falska känslan av förverkligande 

och den falska känslan av intimitet” (1996, s.22). Missbrukaren misstar den upplevda 

intensiteten i utagerandet av sitt missbruk för intimitet. Individen känner sig levande, 

upprymd, skamsen, etc. - oavsett vilken känsla det är så upplevs den intensivt. 

För att något ska kunna missbrukas, krävs att händelsen eller objektet har förmågan att 

skänka en behaglig sinnesförändring. Det är denna behagliga sinnesförändring som skapar 

beroendet och missbruksrelationen. Efter att en missbruksrelation etableras, beskriver Nakken 

att beroendet fortskrider i en process. Nakken förklarar att missbruksprocessen kan beskrivas i 

tre olika faser: 

Fas ett beskriver Nakken som då beroendeprocessen inleds och förändringar sker 

inombords i form av förnekelse av problemet, inbillad kontroll och en inre debatt som medför 

att en beroendepersonlighet växer fram. Det som driver missbruket är den omedelbara 

tillfredsställelsen och kraftiga kärleken till drogen. 

I fas två beskriver Nakken att livet förändras då drogen tar överhanden, och beteenden 

som lögner och svek, samt kontrollförluster och tänjning av gränser förekommer. Den 

beroendes liv kretsar mer och mer kring drogen och ritualiserar livet kring drogen, och den 

beroende bryter mot egna värderingar vilket Nakken kallar för “andlig tomhet”. Drogen 

ersätter mänskliga relationer och går om nödvändigt före allt annat. 

I fas tre bryter livet samman, och drogen har inte samma starka effekter som tidigare. 

Konsekvenserna som missbruket medför blir större och mer kännbara för den beroende. 

Känslan av skam, och negativ självuppfattning, blir det som driver missbruket vidare när de 

positiva effekterna av drogerna uteblir. 

 

3.2 Orfords teori om överdriven aptit 

En annan teori som är inne på liknande spår är Jim Orfords (2000) teori om beroende som 

överdriven aptit. Orfords utgångspunkt i sin teori är att det finns en rad aktiviteter och 

preparat som är särskilt riskabla för oss människor, där vi kan utveckla så starka band till 

dessa preparat/aktiviteter att möjligheten att kontrollera sina beteenden på ett måttligt sätt 

kraftigt minskar. Ett av dessa preparat/aktivitet som diskuteras i teorin är missbruk av 

opiatpreparat, men även tobak, spel, alkohol, sex och överdrivet ätande är exempel på 

aktiviteter och preparat som innefattas. En utgångspunkt i teorin är att aktiviteten, (bruket av 
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opiater i detta fall), som från början upplevs som något angenämt, så småningom blir en 

nödvändighet där ett starkt begär är en del av upplevelsen trots de många problem den har 

orsakat, och där varken försök att tala förstånd med personen eller uppmuntran att sluta från 

andra har varit tillräckligt för att skapa kontroll över begäret (ibid).  

Teorin lägger stor vikt på hur den överdrivna aptiten utvecklas, från att för många 

människor bidra med positiva känslor och harmlöst nöje, till att för vissa innebära ett hot som 

kan förstöra deras liv. Om vi ser på hur fördelningen ser ut i populationen visar forskningen 

på en förändring där en allt mindre proportion av populationen uppvisar en allt större aptit i 

jämförelse med normen (Ledermann, 1956; Purser, Johnson, Orford & Davis, 2000).  

Teorin belyser detta genom att bland annat lyfta två generella förklaringar. Den första 

förklaras genom de psykologiska begreppen återhållande och överensstämmelse/konformitet. 

Med överensstämmelse menas att vi som människor gärna agerar i stor konformitet när det 

kommer till föremål av social kontroll, till exempel till normer i samhället eller rådande lagar, 

men samtidigt skiljer sig en liten del av populationen, denna del av populationen minskar men 

skiljer sig från normen i en ökande grad. Att kurvan för aktiviteter/objekt vid överdriven aptit 

ser ut som den gör kan således enligt Allport (1934) förklaras med att detta blir en följd vid 

påverkan av social kontroll, och att den sociala konformiteten gällande rådande normer för 

den övriga populationen agerar som ett slags skydd från överdriven aptit.  

Med begreppet återhållsamhet menas en slags nedtryckning av våra naturliga 

benägenheter. Tanken är att om vi gavs möjlighet och fri tillgång till tillfällen där vi kunde 

utöva sådana aktiviteter/preparat som syftas till i teorin så skulle de flesta av oss antagligen 

göra det betydligt oftare än vad vi faktiskt gör. Enligt Jessor är icke-återhållsamhet bland de 

mest avgörande faktorerna för att göra en person mottaglig för de i sammanhanget 

diskuterade aktiviteterna/preparaten bland skol- och universitetsstudenter (Jessor, Donovan, & 

Costa, 1991). Samma typ av förhållande syns ofta mellan religiositet och de 

aktiviteter/preparat som kan leda till överdriven aptit (Hawkins, Catalano & Miller, 1992; 

Miller, 1998). Det finns även forskning som ger stöd till att familjemedlemmar har en 

återhållande påverkan på individen (Holmila, 1998), samt att även ledare och regeringars 

inflytande under århundrandena påverkar enskilda individer att hålla dessa aktiviteter/preparat 

som kan leda till överdriven aptit under kontroll.  

  Den andra förklaringen till den skeva fördelningen i populationen lägger fokus på hur 

aktiviteter och/eller bruk av preparat som kan leda till överdriven aptit kan eskalera eller 

förstärkas. Teorin söker en slags förklaring som förhåller sig till Aitchison & Browns (1966) 

så kallade lag om proportionerlig effekt. Enligt denna lag är effekten på ett beteende från en 
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influens, proportionerlig med den kumulativa effekten av de föregående influenserna. 

Känsloreglering som anledning till överdriven aptit tas som exempel angående heroin där 

själva motiveringen till bruket har tydliga kopplingar till att snabbt ändra på ett 

känslotillstånd, detta är även sant för alla de aktiviteter/preparat som riskerar att leda till ett 

överdrivet användande.   

Enligt Orford behövs en teori som tar hänsyn till att njutnings- och flyktbeteenden som är 

associerade med de ovan nämnda aktiviteterna är av mycket varierande art beroende på 

aktivitet, dos, omgivning, miljö och sociokulturell kontext.   

Orford lägger i teorin vikt vid att det skapas ett visst lärande genom betingning. Detta 

sker genom positiv förstärkning. Positiv förstärkning syftar till att öka frekvensen av ett visst 

beteende. Den betingade påminnelsen tros ge positiva incitament vilket framkallar ett visst 

tillvägagångssätt och ger signaler om en troligtvis positiv förstärkning vid agerandet. Den 

positiva förstärkningen sker vanligtvis i form av någon slags kraftig känslomässig förändring. 

De vida betingande påminnelserna i kombination med varierande social kontext bildar 

sinsemellan en kedja av kraftiga processer som är ansvariga för förstärkningen av ett litet och 

obetydligt tycke till en stark och potentiellt bekymmersam tillgivenhet, ett beroende. 

Genom att kombinera lärande med minneselement argumenterar Orford även för ett 

skapande av kognitiva scheman. Forskare har visat att information om droganvändande och 

dess effekter lagras i våra nervnätverk som kodar information angående stimuli, respons, och 

meningselement. Nätverken utvecklas genom droganvändandet. Automatiken och 

överensstämmelsen kring responselementen, och dominansen över systemen som leder till ett 

övertagande över andra pågående aktiviteter, som förklaring till överdriven aptit, tillskrivs 

därigenom komplexa minnesscheman baserade på tidigare erfarenheter från en aktivitet eller 

ett preparat (Niaura, Goldstein & Abram´s, 1991).  

Även om de ovan nämnda mekanismerna kring snabba känsloförändringar, betingning 

och minnesscheman, av Orford anses utgöra själva kärnan i teorin, är det hans uppfattning att 

det även bör ingå ytterligare processer som förstärker en persons koppling till en 

aktivitet/preparat. Han kallar dessa för sekundära processer. Dessa sekundära processer kan 

vara förändrade sinnesstämningar som inte är överensstämmande med den initiala 

känsloförändringen men som har som gemensam nämnare att när de sker, skapar de ett behov 

av större tillgång vilket bidrar till att naturliga kontrollerings- och återhållande funktioner 

övervinns. En annan sekundär process som behandlas och som skapar ett nytt känslotillstånd 

vilket bidrar till ökat behov av aktiviteten/preparatet som kan leda till överdriven aptit, är 

känslor av självklandrande, skuld, att inte ha kontroll och hjälplöshet. En ytterligare sekundär 
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process som Orford behandlar gäller konsekvensen kring inre konflikter. Han argumenterar 

för att konflikterna från att väga för- och nackdelar som är associerade med en ökad 

tillgivenhet till en viss aktivitet/preparat kan leda till depression, förvirring eller panik.  

 
 
4. METODDESIGN 

 

Denna undersökning syftar till att beskriva en särskild grupp människors livsvärld och 

livsberättelser. För att fånga detta är en kvalitativ metoddesign bäst lämpad, då den till 

skillnad från en kvantitativ ansats inte mäter hur ofta förekommande något är utan syftar till 

att beskriva mer i detalj fenomenet som undersöks. I kvalitativ forskning är det individens 

subjektiva upplevelser som står i fokus, i ett försök att beskriva dennes tolkning av 

verkligheten (Larson 2005). 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska överväganden 

I denna forskningsrapport har vi utgått från ett hermeneutiskt vetenskapsfilosofiskt 

perspektiv. Enligt Larsson (2005) syftar ett sådant synsätt till att skapa förståelse för textens 

mening, vilket medför att forskarens förförståelse är av betydelse för vilka slutsatser och 

analyser som görs. I denna undersökning kommer intervjuer att genomföras och sedan 

transkriberas, det är sedan denna text som utgör vår empiri och kommer av oss att analyseras 

och tematiseras. 

Vi anser att vår förförståelse och vår tolkning av det sagda oundvikligen kommer att 

påverka hur vi tolkar och analyserar vårt material. Med ett hermeneutiskt perspektiv, då en 

forskningsfråga fokuserar på olika delteman, tänker man sig att förståelsen och tolkningen av 

de olika deltemana påverkas av varandra samt påverkar tolkningen av helheten och fenomenet 

i stort (ibid.). 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Rapportens syfte och frågeställningar besvaras genom kvalitativ forskningsintervju med ett 

urval om fem (5) personer.  

Inför genomförandet av denna studie behövde vi komma i kontakt med ett antal individer 

som mötte våra urvalskriterier: personer med ett tidigare missbruk, där buprenorfinpreparat 

(Subutex, Subuxone eller liknande) använts illegalt som huvuddrog eller i kombination med 

andra droger. Utöver detta valde vi av etiska skäl att endast intervjua personer över 18 år. 
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Vår ansats inför studiens genomförande var att nå fler personer, men urvalsgruppen har 

visat sig vara mycket svårtillgänglig. Då denna urvalsgrupp är svår att nå, motiveras enligt 

Bryman (2011)  ett bekvämlighetsurval, vilket i detta arbete skett då två respondenter nåtts 

via personliga kontakter. Detta skedde genom att en personlig kontakt till en av författarna till 

denna rapport i sin tur kontaktat tre respondenter som föll inom urvalsgruppen.  

Resterande respondenter nåddes av ett inlägg på ett socialt medie, genom facebooksidan 

“Vi som tror på läkning inte droger”. Där beskrevs studiens syfte och frågeställningar samt 

vilken urvalsgrupps som söktes. Dessa personer har svarat på annonsen och kontaktat oss.  

 

4.3 Analysmetod 

Vi har valt att i vår analys av insamlad empiri sortera och tematisera innehållet samt fokusera  

på vilka händelser, skeenden och teman som beskrivs och skildras (Ehn & Öberg, 2011), och 

därmed göra en så kallad tematisk innehållsanalys. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Larsson beskriver att frågor om validitet och reliabilitet diskuteras ingående inom den 

kvalitativa forskningen, och att det framhållits svårigheter med detta inom kvalitativ metod 

(2005) . Validitet berör frågan om man mäter det man faktiskt avser att mäta (Bryman, 2008). 

Reliabilitet å sin sida berör frågan om tillförlitlighet i mätningarna (Larsson, 2005).  

Då vi inte gör någon direkt mätning i denna kvalitativa undersökning, utan undersöker 

intervjupersonernas uppfattning och livsvärld, kan vi inte tala om reliabilitet i termer om 

tillförlitlighet i mätning. Kvale och Brinkmann beskriver dock att en kvalitativ studie kan 

uppnå vetenskaplig validitet om begreppet användes i en vidare bemärkelse än det gör inom 

positivistiska ansatser, och istället mäter om insamlad empiri speglar de fenomen som 

undersökningen påstås handla om, det vill säga om den undersöker det den säger att den 

undersöker (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi har strävat efter att öka validitet och reliabilitet i denna undersökning genom att 

utforma en intervjuguide (bilaga 1) med frågor starkt kopplade till rapportens syfte och 

frågeställningar, samt utifrån vår vetenskapsfilosofiska ansats. Vi har genomfört en 

testintervju för att pröva vår intervjuguide och därefter gjort justeringar av denna inför 

insamling av empirin. Intervjuerna har utförts av samma intervjuare utefter en 

halvstrukturerad och tematiserad intervjumall med öppna frågor, eftersom skilda 

konstellationer vid olika intervjutillfällen kan ha negativ påverkan på reliabiliteten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Något som kan ha påverkat våra resultat, och därmed även dess validitet och reliabilitet, 

är den urvalsgrupp rapporten består utav. Då vi nått två av respondenterna via sociala mediet 

och facebooksidan “Vi som tror på läkning inte droger”, kan man anta att dessa individer från 

start hade en negativ bild och uppfattning av buprenorfin. Hade vi nått en annan grupp 

respondenter med annan uppfattning om substitutionsbehandling och buprenorfin, kan 

resultaten eventuellt ha sett annorlunda ut. Dock har undersökningen inte berört 

respondenternas uppfattning om substitutionsbehandling i sig, utan har handlat om 

missbrukskarriär samt bruk av buprenorfin på den illegala marknaden. Av den anledningen 

tror vi inte att detta har påverkat validiteten och reliabiliteten för våra resultat i någon större 

utsträckning.  
 
4.5 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet i kvalitativ forskning är svårt att uppnå när man talar om statistisk 

generaliserbarhet, då urvalet är litet och icke-slumpmässigt (Larson, 2005; Bryman 2008). 

Dock finns andra resonemang kring generaliserbarhet i kvalitativ forskning. Vår urvalsgrupp 

är liten och kan i denna bemärkelse ej anses representativ för en större population, vi har dock 

ej heller skäl att tro att respondenterna i vår urvalsgrupp skiljer sig markant från övriga som 

faller inom våra urvalskriterier vilket gör att vi anser att vissa slutsatser kan dras från studiens 

resultat. 

Kvale (1997) beskriver olika generaliseringsformer där kvalitativ forskning kan uppnå 

någon form av generaliserbarhet, däribland “naturalistisk generalisering”. Detta innebär en 

tanke om att kvalitativ forskning kan fylla funktionen att göra implicit tyst kunskap till 

explicit formulerad påståendekunskap. Vår förhoppning är att vi i vår studie uppnår detta, 

snarare än att generalisera våra resultat på en större population, genom en fördjupad och ökad 

förståelse av hur ett missbruk av buprenorfinpreparat kan gestalta sig utifrån de livsberättelser 

vi tagit del av. 
 
4.6 Etiska överväganden: 

Larsson (2005) beskriver tre huvudsakliga etiska aspekter att resonera kring i kvalitativ 

forskning: det informerade samtycket, konfidentialitet, samt konsekvenser för deltagande. 

Detta har vi haft med oss som grund i arbetet med denna studie. 

För att ett informerat samtycke ska komma till stånd krävs att intervjupersonerna får 

relevant information om studiens syfte och upplägg, samt vilka för- eller nackdelar deltagande 

kan medföra. Utöver detta bör intervjupersonerna informeras att deltagande är frivilligt och 

närsomhelst kan avbrytas utan att ange skäl för detta. För att uppnå detta har vi valt att i tidigt 
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i urvalsprocessen presentera syfte, metoddesign och deltagandevillkor för intervjupersonerna, 

samt inför intervjuerna lämnat samma information skriftligen i ett informationsbrev (Bilaga 

2).  

Konfidentialitet syftar till att intervjupersonerna kommer att i det färdiga materialet 

hållas anonyma i största möjliga mån. Vår strävan är att personernas identitet ej ska gå att röja 

i vår färdiga rapport, och vi har försökt säkerställa detta genom att respondenterna getts 

fingerade namn. Vi har ej heller att lämnat ut transkriberat material eller ljudupptagningsfiler 

till utomstående, dessa förstörs efter att examination av uppsatsen är genomförd. 

Vidare har vi i vårt val av avgränsning av urvalsgrupp resonerat kring om deltagande i 

denna rapport kan medföra konsekvenser för informanten. Vi kan inte se några tydliga risker 

för deltagande, dock kan intervjusituationer och delgivande av privata situationer och 

upplevelser vara svåra och psykiskt påfrestande att prata om (Larsson, 2005). Därför har vi 

valt att endast utföra intervjuer med personer som är över 18 år, samt informerat 

respondenterna noggrant om studiens frågeställningar och syfte, samt om deras rätt att 

närsomhelst avbryta deltagande. Vi har i vårt informationsbrev utöver detta lämnat 

kontaktuppgifter och finns tillgängliga för uppföljande bearbetande samtal om informanterna 

känner behov av detta eller har andra frågor kring studien. 

Som framgår under punkt 4.2 om urval, har vi nått våra respondenter genom personliga 

kontakter, vilka lett oss vidare till intervjuperson i dennes nätverk. Vi vill här understryka, att 

vi ur etiskt synpunkt valt att intervjua personer som inte finns i vår egen direkta personliga 

umgängeskrets. Detta för att undvika att personliga relationer påverkar intervjusituationen 

eller situationer efter avslutad studie. 

 

4.7 Metodens begränsningar 

Området vi vill undersöka är stort och brett, en beskrivning av läckage ur 

substitutionsbehandlingar samt illegalt bruk av buprenorfinpreparat kan vi med denna 

metoddesign endast beröra ett fåtal individers uppfattning och upplevelser kring fenomenet. 

Frågorna denna undersökning ställer skulle även tjäna på att undersökas med kvantitativ 

metod för att få syn på hur utbrett fenomenet är, samt fungera som en kartläggning över 

förekomsten av illegalt missbruk av buprenorfinpreparat i Sverige idag. 

Ytterligare begränsningar med metoden är att den urvalsgrupp frågorna berör är mycket 

svår att nå, vilket försvårar urvalsprocessen.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Under detta avsnitt presenteras de resultat som vi funnit, samt en analys av dessa resultat. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av våra intervjupersoner. Därefter presenteras 

resultaten och efterföljande analys, uppdelade efter de teman vi urskilt från materialet.  

 

5.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Personerna som har medverkat i denna studie har i rapporten givits fingerade namn. Vi väljer 

att inte presentera mer än respondenternas kön och ålder, samt typ av missbruk och tid utan 

missbruk. Detta i syfte att stärka de medverkande personernas anonymitet, samt då övrig 

personlig information ej ansetts relevant för studiens syfte, frågeställningar eller i analys av 

materialet.  

 

Intervjuperson ett:  “Peter”, man, 32 år. Peter har haft ett tidigare bland- och 

injektionsmissbruk, och har när studien genomförts levt utan droger i 18 månader.  

 

Intervjuperson två:  “Mattias”,  man , 21 år. Mattias har haft ett tidigare blandmissbruk, och 

har när studien genomförts levt utan droger i ca 6 månader.  

 

Intervjuperson tre:  “Sali”,  man , 46 år. Sali har haft ett tidigare injektionsmissbruk av heroin, 

och har när studien genomförts levt utan droger i 6 månader.  

 

Intervjuperson fyra:  “Torbjörn”,  man , 30 år. Torbjörn har haft ett tidigare blandmissbruk, 

och har när studien genomförts levt utan droger i 5 år.  

 

Intervjuperson fem:  “Karin”,  kvinna , 52 år. Karin har haft ett tidigare injektionsmissbruk av  

heroin, och har när studien genomförts levt utan droger i 5 år. 

 

5.2 Drogkarriär och buprenorfinpreparatens roll 

  5.2.1 Missbruksbakgrund 

  Peter debuterade med droger när han var i 15-årsåldern. Peter uppger att drogerna tog 

överhanden och att han utvecklade ett missbruk efter ett antal år, när han var runt 19 år. 

Droger och intresse för det tog över andra intressen, och vänner byttes ut mot personer som 

också använde droger, även ekonomin påverkades. Peter började med att sniffa tändargas och 
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“boffa”, övergick sedan till cannabis, kokain, amfetamin, ecstacy, bensodiazepiner, 

hallucinogena droger (“svamp”), LSD, buprenorfinpreparat och sedan heroin. Peter beskriver 

amfetaminet som hans huvuddrog, men att han blandat mycket substanser och att detta har 

varierat. Peter provade buprenorfinpreparat första gången när han var runt 25 år gammal. 

Mattias började experimentera med droger tillsammans med kompisar när han var i 12 

års ålder, då han provade att dricka alkohol och röka cannabis. Mattias säger att han “tyckte 

det var en rolig grej”. Mattias uppger att det blev ett större problem för honom efter några år, 

alla pengar han fick tag på gick till droger, främst cannabis. Detta blev Mattias fokus, 

beskriver han, och all tid gick åt till detta. 

När Mattias var 14 år började han använda opiater i form av smärtstillande läkemedel, 

“tradolan”, och beskriver att han fastnade för detta. Han tyckte om effekterna han fick av 

detta, det tog bort känslor och Mattias beskriver att han kunde vara i ett “sömn-vaken-

tillstånd. Att man är medveten men ändå inte”. 

När Mattias var 16 år övergick han till att använda buprenorfinpreparat. Mattias har 

provat och använt cannabis, tramadol/tradolan (morfinliknande smärtstillande läkemedel), 

buprenorfinpreparat, metadon och heroin. Heroin provade Mattias när han var i 18-19 års 

ålder. Mattias har beskrivit opiater generellt som hans huvuddrog, samt att han i stor 

utsträckning använt olika typer av receptbelagda läkemedel. Under en period i tonåren var 

buprenorfin hans huvuddrog. 

Sali har en tidig debut av droger bakom sig, då han började använda droger i 12 års ålder. 

Han började först med cannabis, men övergick snabbt till opium, och sedan till att injicera 

heroin. Sali har utöver dessa droger även använt bensodiazepiner, buprenorfinpreparat och 

kokain. Sali provade buprenorfin första gången när var i 30-årsåldern, men huvuddrogen har 

framför allt varit heroin. 

Torbjörn provade cannabis, som var den första drogen han kom i kontakt med, när han 

var 14 år. Torbjörn gick vidare och provade även amfetamin, oxicontine (samt andra 

smärtstillande opiatläkemedel), buprenorfin, och sedan heroin. Torbjörn började använda 

buprenorfin första gången när han var 22 år gammal. Torbjörns huvuddrog var från början 

hasch, övergick till amfetamin, för att sedan bli buprenorfin. 

Karin började med att sniffa olika rusgivande medel när hon var 11 år. Karin övergick till 

att röka hasch och sedan till att injicera heroin när hon var 16 år. Karin har även använt andra 

droger, morfin i form av smärtstillande läkemedel och amfetamin, men heroin beskriver Karin 

som sin huvuddrog. Karin kom i kontakt med buprenorfin under 90-talet, när hon var i 25-30 

års ålder.  
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   5.2.2. Kontakt med buprenorfin och dess funktion 

   Peter introducerades till buprenorfinpreparat genom sitt umgänge, preparatet fanns 

tillgängligt och användes i vänskapskretsen.  Peter beskriver att han använde preparatet på 

grund av de ruseffekter han upplevde av det. Peter beskriver att buprenorfin släppte på ångest, 

hade en lugnande effekt, dödade “amfetaminruset” vilket gjorde att han upplevde sig kunna 

kontrollera och parera effekter av de olika drogerna, samt att han kunde “stänga av “ sig själv 

och fly ångest. Peter tyckte även att preparatet var pålitligt, han fick inte snedtändningar på 

det, utan fick samma effekter varje gång. Peter uppgav att han inte fick ut någon rusch av 

preparatet men att han i övrigt upplevde det väldigt likt heroin, då Peter upplevde att båda 

preparaten hade de effekter han vill åt. 

Även Mattias kom i kontakt med buprenorfinpreparat första gången via en kompis. 

Mattias hade redan börjat använda opiater i form av morfinliknande smärtstillande läkemedel. 

Mattias berättar att han upplevde att buprenorfin gav en bra känsla, att det var “extremt skönt” 

och gav ett stort välbehag. Mattias beskriver att han till en början använde buprenorfin för att 

få denna känsla av välbehag, samt för att bli känslomässigt avstängd och Mattias upplevde 

dessa effekter starkt på buprenorfin. 

Mattias beskriver att effekterna efter en period avtog mer och mer och han därpå ökade 

sin dos, och uppger att han snabbt kunde känna att han blev beroende av att ta substansen. 

Mattias började må dåligt när han inte hade tillgång till buprenorfin, och beskriver att syftet 

att använda substansen övergick till att vara “frisk”, Mattias behövde det för att kunna fungera 

normalt. Utan buprenorfin i kroppen beskriver Mattias spänningshuvudvärk, kallsvettningar 

och mycket dåligt mående. Mattias använde då buprenorfin för att hantera den annars starka 

abstinens han upplevde. 

Sali kom första gången i kontakt med buprenorfinpreparat av en vän, men han visste inte 

vad det var. Sali provade buprenorfin som ett sätt att tända av från heroin. Detta var i slutet på 

90-talet då Sali var i 30-års åldern. Sali kom sedan återigen i kontakt med buprenorfin när han 

var i 35-årsåldern, genom att han började gå i substitutionsprogram och fick det utskrivet. Sali 

berättar att hans motiv att gå med i programmet var att få preparatet lagligt, se till att få 

maximal dos utskriven för att sedan sälja sitt överskott. Sali blev utskriven ur programmet 

men fortsatte att köpa preparatet illegalt och började sedan köpa stora mängder från Frankrike 

som han själv sålde vidare i Sverige och Finland. 

Sali uppger att han inte tyckte om att använda buprenorfin, eftersom han ville ha 

effekterna av heroinet, som han inte upplevde när han tog buprenorfin. Sali uppgav att han, 

när han tog buprenorfin, blev lugnare och stabilare än utan, samt att han slapp ett intensivt sug 
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på heroin. Sali var rädd för att injicera buprenorfin då han hört att detta kunde ge skador och 

vara farligt. Sali uppger att han vart emot att ta substansen själv, vilket medförde att han köpte 

in och sålde till andra för att finansiera sitt heroinmissbruk, men när Sali satt inlåst på anstalt 

en period använde han buprenorfin i kombination med bensodiazepiner. 

Även Torbjörn introducerades till buprenorfinpreparat via vänner, det förekom i hans 

umgängeskrets samt inom familjen då familjemedlemmar var inskrivna i 

substitutionsprogram. Torbjörn beskriver att han tidigare främst använt amfetamin, och att 

han i syfte att hantera detta beroende började använda buprenorfinpreparat. Torbjörn beskrev 

att han från första gången han tog buprenorfin, blev fast och “hittade hem”. Vidare uppgav 

han att buprenorfin påverkade honom genom att han upplevde ett lugn, självsäkerhet och en 

skön avslappnad känsla. Torbjörn beskrev att han tog buprenorfin som sin primära drog under 

en fyraårsperiod, och att han det första året upplevde dessa goda effekter. Därefter avtog de 

“kickar” Torbjörn känt, och han höjde succesivt dosen. Därefter övergick syftet med bruket 

till, som Torbjörn beskriver “att självmedicinera”, för att hålla sig ifrån andra droger så som 

amfetamin, samt för att slippa abstinensbesvär och avtändning från buprenorfin. 

Karins första kontakt med buprenorfin skedde då hon köpt det illegalt. Karin var hemlös 

under en längre period och köpte metadon eller buprenorfin istället för heroin som var dyrt 

och Karin därför inte alltid hade möjlighet att få tag på det. Karin säger att “man tog det som 

fanns om man inte fick tag på heroin. Med det var ingen drog som var bra så”. 

Därefter var Karin inskriven i substitutionsprogram men blev på grund av sidomissbruk 

avstängd. Karin uppgav att hon inte tyckte att varken buprenorfin eller metadon hjälpte mot 

hennes beroende av heroin, men att det kunde hjälpa till att hantera abstinensbesvären när hon 

inte fick tag på heroin. Det gav för Karin en liten lindring, och fungerade som ett substitut när 

heroin inte var tillgängligt för att slippa må fysiskt dåligt.  

 

  5.2.3 Analys 

  Respondenterna har en varierad bakgrund, relation till och historia kring opiater och andra 

droger. Gemensamma faktorer är dock att samtliga informanter började sin drogkarriär under 

tonåren, samt att cannabis funnits med i ett tidigt skede. Tre av personerna i vår urvalsgrupp 

började drogkarriären initialt med att röka cannabis, Peter och Karin undantaget som 

dessförinnan sniffat tändargas och dylikt. 

Karin och Sali, som båda haft heroin som sin huvuddrog, var de som kommit i kontakt 

med droger allra tidigast av våra respondenter. Karin och Sali har beskrivit liknande 

erfarenheter och motiv till illegalt bruk av buprenorfinpreparat, vilket för dem handlat främst 
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om att hantera ett beroende av heroin och mildra abstinensbesvär från heroin. Karin och Sali 

hade provat heroin innan de provade buprenorfin, och beskriver båda att effekterna på 

buprenorfin var otillfredsställande och att substansen inte gick att “gå på”. 

Resterande tre informanter, Peter, Markus och Torbjörn, beskriver ett annat skeende, där 

läkemedelsopiater (smärtstillande morfinliknande läkemedel) var den första opiaten som 

använts, följt av buprenorfin. Detta ledde dem senare vidare till att prova även heroin. Peter, 

Markus och Torbjörn beskriver att de till en början använt buprenorfin i syfte att uppleva ett 

“rus”, bli känslomässigt avstängda, lugna eller “höga”. Samtliga av dessa har beskrivit att 

effekterna avtog mer och mer med tiden, vilket lett till att de då ökat sina doser. Efter en tid 

övergick motivet för användandet av buprenorfin till ett sätt att hantera abstinensbesvär från 

buprenorfin. Peter, Torbjörn och Markus har beskrivit att de utan buprenorfin upplevde stark 

abstinens och blev fysiskt sjuka. 

Samtliga informanters första kontakt med buprenorfin skedde via illegal överföring, från 

personer i umgängeskretsen eller inköp illegalt på svarta marknaden. 

Gällande buprenorfinpreparatens effekter och motiv till missbruk utav detta har tidigare 

forskning, presenterad under kapitel två, lyft fram självmedicinering i syfte att sluta använda 

andra droger, alternativt för att hantera avtändningsbesvär från andra droger såsom heroin, 

som de främsta orsakerna till illegalt bruk av buprenorfin (Atrigaiani et al., 2012; Altice, et 

al., 2008; Alho, et al., 2007). I denna studie har två respondenter bekräftat denna bild, men 

övriga tre har beskrivit ett förhållande där buprenorfin i sig motiverar missbruket, att 

individerna vill åt de effekter de får av preparatet, vilket fortsättningsvis skapar ett stort 

beroende av opiater, och behov av fortsatt buprenorfinmissbruk i syfte att hantera avtändning 

från buprenorfin i sig.   

Atriganini et al. (2012), har påvisat att bruk av illegalt buprenorfin med motiv att uppnå 

ruseffekter främst återfinns hos individer som inte har ett tidigare beroende av opiater. Detta 

stämmer överens med denna studie, trots dess i sammanhanget lilla urvalsgrupp och 

omfattning. Endast de två respondenter som tidigare haft ett heroinmissbruk beskrev 

ruseffekterna på buprenorfin som svaga och “dåliga”, medan resterade tre som ej tidigare 

använt heroin, beskrev effekterna som starka och åtråvärda. Dessa tre individer har i 

huvudsak missbrukat buprenorfin, och buprenorfin var en av de första opiaterna de kommit i 

kontakt med. De har alla tre sedan gått vidare och använt heroin, dock i olika utsträckning. 

Dessa tre individer är de tre yngsta i urvalsgruppen. 
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Gällande de respondenter som beskrivit en eskalerande missbrukskarriär, där de gått från 

hasch till tyngre och tyngre droger, kan Nakkens teori om missburksprocessen vara användbar 

för att förstå detta beteende. 

Nakken (1996) beskriver missbruk som en process, som grundar sig i en strävan efter 

lycka och harmoni. Missbruk är ett sätt för individen att kontrollera sin tillvaro och ta 

genvägar för att uppnå en behaglig sinnesförändring. När en inledande kärlek till drogen, det 

som våra respondenter kallat att “komma hem”, övergått och drogen blir en boja och ett måste 

för att kunna fungera, så blir konsekvenserna kännbara. Effekterna på drogerna avtar, vilket 

kan förklara ökade doseringar och byte av primär drog vilket för drogkarriären framåt, som 

skett för våra respondenter. 

Orford är inne på liknande resonemang i sin teori om överdriven aptit där han beskriver 

bruk av opiater som en aktivitet som för oss människor är att betrakta som särskilt riskabel 

och som riskerar att utveckla såpass staka band till drogen att våra möjligheter att själva 

kontrollera bruket kraftigt minskar. Tre av respondenterna i vår studie beskrev att de till en 

början använt buprenorfin i syfte att uppnå ett njutningstillstånd, men att syftet sedan ändrats 

till att primärt användas till att dämpa opiatabstinens, en abstinens så stark att den inneburit en 

förlust av kontroll. Orford beskriver även i sin teori att ett syfte till användandet kan vara en 

strävan efter en känslomässig förändring, vilket bekräftats av samtliga respondenter i den här 

studien. Enligt Orford skapas då en typ av lärande via betingning genom positiv förstärkning. 

Detta leder då i sin tur till ett ökat användande och en potentiellt bekymmersam tillgivenhet. 

Samtliga respondenter strävade efter olika typer av känslomässiga sinnesförändringar i sitt 

buprenorfinmissbruk och missbruket bidrog även till ett problematiskt användande av 

buprenorfin och opiater.   

 

5.3 Illegalt buprenorfin - hur det används 

   5.3.1 Hur de fått tag på buprenorfin 

   Peter fick främst tag på buprenorfinpreparat genom att handla på illegal marknad av 

personer han inte kände. Peter beskriver att buprenorfin är “den lättaste produkten att köpa 

på plattan”. Peter berättar även att han fått tag på buprenorfinpreparat genom att han känt 

personer i substitutionsprogrammen som han fått eller köpt av.  

Karin fick under perioder tag på metadon via substitutionsprogram hon själv var 

inskriven i. Just buprenorfinpreparat har hon köpt eller fått illegalt. Karin har främst köpt 

buprenorfin på gatan, av andra personer som var inskrivna i svenska substitutionsprogram.  
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Mattias berättar att han fick tag på buprenorfin genom vänner som var inskrivna i 

substitutionsprogram och sålde sitt överskott till honom. Mattias säger att “det var alltid 

någon som hade”, och att det var väldigt lätt att få tag på. Även Torbjörn fick tag på 

buprenorfin via personliga kontakter, då familjemedlemmar samt vänner och deras 

familjemedlemmar varit inskrivna i substitutionsprogram och sedan “läckt” preparatet. 

Torbjörn har ibland fått gratis, ibland köpt billigt, av dessa kontakters överskott.  

Sali fick också han till en början tag på buprenorfin genom bekanta i 

substitutionsprogram, men skiljer sig därefter från övriga respondenter då han själv under en 

period var inskriven i programmet. Sali gick vidare efter att han blivit utskriven ur 

substitutionsbehandling till att själv köpa in stora mängder buprenorfinpreparat från 

Frankrike, och sålde substansen illegalt i Sverige och i Finland. Detta gjorde att han själv 

hade stor tillgång till substansen.  

 

   5.3.2. Hur de använt buprenorfin, samt motivering för olika användningssätt 

   Intervjupersonerna har beskrivit flera olika sätt att inta buprenorfin: oralt som smälttablett,  

pulverisera och snorta substansen genom näsan, samt smälta/blanda ut och injicera med 

spruta.  

Peter har både snortat och injicerat buprenorfinpreparaten. Peter motiverar dessa 

intagssätt med att man inte får ut 100% av substansens effekter när den tas enligt anvisning, 

det vill säga oralt. Just injektion av buprenorfin förklarade Peter att han gjorde för att det gav 

ett mer intensivt rus, att det gav en viss “skjuts”, samt att möjlighet fanns att blanda med 

andra droger i samma spruta för att uppnå speciella effekter som man var ute efter. Då Peter 

tidigare injicerat amfetamin, uppgav han även att han ville prova alla droger på nytt genom 

injicering. Peter uppger att nasalt bruk, snorta, inte gav samma skjuts, men att han gjorde även 

detta i vissa sammanhang. Peter uppger att det är mer accepterat i “knarksvängen” att snorta, 

det är mer “socialt accepterat”, och såg bättre ut om han var bland personer som inte hade ett 

injektionsmissbruk.   

När Mattias började använda buprenorfinpreparat tog han det genom näsan, det vill säga 

snortade. Mattias övergick sedan till intravenöst bruk. Mattias beskriver att oralt bruk, att låta 

tabletten smälta under tungan, inte gav samma effekt som vid nasalt eller intravenöst bruk. 

Mattias upplevde att när han snortade preparatet fick det effekt efter cirka 40 minuter upp till 

en timme. När Mattias istället injicerade buprenorfin kom effekten snabbare och Mattias säger 

att det tog ca 20 minuter, men att han kände en lindring från abstinensbesvär direkt, att han 

“blev frisk direkt”.  
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Sali har använt buprenorfinpreparat på flera olika sätt, oralt som smälttablett, snortat 

genom näsan, samt intravenöst. Sali motiverar varför han inte alltid tog substansen oralt med 

att effekten kom snabbare vid bruk via näsan samt intravenöst.  

Även Karin snortade genom näsan eller injicerade buprenorfin. Karin uppger att 

effekterna blir större vid injicering än via oralt bruk, samt att det går snabbare.  Karin 

upplevde bättre lindring om hon tog preparatet intravenöst och beskriver att hon under några 

sekunder fick en känsla av “release”, att hon kunde slappna av. Karin uppger även att hon 

som intravenös missbrukare vill ta alla droger på detta sätt vilket motiverade injektion av 

buprenorfin.  

Torbjörn skiljer till viss del ut sig från övrigas beskrivning, då han enbart använde 

buprenorfinpreparaten via näsan. Torbjörn har provat att använda substansen som smälttablett 

under tungan vid ett enstaka tillfälle, men upplevde inte att det gav önskad effekt. Torbjörn 

beskriver att han blev mer upprymd av att snorta substansen vilket var motivet till att fortsätta 

använda preparatet på detta sätt. Torbjörn har inte injicerat någon drog eller substans, vilket 

han förklarar med att han ansåg detta “smutsigt” och “pundigt”, och såg ej sig själv som “en 

pundare”.  

 

   5.3.3 Förekomst och syfte att blanda buprenorfinpreparat med andra substanser 

   Samtliga intervjupersoner uppger att de har blandat buprenorfinpreparat med andra 

substanser, men vilka typer detta har varit har varierat.  

Peter har blandat buprenorfinpreparat med andra droger och läkemedel, däribland heroin, 

amfetamin, eller bensodiazepiner. Peter har dock främst blandat med amfetamin. Peter uppger 

att han blandat för att uppnå olika speciella effekter beroende på hur han blandade. Det var ett 

sätt att kontrollera och justera hur han betedde och kände sig, om han ville vara pigg och 

kunna föra konversationer alternativt “komma ner” och ta det lugnt.  

Ibland tog Peter de olika drogerna i samma spruta, alternativt under samma tidsperioder 

men inte exakt samtidigt. Om Peter blandade i samma spruta var det för att få till speciella 

effekter, där en drog var “uppåt” och en drog “nedåt”, vilket skickade motsägande signaler till 

hjärnan. Peter förklarar att detta var dyrt och gjordes när Peter ville “festa till det extra 

mycket”.  

Mattias har blandat buprenorfin med andra droger, receptbelagda läkemedel och andra 

opiater eller olika lugnande preparat så som bensodiazepiner. Mattias säger att “de kallade 

mig det vandrande FASS:et”, eftersom han använde buprenorfin främst tillsammans med 

olika receptbelagda läkemedel. Mattias beskrev att orsaken till att han blandade olika 
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substanser var eftersom att han blev desperat, och ville uppnå samma effekter som han gjort 

tidigare av enbart buprenorfin. Att blanda var för Mattias ett försök att höja effekterna. Det 

Mattias ville uppnå var avstängdhet och “känslomässig död”, och buprenorfinpreparaten gav 

dessa önskade känslomässiga effekter, men blev starkare i kombination med andra substanser.  

Även Karin beskriver att hon blandat substanser för att öka effekten av buprenorfin. 

Karin har blandat buprenorfinpreparat med bensodiazepiner, alkohol, heroin och amfetamin. 

Karin tog buprenorfin främst tillsammans med bensodiazepiner samt alkohol. Motiv till detta 

var att Karin behövde något mer, att hon inte var nöjd med enbart buprenorfin och dess 

effekter. Karin säger att det inte “fäster på”, och om hon blandade buprenorfin med andra 

preparat fick hon en liten ökning av önskad effekt. Karin beskriver bensodiazepiner som ett 

bra komplement då det har en lugnande effekt. 

Sali har resonerat liknande Karin då han blandat buprenorfinpreparat med 

bensodiazepiner och med kokain, i syfte att få ut mer effekt. Sali säger att han inte var nöjd 

med effekterna på enbart buprenorfin, utan ville hela tiden ha något mer.  

Torbjörn berättar att han har blandat och tagit “det mesta tillsammans med subutex, 

förutom andra opiater”. Torbjörn har dock främst använt buprenorfinpreparaten i 

kombination med hasch eller amfetamin med motivering att hålla sig lugn så att den andra 

drogen han tog skulle få önskad effekt.  Torbjörn fick epileptiska anfall av amfetamin, men i 

kombination med buprenorfin kunde han hålla sig lugn och de epileptiska anfallen minskade.  

 

  5.3.4 Analys 

  Samtliga informanter beskriver illegalt köp av buprenorfin från svarta marknaden, via 

okända eller bekanta som sin primära källa att få tag på buprenorfin. Samtliga beskriver en 

marknad som aldrig sinar, och preparatet har för dem varit lättillgängligt och billigt. Tre av 

respondenterna beskriver även att de fått eller köpt direkt av personer de känner som varit 

inskrivna i substitutionsprogram. 

Att tillgången till buprenorfin illegalt för samtliga respondenter varit stor, visar på 

förekomst av läckage ur substitutionsprogrammen. I tidigare forskning på området framhålls 

läckaget som ett problemområde vilket överensstämmer med vad som i denna rapport 

framkommit. 

Vidare beskriver samtliga i undersökningen att de primärt använt buprenorfin på annat 

sätt än oralt. Samtliga respondenter har snortat preparatet genom att krossa tabletter och sniffa 

pulvret genom näsan. Alla utom en respondent har dessutom injicerat preparatet intravenöst. 
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Respondenterna har motiverat ett ej avsett bruk, med att detta har varit ett sätt att 

optimera effekterna av buprenorfin. Samtliga påpekade att oralt bruk, när tabletten tas under 

tungan för att smälta, inte gett samma effekter. Snorta eller injicera har gjort att effekterna 

känts starkare och kommit fortare. Karin och Peter har dessutom beskrivit att valet att injicera 

även hade att göra med att de i övrigt var injektionsmissbrukare och att de då ville ta alla 

droger som gick på detta sätt. Även ekonomiska aspekter har diskuterats, då respondenterna 

resonerat om att de behövde använda mindre utav preparatet om de tog det via näsan eller 

intravenöst. Således räckte buprenorfinet längre, vilket gav ekonomisk vinning jämfört med 

ett avsett bruk. 

Den tidigare forskningsgenomgången under kapitel 2 i denna rapport kring ej avsett bruk, 

har påvisat att injicering och att snorta preparatet förekommer, bland individer både i och 

utanför substitutionsprogrammen (Clark et al., 2004; Feroni et al., 2001). Även i Andersson 

med kollegors svenska studie (2007) framkom att både injicering och bruk via näsa var 

mycket vanligt förekommande vid illegalt bruk av buprenorfin. Tidigare forskning kring 

motiv till injektionsmissbruk av buprenorfin har påvisat att bekvämlighet, såsom 

tillgänglighet och lågt pris, samt nålfixering var de vanligaste orsakerna till detta beteende 

(Armstrog et al., 2007). Dessa motiv till ej avsett bruk återfinns även i denna studies resultat. 

Samtliga respondenter uppgav även att de har blandat buprenorfin med andra substanser. 

Syftet med att blanda har för samtliga varit att öka effekterna av buprenorfin eller av andra 

droger som de tagit i kombination. Andra motiv var att kunna kontrollera vilka effekter de 

fick med olika kombinationer av substanser. Bensodiazepiner, alkohol, och amfetamin var 

vanligt förekommande som drog att blanda med, hos våra respondenter. Även hasch och 

kokain användes i kombination med buprenorfin. 

Forskning på detta fält har konstaterat att blandmissbruk vid användning av illegalt 

buprenorfin är vanligt förekommande, och att motivering till detta kan vara att öka effekterna 

av de droger som tas i kombination med buprenorfin (Atrigaiani et al., 2012) eller för att 

uppnå allmänt ökad ruseffekt (Chawarski et al., 2010; Altice et al., 2008), vilket 

överensstämmer med de motiv till blandmissbruk som respondenterna i denna undersökning 

uttryckt. 

Både blandmissbruk och ej avsett bruk medför risker för individen, vilket samtliga 

respondenter utsatt sig för. Med hjälp av Nakkens teori om beroende- och missbruksprocessen 

kan man förstå de mekanismer som ligger bakom detta. Samtliga respondenter beskriver att 

syftet till att blanda buprenorfin med andra substanser, samt att ej använda det på avsett sätt, 
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har varit att försöka kontrollera och optimera de effekter som droger ger dem, samt ett försök 

att återfå de effekter de från början fått av drogen. 

       Nakken beskriver missbruksprocessen i tre faser, och att den beroende i den tredje 

fasen blir mer desperat då drogen inte har samma starka effekt som tidigare, vilket medför ett 

större risktagande. Konsekvenserna blir därför för individen mer och mer kännbara, och detta 

påverkar den beroende genom känslor av skam, negativ självuppfattning etc. Dessa känslor är 

i denna del av missbruksprocessen det som driver missbruket vidare när de positiva effekterna 

av drogerna uteblir, och ökar den beroendes benägenhet till risktagande. 

Orford lyfter i sin teori fram återhållande och konformitet som hämmande faktorer till 

överdrivet opiatanvändande, vilket syftar till ett slags nedtryckning av våra naturliga 

benägenheter. Tanken är att de flesta av oss vid ökad tillgänglighet till tillfällen för till 

exempel drogbruk, troligtvis skulle bruka väsentligt mer än annars. Samtliga respondenter i 

vår studie beskriver just tillgängligheten av buprenorfinpreparat som både billigt och lätt att få 

tag på som huvudsakliga argument till användandet av just buprenorfinpreparat. Samtliga 

respondenter i studien beskriver även läckaget som en bidragande orsak till detta, vilket enligt 

Orford då borde vara en anledning till ökat bruk hos flera samt ett större bruk för de som 

brukar. 

 

5.4 Motiv till bruk av buprenorfin i jämförelse med andra droger 

   5.4.1 Motiv till bruk av buprenorfin 

   Peter använde buprenorfin dels för att uppnå de effekter han önskade komma åt vilket 

buprenorfin gav, samt att det var ett pålitligt preparat. Peter beskriver att tillgången var 

konstant, det var aldrig svårt att få tag på, det var billigt, och Peter beskriver det som enkelt.  

Även Mattias beskriver ytterligare motiv till användande av buprenorfin, utöver de 

effekter han fick utav preparatet. En annan motiverande orsak som Mattias angav till att 

använda buprenorfin var den ekonomiska aspekten då buprenorfin är ett billigt och 

lättillgängligt preparat. Vidare ansåg Mattias att andra opiater, såsom heroin, var smutsigt. I 

jämförelse med heroin upplevde Mattias att buprenorfin var renare, inte lika farligt; “det såg 

harmlöst ut”.  

Torbjörn beskriver motiven till sitt bruk som tvådelat, det var dels ekonomiskt billigt att 

använda och lättåtkomligt för honom. Utöver detta ansåg Torbjörn, likt Mattias, att preparatet 

var renare och finare än andra starkare opiater såsom heroin. Torbjörn beskriver att han såg 

sitt bruk som självmedicinering mot andra droger och motiverade sitt användande av 

buprenorfin med att han minskade sitt bruk av amfetamin. Torbjörn säger att han ville se 
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buprenorfin som en medicin och inte en drog, då han inte ville identifiera sig med andra opiat- 

eller heroinberoende, eller vara “en knarkare”.  

Karin och Sali beskriver båda å sin sida att bruket av buprenorfin för dem handlande om 

att hantera abstinens från heroin, och buprenorfin användes om heroinet inte gick att få tag på. 

Karin och Sali använde buprenorfin som ett substitut för heroin. Karin säger att 

buprenorfinpreparaten iallafall gav lindring mot de värsta abstinensbesvären, men att hon inte 

var nöjd med detta utan ville ha starkare opiater. Karin tog dock buprenorfin av ekonomiska 

skäl, om hon inte hade råd eller förmågan att få tag på heroin. Sali uppger att preparaten 

hjälpte mot besvären när heroin inte fanns att tillgå. Både Karin och Sali uppger att 

buprenorfin var lättillgängligt för dem.  

 

   5.4.2 Buprenorfin i jämförelse med andra opiater 

   Peters upplevelse är att det är mycket liten skillnad i effekt mellan heroin, buprenorfin eller 

metadon. Det som Peter har upplevt är att effekten av heroinet vid högre doser blev större och 

intensivare, men att “subutex ger mer effekt per krona”. Peter framhåller även att 

buprenorfinintag ger en “garanterad effekt”, att han vet vad han får, samt att det i jämförelse 

med heroin och metadon är mindre risk för överdoser. Ytterligare en skillnad Peter berättar 

om är att avtändningen på buprenorfin jämfört med heroin, är långt värre och svårare.  

Mattias beskriver, likt Peter, en mycket svår avtändning på buprenorfin i jämförelse med 

heroin. Mattias säger att han såg buprenorfin som ett renare och bättre alternativ när han var 

aktiv i sitt missbruk, men anser i efterhand att preparaten är mycket lika varandra. Mattias har 

upplevt samma effekter på båda preparaten, men att heroin ger dessa effekter starkare samt är 

farligare i sig. 

Torbjörn uppgav att han hade begränsad erfarenhet av andra opiater, men att han tog 

dessa om buprenorfinpreparat ej var tillgängligt. Det rörde sig då främst som morfinliknande 

smärtstillande läkemedel. Torbjörn beskriver att buprenorfin i jämförelse med andra typer av 

droger, för honom gav en svårare abstinens, att det upptog hans tankar på ett helt annat sätt, 

samt att det “blev ett måste” för att fungera.  

Karin beskrev att hon som aktiv tyckte att buprenorfin i jämförelse med andra opiater var 

ett dåligt alternativ och att hon, till skillnad från Peter och Markus, upplevde effekten av 

buprenorfin som svag, det var inget rus eller någon effekt som räckte för Karin. Karin 

ogillade även buprenorfin då det gjorde att hon inte kunde ta heroin i anslutning till detta 

eftersom buprenorfinet gjorde att heroinet “studsade av”.  
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Sali upplevde, likt Karin, heroin som bättre i den meningen att det gav önskade effekter 

för honom. Sali uppgav att effekterna av buprenorfinpreparat inte var bra, de räckte inte till. 

Vidare upplevde Sali att avtändningen på buprenorfinpreparat var värre och “äckligare” än 

avtändning på heroin. En annan skillnad Sali beskrev var att han kände sig lugnare på heroin 

än på buprenorfin.  
 
  5.4.3 Analys 

  Informanterna har, utöver de effekter de ville komma åt genom bruk av buprenorfin, även 

beskrivit andra motiv till bruket. De faktorer som inverkade på valet att använda buprenorfin 

var tillgänglighet, lågt pris, samt att det var ett pålitligt eller “renare” preparat än exempelvis 

heroin eller amfetamin.  

De respondenter som efter att ha brukat buprenorfin sedan övergått till att använda/prova 

heroin, i detta fallet Peter och Markus, angav att effekterna av preparaten var mycket lika men 

att heroinet gav en starkare kick. Det som för dem gjorde att de valde buprenorfin var i detta 

sammanhang pris, där “effekt per krona” var lägre när det gällde buprenorfin samt att 

preparatet kändes säkrare. 

Armstrong med kollegors kvalitativa studie visar att bekvämlighet, såsom bland annat 

tillgänglighet och lågt pris, var de vanligaste orsakerna till illegalt bruk av buprenorfin (2007). 

Armstrongs resultat kommer dock från en rapport vars metod var intervjuer med individer 

som under tiden för undersökningen varit aktivt deltagande i sprututbytesprogram, vilket inte 

överensstämmer med vår urvalsgrupp. Det vi dock kan se är att samma motiv har pekats ut av 

våra respondenter som starka skäl till illegalt bruk av buprenorfin i jämförelse med andra 

substanser. Andra motiv till bruk av buprenorfin jämfört med andra droger eller opiater 

framkom i Lofwall & Havens (2012) studie, där majoriteten av respondenterna motiverade 

sitt kontinuerliga illegala bruk av buprenorfinpreparat med att de ej hade tillgång till 

substitutionsprogram, trots att det i studien framhålls att endast ett fåtal respondenter försökt 

få tillgång till sådan behandling. Denna motivering till illegalt bruk av buprenorfin har i vår 

studie ej framkommit. Samtliga respondenter har beskrivit åtkomsten som stor samt att 

deltagande i programmen ej hade varit svårt att tillgå. Två respondenter hade under perioder 

deltagit i substitutionsprogram, och två stycken hade fått erbjudande om deltagande.  

Vidare uppgav samtliga respondenter att de upplevde heroin som en farligare drog, och 

att risken för överdosering var lägre vid bruk av buprenorfin. En respondent beskrev 

buprenorfin som pålitligt, i den bemärkelse att han visste vad han fick när han köpte det, 

andra preparat kunde vara utblandat eller av sämre kvalitet, men buprenorfin var renare och 
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lättare att känna igen. Den yngste av respondenterna resonerade att buprenorfin i jämförelse 

med heroin verkade oskyldigt och ofarligt, vilket medförde att han valde buprenorfin som 

preparat och inte såg det som lika allvarligt som att använda heroin. Även Torbjörn, som 

provade heroin endast vid ett tillfälle efter att buprenorfin varit huvuddrog under lång tid, 

uppgav att han betraktade heroin som smutsigt och att bara “pundare” använde detta. Torbjörn 

motiverade bruket med buprenorfin genom att det var en medicin, det var renare och “lite 

finare” att använda det.  

Nakken beskriver i sin teori om missbruk och beroendeprocessen, att beroendet och 

efterföljande agerade inte bygger på logiska resonemang, utan på emotionell logik. Våra 

respondenter har trots medvetenhet om risker samt att buprenorfin är en stark opiat haft synen 

på substansen som mindre farlig, och motiverat bruket genom att betrakta den som en 

medicin, alternativt som en mer accepterad opiat framför andra. Detta synsätt har varit 

dominerande bland dem som innan bruk av buprenorfin påbörjades inte haft ett 

heroinberoende.  

I Orfords argumenterande angående återhållsamhet tar han upp att en viktig faktor för att 

skapa återhållsamhet är ett lands ledare och regeringars påverkan för att skapa kontroll över 

innevånarnas aktiviteter/preparat som kan leda till överdriven aptit. Samtliga respondenter i 

vår studie beskrev att de initialt sett på bruk av buprenorfinpreparat som ett säkrare alternativ 

till heroin. Fyra av respondenterna svarade vidare att en av anledningarna till detta var att det 

var ett statligt subventionerat preparat. Detta går enligt Orfords resonemang då att härleda till 

en mindre restriktiv syn på narkotikaklassade preparat på grund av att de är subventionerade 

av staten.  

 

5.5 Upplevda konsekvenser av missbruk och beroende 

  5.5.1 Konsekvenser av att missbruka olagliga preparat samt befinna sig i beroende 

  Peter beskrev att missbruket av buprenorfin gjorde honom känslomässigt mer avstängd. Han 

berättade att han blev känslokall och “kaxig”. På grund av det starka behovet att få i sig 

buprenorfin tog Peter större risker än vad han egentligen ville vid injicering, han använde sig 

till exempel av sprutor använda av andra. En annan konsekvens av abstinensen blev att Peter 

kände en större gränslöshet inför lagen, han ville ha tag på drogen oavsett kostnad vilket 

således ledde till ökad kriminalitet. Just i opiatmissbruk beskrev Peter abstinensen som 

särskilt stark, vilket medförde en desperation efter att få tag på preparatet. Detta skapade ett 

behov av en viss summa pengar varje dag för att finansiera missbruket. Peter ansåg även att 
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missbruket var en anledning till att han skaffade sig dåligt umgänge och att han gick emot 

sina moraliska värderingar.  

Karin berättade att hennes missbruk av droger orsakade att hon blev hemlös, att hennes 

barn omhändertogs, att hon själv tvångsomhändertogs samt överdoseringar och 

självmordsförsök. Hon ansåg att hennes jakt efter en euforisk känsla och en stunds lugn och 

ro ledde till att hon ständigt jagade droger och pengar till att skaffa mer droger. En annan 

konsekvens av jakten på droger blev för Karin ett kriminellt leverne.  

För Mattias bidrog missbruket till en avstängdhet, han kände sig under sitt missbruk 

“känslodöd”. Han anser sig genom drogmissbruket ha förlorat mycket tid och att han under 

denna tid skadat sig själv både psykiskt och fysiskt. Mattias berättade att han även orsakat 

skada på sina relationer till familj och vänner och att han även utsatt okända personer för 

våldsbrott och personrån. Han ansåg att livet som opiatmissbrukare var hektiskt på grund av 

den desperata jakten på pengar för att betala för droger. Mattias ansåg vidare att bruket av 

buprenorfin gjorde honom “fysiskt paj”. 

Enligt Torbjörn försatte drogmissbruket honom i skuldsättning, samt att drogerna och 

livsstilen han som aktiv levde är anledningen till att han fick dåliga tänder. Torbjörn tyckte att 

missbruket tog bort hans “jag” och fick honom att känna sig schizofren, han hade inre röster 

som stod i ständig konflikt med varandra. Han tyckte att beroendet av buprenorfinpreparat var 

starkare än andra och mer extremt, det upptog därför all hans uppmärksamhet. Torbjörn anser 

sig ha förvärvat användbara erfarenheter genom att ha tagit sig ur missbruket som han idag 

kan använda på ett positivt sätt.  

Enligt Sali orsakade buprenorfin depressioner som sedan stängdes av genom ytterligare 

användande av preparatet. Han ansåg att buprenorfin stängde av hans känslor och därmed 

bunkrade upp negativa känslor, som han inte fick utlopp för. Sali tyckte att drogmissbruket 

bidrog till ett självdestruktivt leverne och till att skada andra människor i hans omgivning 

vilket i sin tur ledde till känslor av skuld och skam. Känslorna av skuld och skam hanterades 

genom missbruket av bl.a. buprenorfinpreparat vilket hjälpte honom att skärma av de negativa 

känslorna. Sali mådde psykiskt och fysiskt dåligt även under tiden han missbrukade 

buprenorfinpreparat. Sali upplevde att människor i hans omgivning valde att ta avstånd från 

honom på grund av hans missbruk.  

 

  5.5.2 Analys 

  Bland de beskrivningar som vi i samtliga intervjuer fått kring hur ett beroende av opiater i  
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allmänhet, och buprenorfin i synnerhet gestaltar sig och påverkar individen återfinns mycket 

likheter sinsemellan. 

Respondenterna har berättat om att opiatanvändande gav en känsla av avstängdhet, samt 

att abstinensen är stark vilket leder till större desperation och jakt på pengar för att finansiera 

beroendet. Respondenterna beskrev en specifik konsekvens och effekt av ett 

buprenorfinberoende vilket var att de upplevde avtändningen och abstinensbesvären särskilt 

svår. 

Vidare har respondenterna beskrivit olika typer av destruktivt leverne, där individerna 

bryter mot egen moral och egna värderingar samt utvecklar en kriminell livsstil. Även brustna 

relationer och negativ påverkan på psykisk och fysisk hälsa har beskrivits som konsekvenser 

vid beroende av opiater. 

Substitutionsbehandling har i grunden en så kallad harm reductionfilosofi, där syftet med 

behandlingen i stort är att individerna ska kunna hålla sitt beroende av opiater i skick, slippa 

abstinensbesvär, samt kunna fungera och bidra i samhället (Andréasson och Löfgren, 2008). 

Behandlingen är tänkt att resultera i att individerna ska slippa leva ett destruktivt liv i jakt på 

droger och pengar att finansiera sitt missbruk. Tidigare forskning som gåtts igenom inför 

denna studie har i sort lyft fram programmen som lyckade i detta avseende. I en kvalitativ 

rapport av Armstrong med kollegor (2007), har författarna intervjuat flertalet individer som 

använder buprenorfin illegalt och slutsatser som dras är att detta medfört just minskande i 

annat droganvändande och kriminalitet, samt ökad livskvalitet för brukarna. Detta står i klart 

kontrast till den beskrivning våra respondenter gav av vilka effekter de upplevde i samband 

med bruk av buprenorfin. Skillnaden i urvalsgrupp mellan vår undersökning och Armstrongs, 

var att våra respondenter var drogfria och hade upphört med bruk av alla typer av narkotika, 

buprenorfin inkluderat. Detta var inte gällande för respondenterna i Armstrongs (et al., 2007) 

studie. Eventuellt kan resultaten i vår studie vara påverkade i detta avseende av att två stycken 

respondenter nåtts via en sida på sociala mediet facebook, som heter ”vi som tror på läkning 

inte droger”. I och med medlemskap i sådan sida kan man anta att dessa respondenter tagit 

avstånd från substitutionsbehandlingar och var från början negativt inställda till buprenorfin. 

Våra resultat och de frågor vi har ställt har dock handlat om hur respondenterna använde 

buprenorfin illegalt och vad detta för dem medförde. Vi tror att andra resultat kunnat nås med 

en annan urvalsgrupp, likt Armstrong med kollegor som intervjuade individer i aktivt bruk av 

buprenorfin. Vi tror att vår urvalsgrupp, som lever helt utan bruk av någon kemisk substans 

kan ge svar och även resultat som i mindre utsträckning är färgat av ett pågående beroende.  
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Respondenternas beskrivningar i denna studie av buprenorfinberoende är i stort mycket 

lika beskrivningarna av opiatberoende generellt, då det för med sig likartade konsekvenser. 

Det som respondenterna beskriver är att buprenorfin har en stor beroendepotential, fungerar 

som en drog för dem samt att användandet av buprenorfin gett märkbara konsekvenser för 

individen i form av personlighets- och sinnesförändring, känsla av kontroll som istället 

övergått i kontrollförlust, mer och mer destruktiva beteenden för att komma över preparatet, 

stora abstinensbesvär, och bekymmer i relation till vänner, familj och samhället i stort.   

I Nakkens teori om missbruksprocessen beskrivs hur ”beroendepersonligheten” växer 

fram och utvecklas, samt hur beroendet kan beskrivas i en process om tre faser. Först och 

främst, menar Nakken, att för att något ska kunna missbrukas krävs att händelsen eller 

objektet har förmågan att skänka en behaglig sinnesförändring. Den är denna behagliga 

sinnesförändring som skapar beroendet och missbruksrelationen. Detta förhållande har 

samtliga respondenter som ej tidigare haft ett tungt opiatmissbruk innan de börjat använda 

buprenorfin beskrivit. 

Efter att en missbruksrelation etableras, beskriver Nakken att beroendet fortskrider i en 

process där som i dess inledande fas skapar förändringar inombords i form av förnekelse av 

problemet, inbillad kontroll och en inre debatt som medför att en beroendepersonlighet växer 

fram. I fas två beskriver Nakken att livet förändras då drogen tar överhanden, och beteenden 

som lögner och svek, samt kontrollförluster och tänjning av gränser förekommer. Den 

beroendes liv kretsar mer och mer kring drogen och ritualiserar livet kring drogen, och den 

beroende bryter mot egna värderingar vilket Nakken kallar för “andlig tomhet”. Drogen 

ersätter mänskliga relationer och går om nödvändigt före allt annat. Detta förhållande har 

samtliga respondenter beskrivit, och att det är gällande för den drog som individen anser vara 

sin ”huvuddrog”, den drog som respondenterna kallat för ”att hitta hem”. Respondenterna har 

även beskrivit att opiatberoende, och i synnerhet beroende av buprenorfin skapar svåra 

abstinensbesvär vilket ökat desperationen ytterligare en nivå jämfört med andra droger, och 

medför större benägenhet att agera på sätt som bryter mot egna värderingar och moral i syfte 

att få tag på substansen eller pengar till den. 

I fas tre, beskriver Nakken, bryter livet samman och drogen har inte samma starka 

effekter som tidigare. Konsekvenserna som missbruket medför blir större och mer kännbara 

för den beroende. Känslan av skam, och negativ självuppfattning, blir det som driver 

missbruket vidare när de positiva effekterna av drogerna uteblir. Detta har våra respondenter 

beskrivit som sökande efter avstängning och flykt genom användande av buprenorfin eller 

andra opiater. 
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Orford argumenterar för att det via en kombination av lärande med minneselement 

skapas kognitiva scheman. Nätverken utvecklas genom droganvändandet. Detta leder till en 

dominans över de systemen som leder till ett övertagande över andra pågående aktiviteter 

(Niaura, et al., 1991). Övertagandet av andra pågående aktiviteter till fördel för att motivera 

vidare bruk kan också läsas ut av våra respondenters svar. Respondenterna i vår studie har 

samtliga beskrivit en stark abstinens som ledde till kontrollförlust, känslor av att gå emot sin 

moral, destruktiva beteenden i jakten på preparatet och bekymmer i relationer.  

Orford beskriver även sekundära processer där förändrade sinnesstämningar som inte är 

överensstämmande med den initiala känsloförändringen men som har gemensamt att skapa ett 

behov av större tillgång. Likt fallet med de kognitiva schemana bidrar denna process till att 

naturliga kontrollerings- och återhållande funktioner övervinns. Samtliga respondenter har 

beskrivit abstinensen av buprenorfin som särskilt svår att hantera och att detta lett till bland 

annat kontrollförlust. 

En annan sekundär process som leder till ett större behov av aktiviteter/preparat som kan 

leda till överdriven aptit och som behandlas av Orford är uppkomna känslor av 

självklandrande, skuld, att inte ha kontroll och hjälplöshet. Flera av respondenterna har 

beskrivit liknande känslor och därigenom motiverat ytterligare bruk för att kunna stänga av 

dessa känslor.  

Ytterligare en sekundär process som Orford tar upp handlar om de inre konflikter som 

uppstår då en överdriven konsumtion ska motiveras av brukaren själv, för sig själv. 

Konflikterna handlar om att väga för- och nackdelarna som har att göra med den givna 

aktiviteten/preparatet. Dessa aktiviteter kan då leda till depression, förvirring eller panik. Våra 

respondenter har beskrivit liknande känslor kopplade till sitt missbruk av buprenorfin.  

 

6. DISKUSSION  

 

6.1 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Att både den initiala kontakten med buprenorfin samt vidare införskaffande av preparatet, för 

samtliga respondenter skett på illegal väg genom läckage ur program samt illegal handel visar 

på tendenser att tillgängligheten på den illegala marknaden kan vara stor. I den tidigare 

forskningen på området framhålls läckaget som ett problemområde vilket överensstämmer 

med vad som i denna rapport framkommit. Någon uppskattning av hur stort läckaget är kan 

utifrån dessa resultat ej göras, men respondenternas beskrivning av en aldrig sinande tillgång 

kan ge indikationer på att läckage är vanligt förekommande.  
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I Sverige ökar platser i substitutionsbehandling, antalet dygnsdoser har ökat från nära 2,6 

miljoner år 2006 till nära 4,6 miljoner år 2012 (Fugelstad, 2012). När detta sätts i relation till 

resultaten funna av Arfken med kollegor (2012) om ett korrelerande samband mellan antal 

individer i behandling och läckage av preparatet, finns skäl att misstänka att läckaget även 

från svenska substitutionsprogram är, eller kan bli, ett växande problem.  

Den amerikanska studien av Flower et al, som beskrivits under punkt 2.4 i denna rapport, 

har påvisat att missbruk av opiater, främst olika former av läkemedelsopiater, är den 

vanligaste drogen bland unga tillsammans med kokain, efter cannabis (Flower, et al., 2008). 

Vidare är den vanligaste opiaten som individer söker missbruksbehandling för i Finland 

buprenorfin (ECNN, 2013). Johnsson (2010) beskriver buprenorfin som 

beroendeframkallande, vilket han menar medför att det är viktigt att enbart individer med ett 

redan pågående opioidberoende behandlas med detta preparat.  

När Flowers undersöknings resultat, uppgifterna ovan från ECNN 2013 och Johnssons 

beskrivning av buprenorfinets beroendepotential, vägs samman med de tendenser vi i vår 

rapport kan utskilja, framstår unga missbrukare som en grupp i riskzon att utveckla 

opiatberoende via kontakt med läkemedelsopiater så som buprenorfin.  Risken för individer 

som ej kommit i kontakt med starkare opiater, att utveckla ett opiatberoende vid bruk av 

buprenorfin, tolkar vi som mycket stor. 

Vidare kan man i resultaten från denna studie urskilja tendenser kring användandet av 

buprenorfin, att individer som använder buprenorfin illegalt i stor utsträckning gör detta på ett 

felaktigt sätt vad gäller intagsmetod. Substansen intas intravenöst eller via näsan, vilket i sig 

medför risker för bland annat venskador etc., så som i tidigare forskning lyfts fram. 

Ytterligare risker som framkommit i genomgång av tidigare forskning på området är 

blandmissbruk, alltså när buprenorfin används i kombination med andra droger. Framför allt 

buprenorfin i kombination med bensodiazepiner eller alkohol medför särskilt stora risker. Lai 

och Teos (2006) resultat visade att hela 88% av dödsfall där buprenorfin förekommit, 

förekom även någon form av bensodiazepiner, vilket visar på stor korrelation mellan 

buprenorfinrelaterade dödsfall och blandmissbruk. Även McCance-Katz, Nallanis & Sullivan 

(2009) rapporterar ett liknande förhållande.  

Blandmissbruk, verkar utifrån resultaten i denna rapport, vara regel snarare än 

undantag bland individer som brukar buprenorfin illegalt, oavsett vad syftet med bruket är. 

Även de individer som under ett pågående heroinmissbruk använt buprenorfin för att hantera 

abstinensbesvär från heroinet har i denna undersökning haft ett blandmissbruk och därför 

fortsätt att leva ett destruktivt liv, samt tagit fler risker i form av att blanda substanser och 
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injicera droger.  Eftersom blandmissbruk är så vanlig förekommande, ställer vi oss alltså 

frågande till om eventuella fördelar med att buprenorfin ökar i bruk vilket minskar bruket av 

heroin på den illegala marknaden verkligen kan vara gällande. Visserligen kan 

heroinmissbruket minska, men stora risker för individerna kvarstår i och med ett vanligt 

förekommande och farligt blandmissbruk av buprenorfin i kombination med andra substanser. 

Vidare kan diskuteras om bakgrunden kring framställande och användande av 

buprenorfin kan ha påverkat respondenternas uppfattningar av substansen, då buprenorfin 

framtagits inom läkemedelsindustrin och används främst inom sjukvårdens 

missbruksbehandling. Detta kan ha påverkat uppfattningar om preparatet och dess effekter, 

vilket vi tycker oss se då informanter i studien har rapporterat att de under tiden de var aktiva 

i sitt missbruk ansåg buprenorfin vara renare än andra droger och mer tillitsfullt. 

Substitutionsbehandling kallas även läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, 

vilket indikerar att preparatet är en medicin mot beroende av droger och inte en drog i sig. 

Framförallt Torbjörn, en av respondenterna, uppgav att han under perioden han aktivt brukade 

buprenorfin hade detta synsätt.  

Om ett sådant synsätt är rådande bland missbrukare som inte tidigare varit i kontakt med 

opiater, kan detta leda till en större benägenhet bland dessa att prova substansen då den 

upplevs säker, mindre farlig eller som en medicin. Detta bekräftas även av Orfords (2001) 

teori kring överdriven aptit. Han argumenterar för vikten av ett lands ledare och regerings 

påverkan för att skapa en återhållsam norm kring potentiellt farliga aktiviteter/preparat. En 

effekt som via den ökade medikaliseringen av narkotikaklassade preparat går förlorad, och 

istället riskerar att undergräva riskerna med drogbruk, då staten ger signaler om att preparaten 

inte är lika farliga som om de inte hade tillåtits alls. Om så är fallet, och detta läggs till det 

läckage av buprenorfin som existerar vilket gör substansen både lättåtkomlig och har ett i 

förhållande till andra droger lågt pris, ser vi stora risker att opiatberoende bland missbrukare 

kan komma att växa där buprenorfin blir den primära opiat som missbrukas. Detta förhållande 

råder redan i vårt grannland Finland (ECCN 2012). 

Missbruksvårdens står inför ett dilemma i och med det ökade flödet av narkotikaklassade 

preparat på marknaden som en följd av läckage från programmen. Läckaget tror vi har 

skadliga effekter för individ och samhälle då personer som inte annars kommit i kontakt med 

opiater lättare får tillgång, samt att det kan öka tillgängligheten på andra droger då priserna på 

till exempel heroin kan komma att sänkas till följd av en marknad full av billiga 

buprenorfinpreparat. 
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Blomqvist och Olsson (2011) diskuterar narkotikapolitiken i Sverige och menar att 

missbruksvård och missbrukspolitiken har medikaliserats mer och mer, vilket medför både 

för- och nackdelar. De fördelar detta fört med sig, som Blomqvist och Olsson lyfter fram, är 

ett minskat moraliserande på så sätt att sjukdomar tar bort skuld från individen då de inte på 

samma sätt förknippas med beteenden eller dåliga vanor, samt att detta kan leda till en 

förbättrad tillgång till behandling och vård både för missbruk men även för psykiska 

konsekvenser som är kopplade till missbruket. 

De nackdelar som dock lyfts fram som en följd av medikaliseringen av 

missbruksproblematik är att det faktum att många av de problem som är förknippade med 

missbruk härrör från sociala förhållanden riskerar att marginaliseras till följd av ett ökat 

individualistiskt perspektiv på frågorna. Detta kan resultera i uteblivna strukturella 

förändringar på grupp- och samhällsnivå som vore nödvändigt, och där lösningar istället söks 

på individnivå. 

Den svenska narkotikapolitikens övergripande mål med ett narkotikafritt samhälle går 

enligt Andréasson & Löfgren (2008) inte att kombinera med ett en skademinskningstaktik, så 

kallad harm reduction.  Substitutionsbehandling som definitivt har ett syfte att minska 

skadorna av narkotikamissbruk ses därför inte som en del i den nationella narkotikapolitiken, 

utan definieras som en medicinsk behandling av missbruk. Begreppet harm reduction, och i 

förlängningen även förekomsten och utökningen av substitutionsprogrammen i svensk 

missbruksvård, kan således hårdraget tolkas som ett tecken på att vi på politisk nivå gett upp 

kampen mot narkotika som ett socialt problem. Detta är olyckligt då kunskap om 

substitutionsbehandling, läckage från dessa program, samt missbruk av buprenorfin är 

relevant inom flera områden, dels inom det medicinska fältet, men även inom det sociala 

arbetets fält då vi anser att beroende- och missbruksproblematik i allra högsta grad är kopplat 

till stora sociala problem och behöver bemötas utifrån detta, snarare än som en individuell 

medicinsk åkomma.  

Missbruk av buprenorfin, både gällande metod att inta substansen samt blandmissbruk, 

förekommer både i och utanför programmen. Detta medför i förlängningen att de risker som 

dessa substitutionsprogram ämnar minska fortfarande finns kvar och drabbar de individer som 

missbrukar preparaten, men är även ett problem för samhället i stort.  

Frågor väcks kring hur samhället och missbruksvården ska bemöta dessa individer som 

är beroende av, och missbrukar den substans som rekommenderas för behandling av 

opiatberoende; buprenorfin.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns inom detta område otroligt mycket att titta närmare på. Vad vi framförallt funnit 

intressant att vidare beforska med hjälp av kvantitativ metod är utbreddhet av det illegala 

bruket av buprenorfin inom Sverige, samt hur stort läckaget är från de inhemska programmen. 

Vidare vore det av intresse att undersöka vilken typ av psykosocial behandling som ges i 

kombination med läkemedelsassisterad behandling, vad kvaliteten på denna vård är samt vilka 

effekter sådan psykosocial behandling har på individer som är påverkade av 

substitutionspreparat. Detta är viktigt för att bättre förstå vilken riktning missbruksvården bör 

ta för att optimera chanserna till rehabilitering och värdiga liv för individerna i behov av god 

vård och behandling. 

Ytterligare områden att undersöka är förekomsten av olika typer av läkemedelsopiater på 

den illegala marknaden, och framförallt i vilken utsträckning unga missbrukare kommer i 

kontakt med dessa preparat, samt hur opiatmissbruk och föreställningar kring detta ser ut idag 

bland unga missbrukare eller unga i riskzon. Det är av stor vikt att kartlägga omfattningen av 

buprenorfinläckage, samt om läckaget och tillgängligheten på den illegala marknaden leder 

till ett ökat opiatberoende bland unga. 
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BILAGOR 

 

Bilaga ett – Intervjuguide 

 
 
FRÅGESTÄLLNING ETT 
 
Berätta om ditt tidigare missbruk: 
- när började du? 
- vilka typer av preparat har du använt?  
- i vilken omfattning? 
- hur kom det sig att du började bruka buprenorfinpreparat?  
- Vilken funktion fyllde bruket, (som nedtrappning, avtändning, euforisubstans eller som alla 
delar, ångestdämpande??) 
 
FRÅGESTÄLLNING TVÅ 
 
- hur fick du tag på buprenorfin? 
- hur har du använt det, (injicerat, oralt, nasalt)?  
- Vad var fördelarna eller nackdelarna med olika sätt att inta preparaten? 
- Har du blandat med andra läkemedel eller droger? Vad har i så fall varit syftet med det? 
 
FRÅGESTÄLLNING TRE 
 
- Vad har varit dina motiv till att använda buprenorfinpreparat? 
- Vad är fördelarna / nackdelarna med just detta preparat?  
- (varför buprenorfin före t.ex. heroin?)  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
- Upplevelser av konsekvenser av missbruk? 
- Upplevelser av att ha haft ett beroende av olika substanser, vad gör just beroende med en 
människa? 
- Reflektioner, tankar och åsikter om substitutionsbehandling med buprenorfin 
 
EVENTUELLA FÖLJDFRÅGOR 
 
Berätta mer… 
Hur tänker du då... 
Av vilka anledningar… 
Hur kommer det sig… 
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Bilaga två - Informationsbrev 

 
 

”Läckagets konsekvenser - en kvalitativ intervjustudie om illegalt bruk av subutex” 
 
Detta är ett informationsbrev till dig som medverkar i denna studie. Studien genomförs av 
studenter på socionomprogrammet vid Stockholms universitet, Linda Bergström och Jonas 
Hähnert. Uppsatsen är ett examensarbete på C nivå. Handledare till uppsatsen är Lisa 
Skogens. 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur personer som använt buprenorfinpreparat från den 
illegala marknaden beskriver ett sådant missbruk. 
 
Det är helt och fullt frivilligt att medverka i denna studie, och du som intervjuperson har rätt 
att när som helt avbryta deltagande utan att ange orsak.  
 
Ditt deltagande i studien är anonymt. Eventuella citat från intervjun kommer i den färdiga 
rapporten att avidentifieras, och resultaten kommer att presenteras anonymt.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in, och därefter transkriberas (skrivas ut i i text). Din inspelade 
intervju kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den. Vidare kommer 
samtliga ljudupptagningsfiler och textmaterial från intervjuerna raderas efter att uppsatsen är 
examinerad. 
 
Den färdiga studien kommer läsas och examineras av lärare på institutionen för socialt arbete, 
vid Stockholms Universitet. Även andra studenter kommer att få tillgång till rapporten. 
Därutöver publiceras den i databasen DiVA.  Uppsatsen kommer att färdigställas i januari 
2014, om du som intervjuperson vill ha den färdiga rapporten skickas kopia till dig per epost.  
 
Vänligen kontakta oss om du har frågor eller tankar kring studien och de frågor vi ställt till 
dig. Vi finns tillgängliga på telefon och på epost.  
 
Med vänliga hälsningar och stort tack för deltagande,  
 
 
Linda Bergström 
Kontaktuppgifter 
e-post och tel 
 
&  
 
 
Jonas Hähnert 
Kontaktuppgifter 
e-post och tel 
 
 
 
 
 


