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SAMMANFATTNING 

I denna studie har fem personer intervjuats som medverkar i ett läkemedel assisterat program 

för opiatberoende, även kallat substitutionsprogrammet. Innebörden i substitutionsbehandling 

är att dessa klienters drogberoende ersätts med ett substitutpreparat, antingen metadon eller 

subutex under ordnade former. De klienter som forskaren valt att studera från 

substitutionsprogrammet har samtliga haft ett tungt opiatmissbruk under flera år. Deras 

medverkan i substitutionsprogrammet är mer än två år, och den som har varit med längst har 

varit med i sex år, så lång tid som substitutionsprogrammet funnits i Visby.  

Detta är en kvalitativ studie där intervjuerna har utförts ”face to face” med varje enskild 

klient, och intervjun har varit ostrukturerad så till vida att inga specifika frågeställningar 

gjorts i förväg. Intervjuerna har varit tematiserade och forskaren har gått igenom olika 

livsområden kring respondenten. Forskaren har utgått dels från ett salutogent perspektiv och 

där valt KASAM-teorin, men även Goldbergs stämplingsteori och Ex-processer. Syftet har 

varit att försöka ta reda på vilka sociala faktorer som spelar in i en persons liv för att han eller 

hon ska klara av att vara missbruksfri. Det kan t ex. handla om nätverk, arbete/sysselsättning, 

bostad eller hälsa. Resultatet visar att den egna familjen, bostaden och hälsan är bland de 

viktigaste anledningarna till deras upprätthållande av att vara missbruksfria. Men att detta inte 

skulle klaras om de inte hade fått sin substitutionsbehandling. 

Nyckelord: Läkemedelsassisterad behandling, Substitutionsbehandling, Opiatmissbrukare, 

Nätverk, Bostad, Hälsa  

 

  

ABSTRACT 

In this study, five people were interviewed who are involved in a drug-assisted program for 

opiate addiction, also called substitution program. The meaning of substitution is that these 

clients' drug addiction is replaced with substitute preparations, either methadone or Subutex in 

an orderly manner. The clients of the researcher decided to study the substitution program 
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have all been a heavy opiate addiction for years. Their participation in the replacement 

program is more than two years, and those who have been around the longest have been in the 

program for six years, so long as the substitution program has existed in Visby.  

This is a qualitative study in which interviews are conducted face to face with each individual 

client, and the interview was unstructured in the sense that no specific issues made in 

advance. The interviews have been themed, and the researcher has gone through various areas 

of life around the respondent. The researcher was paid partly from a salutogenic perspective, 

and selected KASAM-theory, but also Goldberg's conspiracy theory and Ex-processes. The 

aim has been to try to find out which social factors play in a person's life because he or she 

should be able to be of abuse. It can, for example be about networking, work/employment, 

housing or health. The result shows that one's family, home and health are among the main 

reasons for their enforcement to be addiction free. But this would not be met if they had not 

received their replacement therapy.  

 

Keywords: Drug-assisted treatment, substitution treatment, opiate, Networking, Property, 

Health 
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INLEDNING 
Vid min verksamhetsförlagda utbildning inom socionomprogrammet var jag på 

Missbrukarvårdsenheten (MVE) i Visby även kallad beroendeenheten. Där hade jag bland 

annat kontakt med den läkemedelsassisterade substitutionsbehandlingen på beroendeteamet, 

psykiatriska öppenvårdsmottagningen. De klienter som ingår i substitutionsbehandlingen kan 

antingen vara så kallade tunga missbrukare vilka illegalt anskaffat sina droger, eller de som 

fått smärtlindrande medicin t ex. efter en operation eller en trafikolycka, och genom detta 

skaffat sig ett svårbehandlat beroende. De personer som ingår i denna studie är de så kallade 

tunga narkotiska missbrukarna.  

Vad är då ett tungt missbruk? En beskrivning av tungt missbruk ger Centralförbundet för 

Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN). En tung narkoman är en person som antingen har 

injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna, eller använt narkotika 

dagligen eller så gott som dagligen under de senaste fyra veckorna, oavsett intagningssätt 

(Heilig, 2007 s 122). En annan beskrivning ges av Europeiska centrumet för kontroll av 

narkotika och narkotika missbruk (ECNN). Personen tar sina droger dagligen via 

sprutinjektioner. Droger som används är opiater från opiumvallmo, kokain och syntetiska 

opioider som t ex. metadon (ECNN 25.02.2011). 

 

I början av 1960-talet utvecklade de amerikanska vetenskaparna Vincent Dole och Marie 

Nyswander en behandlingsmetod för opiatberoende missbrukare. Dessa bägge betonade att 

förutom metadonbehandling krävdes även en psykosocial behandling, det kan vara individuell 

terapi eller i grupp alla tillhörande substitutionsprogrammet, den psykosociala behandlingen 

var av stor vikt för ett lyckat resultat. Den första Europeiska substitutionsbehandlingen 

startade i Uppsala 1966 av professor Lars Gunne (Metadonprogrammet, 2003 s 1-2). 

I den psykosociala behandlingen ingår att stödja personen då det känns jobbigt, att lära om 

och byta strategier, samt att erbjuda psykoterapi. Dessa insatser bedöms individuellt utifrån 

patientens behov för retention, möjligheter till kvarstannande i behandlingen.  

Denna behandling för opiatberoende söks av personen själv, och får ordineras till en klient 

efter beslut av läkare med specialkompetens inom psykiatri, även kallad beroendeläkare. 

Behandlingen föregås av läkarens personliga undersökning av klienten och 

helhetsbedömningen av personens beroende, hälsotillstånd och sociala situation 

(Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009:137 s 155 ff.).  
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Viljan att bli missbruksfri kan vara hur stark som helst, men orken att härda ut kan göra det 

svårt att klara sig utan sin drog. Bengt Svensson (2007, s 279) skriver att narkomanens 

förhållande till drogen är som en kärleksaffär. Några benämningar på drogen är Miss heroin, 

My life my wife, The white junk lady, vilket vittnar om det starka förhållandet mellan drogen 

och brukaren. Nils Bejerot i Svensson (2007, s 279) förklarar narkomani med karaktären av 

en djupgående, intensiv och närmast permanent förälskelse i medlets behagliga effekter. Detta 

gör att den största utmaningen är att förhindra återfall, i relationen drogen och missbrukaren, 

att hjälpa klienten att stå emot sitt beroende av drogen (Agerberg, 2010 s 33).   

 

Att vara drogberoende gör att personen har svårt att klara av att tänka på andra saker än sin 

drog. Definitionen av beroende finns i DSM-IV´s handbok inom psykiatri, vilket innehåller 

standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Denna bok är utgiven av American 

Psychiatric Association och där beroendetillståndet beskrivs som: Ett maladaptivt 

(missanpassat) substansbruk som leder till kliniskt signifikant (viktig) funktionsnedsättning 

eller lidande. Minst tre av följande kriterier ska vara uppfyllda under loppet av en och samma 

tolvmånadersperiod.  

1. Tolerans som kommer till uttryck i antingen behov av större dos av drogen för att nå 

samma effekt, eller påtagligt minskad effekt vid intag av samma dos. 

2. Abstinens, som visar sig i antingen för drogen specifika abstinenssymtom när tillförseln 

avbryts, eller i intag av drogen eller annan liknande drog för att lindra eller ta bort dessa 

symtom. 

3. Bruk av drogen i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs (kontrollförlust). 

4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget. 

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa drogen, konsumera den och hämta sig från 

användning av den. 

6. Viktiga aktiviteter (sociala, yrkesmässiga, fritid) överges eller minskas på grund av 

droganvändningen. 

7. Fortsatt användning av drogen trots vetskap om att den orsakat eller förvärrat kroppsliga 

eller psykiska besvär (Agerberg, 2010 s 35). 

 

Vem får behandling? 
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Behandlingen får ges till en klient som har fyllt 20 år och som har ett dokumenterat 

opiatberoende sedan minst ett år. Dock tidigast efter att andra behandlingsinsatser så som 

behandlingshem eller behandling i öppenvård inte lett till önskvärt resultat. Om medicinska 

skäl föreligger får behandling ske utan ovan nämnda tidigare krav, det kan t ex. handla om en 

person som har HIV eller någon annan allvarlig infektion eller sjukdom. Om speciella skäl 

föreligger som exempelvis att annan behandling inte rönt framgång, får en klient som ännu 

inte fyllt 20 år ges behandling, men fortfarande ska beroendet ha varat minst ett år (SOSFS 

2009:27 s 4). En vårdplan ska alltid upprättas av ansvarig läkare i samråd med klient, har 

denne behov av sociala insatser ska även socialtjänsten vara med vid planeringen. I samband 

med vårdplanens upprättande ska klienten ges individuell information om 

Substitutionsprogrammets bestämmelser och vilka behandlingsåtgärder som ska ingå 

(SOSFS:27 s 5). Denna behandling är strikt reglerad med provtagningar och hämtning av 

medicin varje vecka vid beroendeteamet. Fungerar detta utan problem, glesas dessa 

hämtningar och provtagningar ut stegvis för att slutligen ge klienten eget ansvar att hämta ut 

sin medicin på apoteket.  

Ofta är substitutionsbehandlingen tidskrävande och det är inte ovanligt att det är en livslång 

behandling. Om klienten inte följer den uppgjorda planeringen genom att t ex sidomissbruka, 

manipulera prover eller bli dömd för narkotikabrott kommer han eller hon att uteslutas från 

programmet. Klienten får då göra en ny ansökan för att kunna ansluta till 

substitutionsprogrammet och det tidigast tre månader efter utskrivningen, då en helt ny 

bedömning av beroendeläkaren och eventuellt socialtjänsten kommer att göras (SOSFS 

2009:27 s 6). Målet med substitutionsbehandlingen är att klienten ska få en möjlighet att leva 

ett liv utan illegala droger och att på så sätt kunna uppnå personlig stabilitet som skapar 

möjlighet för socialrehabilitering. Genom denna stabilisering skapas förutsättningar för att 

kunna arbeta eller studera, få en fungerande ekonomisk situation, samt att kunna ha ett ordnat 

boende. Flera av de intervjuade hade inte någon egen bostad innan de kom med i 

behandlingen, och just bostad är en förutsättning för att klienten ska få ingå i 

substitutionsbehandlingen. Enligt 5 kap 9§ i Socialtjänstlagen skall socialnämnden aktivt sörja 

för den enskilde missbrukaren, så att han eller hon får den hjälp och vård som krävs för att 

komma ifrån sitt missbruk. Nämnden ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 

vården, samt noga bevaka att planen följs. Det är även betydelsefullt att personen får 

förutsättningar att kunna knyta långvariga kontakter med människor utan drogproblem, också 
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att återknyta till tidigare bra och betydelsefulla människor är av stor vikt (Gotlands regions 

Substitutionsprogram, 2011). 

 

I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (2009, s 143) beskrivs vikten av 

att identifiera vilka personer och vilket socialt stöd i den enskildes omgivning som kan vara 

en viktig hjälp för personens rehabilitering och kvarstannande i behandlingen. Familjen och 

vännerna identifieras i vissa stunder och under vissa förutsättningar som ett starkt stöd. I de 

fall där det finns egna barn är det betydelsefullt att kontakten hålls kvar eller återknyts. De 

sociala stödåtgärderna är framförallt att underlätta situationen för de familjemedlemmar som 

vill stödja sin anhörig. En kombination av hemlöshet och missbruk eller beroende är ett hinder 

för att personen ska klara av att bli drogfri, därför är boendet av allra största vikt för ett 

positivt resultat (Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2009, s 142). 

 

Trotts det vetenskapliga stödet för substitutionsbehandling är denna behandling till viss del 

kontroversiell. Behandlingen har en del avigsidor och risker knutna till sig, framför allt olika 

biverkningar och att behandlingen ofta blir en livslång behandling. Riskerna är sidomissbruk 

och överdoseringar, då främst med preparatet metadon (Johnsson, 2010 s 47). Vikten av att 

studera andra gynnsamma förutsättningar så som familjenätverket, boendet, hälsan, 

sysselsättningen bör vara betydelsefullt inte minst för att uppmärksamma den behandlade i 

vilka resurser som finns att tillgå i hans eller hennes omgivning. 

 

Meningen med en behandling är att bli en anpassad samhällsmedborgare, laglydig utan 

drogproblem och omtänksam mot sin omgivning. Behandlingen ska skapa förutsättning för 

personlig frigörelse och harmoni, med hänsyn tagen till varje enskild persons givna 

omständigheter (Svensson, 2007 s 331). Det är just den sista meningen i stycket, ”givna 

omständigheter” som är det som denna studie vill studera. Genom att studera olika 

livsområden när det gäller nätverk, bostad, arbete/sysselsättning, hälsa eller fritid har 

forskaren kunnat tolka de intervjuades svar, och sen sett vilka områden som är av största vikt 

för en persons förutsättning att kunna vara missbruksfri. En människa som har ett långt och 

problematiskt opiatmissbruk bakom sig har i bästa fall chansen att komma med i 

substitutionsprogrammet. I de läkemedelsassisterade substitutionsprogrammet (SOSFS 

2009:27) finns föreskrifter och allmänna råd om hur denna behandling ska utföras. Dels när 
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det gäller medicinering och drogtester men även olika psykosociala insatser. De psykosociala 

insatserna som psykiatrin jämte socialtjänsten erbjuder utnyttjas relativt lite (Gunne & 

Johansson, 2011). Framstående forskare i ämnet poängterar vikten av sociala färdigheter. De 

menar även att om en människa klarar av att sköta ett arbete, så är det i sig en bättre kontroll 

än alla otaliga urinprover som ska tas för att kontrollera att personen sköter sig. Att se till en 

människas möjligheter att kunna klara av att vara missbruksfri, naturligtvis jämte 

substitutionsbehandlingen, är intressant. Därför är det viktigt att studera om det sociala 

nätverket eller bostaden eller arbetet kan vara en stödjande faktor, för en människa som vill 

klara av att leva ett liv utan missbruk. 

I Sverige och i många andra länder är den läkemedelsassisterade substitutionsbehandlingen en 

framgångsrik behandling och dessutom på frammarsch. Finns det en risk att just läkemedlen 

med dito läkemedelsföretag får ta alldeles för stor del av kakan? Att medicinen är verksam 

framkommer i intervjuerna och genom tidigare forskning, men belysningen av de sociala 

förutsättningarna riskerar att komma i skymundan och det är detta som denna studie vill 

studera. 

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika sociala faktorer som personer som ingår i den 

läkemedelassisterade substitutionsbehandlingen ser som viktiga för att upprätthålla sin 

missbruksfrihet. 

 

Frågeställning  

Vilka är de viktigaste omständigheterna för att kunna vara kvar i det läkemedelsassisterade 

substitutionsprogrammet och att vara missbruksfri genom detta? 

 

• Hur betydelsefull är substitutionsbehandlingen för den person som ingår i 

programmet? 

• Hur ser det ut med familjens stöd?  

• Vad är betydelsen av de egna barnen? 

• Var möjligheten till egen bostad ett viktigt skäl?  

• Är arbete eller sysselsättning en förutsättning?  

• Var beslutet att sluta missbruka beroende av hälsan? 
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Begrepp 

Läkemedelsassisterad substitutionsbehandling 

Läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende innebär en behandling med preparaten 

metadon eller subutex som i sig utgör narkotika, och som godkänts för behandling av 

opiatberoende tillsammans med psykosocial behandling.  Metadon som är det äldre preparatet 

av dessa två, och även det vanligaste förekommande i substitutionsbehandling, är ett hel-

syntetisk framställt opioid. Metadon har liknande egenskaper som heroin, morfin och andra 

opiummedel. Den är smärtlindrande, ångestdämpande och rogivande, men i betydligt mindre 

omfattning än heroin eller morfin. Subutex (buprenorfin) har en lägre beroendepotential än 

metadon och är därför mindre giftig, däremot fungerar den inte lika bra som 

drogsugsblockerare vilket metadonpreparatet är känt för (Johnsson, 2005 s 23-24, 114-115). 

I texten används begreppet läkemedelsassisterad substitutionsbehandling (LAR) men även 

metadonbehandling vilket är detsamma. Metadonbehandling var det ursprungliga namnet då 

det var just metadon som användes vid behandling av opiatmissbrukare. På senare tid har 

andra preparat kommit ut på marknaden, så det vanligaste förekommande namnet är 

läkemedelsassisterad substitutionsbehandling. Forskaren har i de flesta fall valt att använda 

substitutionsprogram/behandling. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen tar upp en del av de teman som resultatet och analysen belyser.  

Vid intervjuerna framkom dessa huvudfrågor som viktiga för att nå framgång i personens 

missbruksfria liv. 

I studien Skilda världar gjord av Skårner (2001) intervjuades 20 män och nio kvinnor, i de 

flesta av fallen använde de droger när de fick veta att de skulle bli föräldrar, barnen var oftast 

oplanerade. Relationen till barnen är den emotionellt viktigaste relationen i nätverket, det är 

däremot inte så att alla lever tillsammans med sina barn. För flertalet finns barnen ständigt 

närvarande även när man inte är tillsammans med dem (Skårner, 2001 s 164-167). 

Beskedet om att de skulle bli föräldrar möttes på olika sätt, för kvinnornas del resulterade 

själva graviditeten i ett ställningstagande, det var om de skulle sluta omedelbart med sitt 

drogmissbruk. De flesta av kvinnorna om än inte alla slutade upp med sitt missbruk vid 

beskedet, och fortsatte så även den närmaste tiden efter barnets födelse. Kvinnorna berättar att 
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de helhjärtat gått in för den nya uppgiften nämligen att vara en bra förälder, mamma. Idyllen 

är tyvärr inte särskilt långvarig då deras tidigare liv i missbruk med den diskrepansen (yttre 

och inre värld) inte går ihop med den nya, och de blir i stället socialt isolerade (Skårner, 2001 

s 168-170). För männen var det annorlunda. De slutade inte att missbruka i och med att de 

fick beskedet om att de skulle bli förälder, det var när barnet väl fötts som det blir viktigt även 

för dem. Ofta så separerar de från modern när barnet är relativt litet och förlorar på detta sätt 

den vardagliga kontakten. Det är problematiskt för fäderna att klara av sitt faderskap och på så 

sätt drar de sig undan och hålls också utanför, men detta betyder inte att de är likgiltiga, bara 

att situationen är problematisk. Då de bestämmer sig för att upphöra med sitt missbruk blir 

också barnen en mycket viktig del för dem, dessutom skapar denna kontakt ett starkt skäl för 

att fortsätta vara drogfri (Skårner, 2001 s 171-172). 

 

I Hans Swärds artikel Ett samhällsproblem kräver i första hand samhälleliga lösningar, 

(2009, s 476–479) uttrycker han sig angående rätten till eget boende, som att det är en 

mänsklig rättighet, att varje människa har ett fast och säkert boende som bör gälla alla 

människor. Att hjälpåtgärder skall sättas in samtidigt som t ex medicinsk behandling för bästa 

resultat både gällande retention (kvarstannande) i behandlingen, och för att personen ska klara 

av att bo i sin nya bostad.  

 

I dagens Sverige finns det ca 18000 hemlösa, vilket betyder att de antingen inte har 

någonstans att bo över huvud taget, bor på härbärgen eller bor i lägenhet eller liknande men 

inte innehar eget kontrakt på sitt boende. Genom att en person får möjlighet till eget boende 

skapas förutsättningar för att personen kan reda ut eventuella problem med ekonomin genom 

skuldsanering, och kunna upprätta kontakter med släkt, barn och sociala nätverk 

(socialstyrelsen, 2010). 

 

I en studie av Kratz & Sennemark, Tacksamhet och osäkerhet (2007) var syftet att se på 

processen som lett fram till ett kommunalt kontrakt (andrahandskontrakt) på lägenhet och 

betydelsen av att få en egen lägenhet för tolv intervjupersoner som av medicinska eller sociala 

skäl inte kan ordna sitt boende på egen hand. Av dessa var det nio som hade fått ett 

andrahandskontrakt och tre som väntade på att få ett. 
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Via socialtjänsten skrivs en remiss till Bostadsenheten vid Fastighetskontoret. Om denna 

förfrågan beviljas får de ett andrahandskontrakt på lägenheten, som de efter arton månader får 

ett förstahands kontrakt på, om allt gått bra. Intervjupersonernas boendehistoria var bland 

annat tidigare hyreskontrakt som de blivit av med, flera av intervjupersonerna hade flyttat runt 

bland tillfälliga boenden vid bekanta, kompisar eller korttidsuthyrningar. Några hade helt 

saknat boende under perioder, andra yngre personer hade ännu inte haft egen lägenhet (Kratz 

& Sennemark, 2007 s 14-15). 

Av de nio med andrahandskontrakt angavs det gemensamt att de var nöjda och trivdes med 

sitt boende och när- miljö. Alla utom två sa att de ville överta lägenheten då det blev dags 

(efter arton månader) att tillträda bostaden och få ett förstahandskontrakt. De två som inte 

ville överta lägenheten hade som orsak medicinska eller sociala skäl till detta. 

Generellt tyckte de intervjuade som hade lägenhet att de var mycket tacksamma för ett 

kommande förstahandskontrakt och möjlighet till ett permanent boende. Speciellt de som bott 

länge och snart skulle få ett förstahandskontrakt uppfattade det allt mer som sin egen lägenhet 

och hade så att säga ”bott in sig” (Kratz & Sennemark, 2007 s 16). 

Alla intervjupersoner upplevde att deras bostad gav dem möjlighet till ett ”normalare” liv än 

vad de haft tidigare. En av de intervjuade förklarade skillnaden på boende och egen bostad 

som att när man är boende, är det i en beroendeställning till den som upplåter sitt hem, säng 

eller soffa. En egen bostad betyder att det finns en nyckel som gör det möjligt att låsa om sig, 

att kunna komma och gå som man vill och inte vara övervakad utan skyddad (Kratz & 

Sennemark, 2007 s 17-19). 

Flera av de intervjuade fick arbete efter att de fått ett kontrakt på boendet och blev på så sätt 

självförsörjande. Genom att få ett kontrakt bidrar detta till en positiv cirkel, att ge personen 

möjlighet att börja arbeta eller studera, och att komma ur en stämpling som avvikande till 

samhället i övrigt (Kratz & Sennemark, 2007 s 20). 

 

Enligt rapporten Opiatmissbrukare med och utan behandling i Stockholms län, Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet har man 

studerat opiatmissbrukares sociala situation och hälsa. I rapporten ingår både de som får 

behandling men som sidomissbrukar och de som inte får behandling i 

substitutionsprogrammet i Stockholm. Syftet med rapporten är att beskriva och jämföra tre 

grupper av opiatmissbrukare, de som ingen behandling får, och bägge de som får antingen 
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metadon eller subutex behandling, men där sidomissbruk är känt förekommande. Skillnaderna 

kan handla om vem så får behandling men också om sellektionsförhållanden. Troligen är den 

genomsnittliga motivationen att sluta eller minska behovet av opiater större i gruppen som får 

behandling. 

I Sverige finns ca 10 000 personer som är beroende av opiater då främst heroin. Behandling 

med metadon kom till Sverige i mitten av 1960-talet och subutex 1999. Både metadon och 

subutex ersätter heroin och andra opiater, genom att minska drogsuget, de ger heller inga 

fysiska komplikationer, förbättrar avsevärt de sociala möjligheterna, minskar kriminaliteten 

och sist men inte minst sänker dödligheten. Sedan preparatet subutex godkändes har andelen 

opiatberoende i behandling ökat från 10 procent till 20 (Romelsjö & Sand, 2005, s 7). 

 

I analysen intervjuas 143 personer. 

• 69 obehandlade. 

• 51 metadon, känt sidomissbruk under substitutionsbehandlingen. 

• 23 i subutex, känt sidomissbruk under substitutionsbehandlingen. 

• Medelålder 40 år.  

• Missbrukets längd, 14-18 år. 

 

I studien undersöks andelen hemlösa, arbetslösa, hur de upplever sin fysiska och psykiska 

status. Hur många som injicerat narkotika och av dessa hur många med en redan använd 

kanyl. Vad kostnaden för narkotika var per person och månad och hur stor 

alkoholkonsumtionen var för samtliga grupper. 

 

                                   

Antalet anges i 

personer i varje 

enskild grupp: 

Obehandlade 69 st. Metadonbeh. 51 st. Subutexbeh. 23 st. 

Hemlösa 40 11 7 

Arbetslösa 43 27 10 

Fysiska och psykiska 

symtom 

Högst 15 3 
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Injicerat narkotika 65 20 fördelat på båda 

behandlingsgrupperna

 

Använd kanyl 27 15 fördelat på bägge 

Grupperna 

 

Kostnad/mån 30,000 10,000 

(sidomissbruk) 

5,000  

(sidomissbruk) 

Använt alkohol 33 31 fördelat på bägge 

Grupperna 

 

 

Den sociala situationen, hälsan och narkotikamissbruket var sämst hos de obehandlade. 

Jämförelsen mellan metadon och subutexgruppen visade på att hälsan var bättre hos de som 

ingick i subutexbehandlingen. Alkoholkonsumtionen var lägre i subutexgruppen än hos 

metadongruppen och det var lägre kostnader för sidomissbruk i denna grupp (Romelsjö & 

Sand, 2005, s 8, 24).  

En stor andel av de som ingick i substitutionsbehandling hade använt narkotika i sidomissbruk 

och ofta med begagnad kanyl, och en majoritet upplevde att de hade drogproblem. 

Alkoholmissbruk var vanligt i både metadon -och subutex grupperna. Detta talar för att 

behandling bör erbjudas till fler personer med opiatmissbruk, och att även behandling för 

alkoholmissbruk och psykiska besvär ska erbjudas. Injektioner med använd kanyl kräver 

speciella insatser (Romelsjö & Sand, 2005, s 12). 

Sammanfattningsvis konstateras att inom de tre huvudområdena social situation och hälsa, 

användningen av droger -och alkohol samt behandling, har den grupp som inte får behandling 

sämre förutsättningar inom dessa områden än metadon -och subutexgruppen. Jämförs 

metadon– och subutexgruppen med varandra hade metadongruppen sämre resultat vilket kan 

ha att göra med de strikta kriterier som det innebär att få substitutionsbehandling med 

metadon. Det i sig talar för att dessa personer har en längre tid i missbruk, och i och med detta 

en mer svårbehandlad missbruksproblematik. Önskvärt är att reglerna ändras så att det på ett 

tidigare stadium kan ges behandling och genom detta minska skadeeffekterna av missbruket 

vilket leder till samhällsekonomiska vinster (Romelsjö & Sand, 2005, s 18). Forskningen 

visar på att subutex (buprenorfin) leder till minskad opiatförbrukning, och dödligheten bland 

de som ingår i substitutionsprogrammet är lägre hos de patienter som använder subutex. Detta 

har att göra med hur subutexen slutar an till de receptorer som förmedlar effekten av en 
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opioid. Dessutom är det så att de receptorer som tar upp subutex föredrar just subutex framför 

t ex heroin vilket gör att risken för andningsstillestånd vid en överdosering av subutex är 

betydligt mindre än vid metadon eller heroin (Davis. E & Gastpar. M. 2004 s 209, 213-214).

  

I en artikel ur tidskriften Drug and alcohol review (2001) skriver Ritter & Chalmers om den 

globala finanskrisens påverkan på människors hälsa och mående. Informationen till artikeln är 

tagen från European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Annual Report som 

visar på den stora oron för vad denna globala finanskris kan och är på väg att resultera i 

nämligen en ökning av droganvändandet. Det har visat sig tidigare att konjunkturnedgångar 

ofta resulterar i ökat missbruk. Argumentationen för detta är att då ett lands ekonomi sjunker 

resulterar det i minskad arbetsmarknad som ger större arbetslöshet vilket drabbar den enskilda 

människan. Allt detta bidrar till att människor känner en stor oro och med det hamnar i 

stressituationer. Det har också visat sig att har människor mindre att göra i form av arbete är 

risken större att de upplever att de har mindre att förlora på att använda narkotika. Dessutom 

ges dessa grupper oftast mindre sociala resurser i form av arbete, vilket i sig är en kritisk 

faktor. Risken finns då att informella ekonomier (illegal droghandel) startar och så är hjulet 

igång, och blomstrande tider för denna handel kommer då att föreligga. Å andra sidan har ett 

lands dåliga ekonomi med t ex. arbetslöshet som ett resultat av detta en inverkan på vilka 

droger som används. I dessa fall har studier visat att narkotikahandeln sjunker och alkoholen 

ökar i samhället, då även de förskrivna narkotiska preparaten (Ritter & Chalmers, 2011 s 1-3). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Mina teorier är valda utifrån min metod att utföra intervjuer med enskilda respondenter, samt 

mitt resultat och analysarbete. Jag börjar med Aaron Antonovsky som med sin teori förklarar 

hur människor hanterar svåra påfrestningar och genom dessa i bästa fall växer och 

vidareutvecklas. Detta synsätt använder även Ann Inger Helmen Borge, när hon förklarar vad 

begreppet resilens betyder för barn med en uppväxt i problematiska familjer. Hon tar just 

avstamp i Aaron Antonovskys KASAM teori. Att just se på den egna familjens betydelse gör 

även Ted Goldberg med sin stämplingsteori som förklarar det psykosociala förhållandet 

mellan samhälleliga processer och de mänskliga relationerna, som genom detta skapar 

förståelse för ett avvikande beteende, att vara tung narkoman. 

Helen Rose Fuchs Ebaugh framställer olika exit-processer, dessa beskriver hur en människa 

går från en roll till en annan. Hon redogör för problemet med tvivlen, sökandet efter andra 

alternativ (roller) och vändpunkts processer vid rollbyte. De valda teorierna hålls samman 

genom att bland annat se på de mänskliga processerna som påverkas av den miljö som 

människan uppehåller sig i. 

 

Salutogent perspektiv och KASAM 

Begreppet salutogent kommer från salus som betyder hälsa och genesis som betyder ursprung 

eller det som främjar hälsan. Salutogent perspektiv betyder hälsofrämjande och belyser de 

omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta 

för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer 

enligt Nationalencyklopedin (12.05.2010). Alla människor utsätts för påfrestningar förr eller 

senare i livet. För en del är dessa påfrestningar kraftiga och långvariga som ofta upprepar sig 

och som innebär ett livslångt lidande. Men för vissa människor blir det tvärt om, de reser sig 

upp ifrån det hopplösa läget och blir till och med stärkta efteråt (Antonovsky, 2009, s 16).  

 

Begreppet salutogent perspektiv utvecklades av Aaron Antonovsky internationellt känd och 

respekterad professor i medicinsk sociologi. Antonovsky beskriver detta i sin teori KASAM, 

som består av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, de personer som har 

högt KASAM har även mycket av detta (Antonovsky, 2009, s 9-10).  
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Med begriplighet menas hur en människa förväntar sig att de stimuli som han eller hon möter 

är förutsägbara och går att logiskt ordna och förklara. Det innebär att en människa som har en 

hög känsla av begriplighet kan klara av mycket svåra situationer och göra dem konkreta 

(Antonovsky, 2009, s 44-45). 

 

Hanterbarhet innebär i vilken grad en människa upplever att det står resurser till ens 

förfogande, dessa hjälper till att möta de krav som ställs av de stimuli som man utsätts för 

dagligen. Det kan handla om både ens egna resurser, men även andras eller kanske ens tro, det 

spelar ingen roll vilket, bara att personen känner att dessa är att räkna med. Detta skapar en 

självsäkerhet vilket leder till att personen inte känner sig som ett offer beroende på olika 

omständigheter (Antonovsky, 2009, s 45). 

 

Meningsfullhet menar Antonovsky är den del som är KASAM begreppets motivations 

komponent. Hur uppfattar vi livet som meningsfullt, att livet har en känslomässig innebörd, 

att de problem och krav som livet ställer oss inför är meningsfulla att investera energi i, är 

engagerande, är utmaningar som vi välkomnar och inte känner som bördor (Antonovsky, 

2009 s 45-46). Antonovsky ser till det salutogena, det friska hos människan i motsats till det 

patologiska (det sjuka). 

 

Ett annat begrepp som Antonovsky använder är stressorer, dessa stressorer är en naturlig del 

av livet för alla människor. Antonovsky definierar detta som en situation som en människa 

ställs inför som inte har ett automatisk eller tillgängligt gensvar hos henne. Hur dessa 

situationer hanteras och vad resultatet blir av denna stressor är därmed högst individuellt. 

Stressorn skapar ett sorts spänningstillstånd som behöver bemötas, och resultatet beror på hur 

lämplig hanteringen är för just den situationen (Antonovsky, 2009 s 176-182). Det som 

föranleder teorin KASAM är de generella motståndsresurserna (GMR) som människor har.  

Dessa kan t ex vara pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd dvs. allt som kan ge 

kraft till att bekämpa en mängd olika stressorer. Genom att utveckla begreppet känsla av 

sammanhang där han menar att det gemensamma för GMR var att de bidrog till att göra de 

stressorer, som vi ständigt bombarderas av begripliga (Antonovsky, 2009 s 16-17). Om en 

människas tillvaro görs sammanhängande genom att göra den begriplig, hanterlig och 

meningsfull har han eller hon goda förutsättningar för att få ett meningsfullt liv. Att utsättas 
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för stress leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet blir sjukdom eller 

hälsa eller något däremellan beror på hur pass lyckosamt hanteringen av denna spänning är 

(Antonovsky, 2009 s 47). 

 

Resilens – risk och sund utveckling. 

Anne Inger Helmen Borge tar upp begreppet resilens och definierar det som motståndskraft 

och bemästring, med andra ord en god psykosocial funktion. Hennes utgångspunkt är det 

salutogena betraktandet av en aktiv process där en positiv funktion utvecklas (Borge 2005, s 

15). Den utgår från ett (risk)- barns olika förutsättningar att hantera svåra livssituationer, och 

om dessa leder till eller undviker psykiska problem för barnet i framtiden. De (risk)-barn med 

god resilens som dagligen ställs inför allvarliga situationer i en problematisk uppväxtmiljö, 

kan trots detta upprätthålla en tillfredsställande psykologisk funktion enligt Borge. Detta 

betyder att ett barn som inte utsätts för olika risker under sin uppväxt inte heller utvecklar 

resilens. Resilens uppnås genom unik samverkan mellan barnets individuella drag och miljöns 

egenskaper (Borge 2005, s 13). Det som Borge intresserar sig för är de barn som visar på en 

bättre utveckling än vad som förväntas, de barnen benämns ibland som ”maskrosbarn”(Borge 

2005, s 9,13). Barn med kreativitet och konstnärlig talang har en bättre förmåga att utveckla 

resilens, trots en svår barndom. Genom denna förmåga kan barnet fly från svåra 

familjeförhållanden till sin egen fantasivärld. Borges resilensteori härstammar i stora delar 

från Aaron Antonovsky`s KASAM, där hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är 

viktiga begrepp inom denna teori. Borge menar att ett barn som vanligen ser en lösning på 

sina vardagliga problem också kan hantera dessa. Likaså när det gäller i vilken grad som 

barnet känner att vardagen är meningsfull och på detta sätt blir tillfredsställd med denna, eller 

vilken förståelse av sina egna känslor som barnet upplever, påverkar också i vilken grad 

barnet har en förmåga att utveckla resilens. Kunskap om resilens används i arbetet med att 

framkalla hälsofrämjande processer hos barn med en ogynnsam uppväxt (Borge 2005, s 17). 

 

Stämplingsteori  

Ted Goldbergs stämplings teori används enbart på problematiska narkotika användare, inte 

rekreationsanvändare. Huvudsyftet är att se bort från individuella skillnader och se på 

underliggande gemensamma mönster hos de personer som dagligen använder narkotika. Ted 

Goldberg (2000:152) menar att drogkonsumtion är ett komplext problem som innefattar 

 



 

 

  17

kulturella normer och definitioner, tid, ålder, kön osv. vilket gör det osäkert hur väl teorin kan 

generaliseras på andra grupper. Goldberg talar om självbilden, vilket handlar om hur en 

människas uppfattning är om de egna personliga egenskaperna och det egna beteendet, och 

om detta lever upp till samhällets ideal. Denna självbild är grundad i och modifierad genom 

relationer med andra speciellt personens signifikanta andra det vill säga dess sociala föräldrar. 

Sen växer personen upp och träffar andra signifikanta andra t ex vänner och umgänge, som 

påverkar henne på olika sätt, men redan då är grunden lagd. Den första stämplingen kommer 

från personens föräldrar, den andra är samhällelig stämpling. Negativ självbild innebär att 

personen lärt sig genom olika reaktioner från sina signifikanta andra att hon eller han inte 

tillhör samhällets ideal i vare sig egenskaper eller beteende. Stämpling är en process som 

innebär att flera negativa reaktioner från de signifikanta andra omdefinieras av personen till 

en sanning, och där självbilden blir mera negativ än vad den tidigare har varit. Exempel på 

detta kan vara familjen, umgänget, arbetet, utseendet och den sexuella läggningen. Det 

innebär att när en människa redan som barn får höra ideligen att han eller hon gör fel så startar 

en process som i värsta fall leder till det första stadiet i en avvikarkarriär (Goldberg 2010, s 

155-156).  

Denna karriär startar med de signifikanta andra sen kommer den andra stämplingen och det 

från samhället. I den samhälleliga stämplingen talar Goldberg om beteendeinkongurens som 

inträffar då individen begår gärningar som inte stämmer överens med hennes självbild. En 

person med en negativ självbild agerar så att hon provocerar andra till att bekräfta den 

negativa självuppfattningen, hellre än att orsaka inkongruens genom olika handlingar som 

skulle uppmuntra andra att ge positiva reaktioner, som i stället skulle skapa förutsättningar att 

förbättra självbilden. För en människa som redan har en dålig självbild brukar i stället 

negativa reaktioner bli en bekräftelse på det som personen redan vet om sig själv (Goldberg, 

2010 s 157-160).  

Det tredje stadiet är den sekundära avvikelsen som i sig handlar om beteenden som strider 

mot kulturella normer, vilket personen då är väl medveten om att han eller hon strider mot. 

Detta grundas på den redan negativa självbilden och handlar om olika sätt att försvara sig, 

angripa eller att anpassa sig till öppna eller förtäckta problem, orsakade av tidigare stämpling. 

I detta stadie fungerar inte den normala sociala kontrollen eftersom personen redan har 

accepterat att hon eller han fungerar dåligt. En människa med en negativ självbild ser inte 

andras reaktioner som ett rättesnöre som ska hjälpa till att ställa saker och ting i ordning, detta 
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eftersom det inte ligger i hennes erfarenhetsvärld att hon ska kunna bli accepterad. Allt detta 

är grundstenar i en avvikelsespiral. Stämplingsreaktioner ger en negativ självbild som leder 

till sekundär avvikelse, som är ett misslyckande enligt kulturella normer, vilket leder till mera 

stämpling osv. (Goldberg, 2010 s 161-163). 

 

Exitprocesser 

Den amerikanska sociologen Helen Rose Fuchs Ebaugh har studerat uppbrottet som process i 

sin bok Becoming an ex (1992). I dagens västerländska samhälle är det inte ovanligt att en 

person byter arbete, partner, religion eller geografiskt läge. Vi går in -och ur olika roller under 

en livstid. Ebaugh uppmärksammar i sin bok att väldigt lite forskning har gjorts på vad det 

betyder att lägga en viss roll bakom sig, och genom detta ingå i en ny och okänd identitet 

(Ebaugh 1992, s 1-5). 

Hon beskriver detta utifrån olika faser som en människa genomgår vid en livsförändring från 

ett tillstånd (roll) till ett annat. Ebaugh definierar detta som de första tvivlen. Situationer som 

tidigare tagits för givna (vilken partner, yrke, religion osv.) och dessutom accepterats, börjar 

ifrågasättas och på så sätt skapa en ny mening för personen. Skälet för tvivlet grundar sig i t 

ex vantrivsel med sin tillvaro. Denna vantrivsel skapar irritation. Om personen får förståelse 

av andra som t ex råd om hur en förändring kan skapa bättre möjligheter, kan detta resultera i 

att personen inte längre känner sig fångad utan i stället få krafter att genomföra en förändring. 

Om personen inte får förståelse eller bekräftelse så finns risken att situationen blir förvirrande 

vilket innebär att personen tvivlar på sitt eget omdöme. Den andra fasen i exitprocessen 

handlar om sökandet efter alternativ. Personen letar efter utvägar och som stegvis klargör 

medvetna planer om en förändring. Att väga för -och nackdelar mot varandra och se vilka 

olika alternativ som kan vara möjliga för att skapa en förändring i tillvaron. Om personen fått 

kämpa länge för att få till en förändring t ex vid en skilsmässa blir det också mera 

smärtsamma överväganden innan uppbrottet. Att få ett starkt och ärligt stöd vid sådana 

situationer är mycket betydelsefullt och av stor vikt i denna fas. Efterhand tar ett 

huvudalternativ form och personen kan ta till sig de normer och värderingar som kommer att 

bli förknippade med den nya rollen. Det definitiva beslutet anger också vändpunkten menar 

Ebaugh. Hon beskriver fem olika vändpunkter den första, utmärkande händelser. En plötslig 

händelse som t ex otrohet eller våldshändelse gör att personen inser att en förändring måste 

komma till stånd, personen ”vaknar upp”. Nästa vändpunkt handlar om att personen inte 
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längre står ut med situationen och nu måste en radikal förändring till. Detta har föregåtts av en 

rad negativa händelser som till sist får bägaren att rinna över. De tidsrelaterade faktorerna 

skriver Ebaugh handlar om uppbrott för att inte riskera att fastna i en viss situation över en 

längre tid. Hon exemplifierar sig själ då hon i sin egen exit-process från att ha varit nunna i 

kloster valde att inte avge något klosterlöfte vilket hade inneburit att hon haft mycket svårt att 

ta sig därifrån. Ett uppbrott kan vara legalt genom sina ursäkter, det kan handla om t ex 

hälsan, omorganisation osv. Ebaugh menar här att det kan vara ursäktligt och rättfärdigar 

personen att göra uppbrott. Antingen – eller situation innebär att personen måste bryta upp för 

att rädda det som räddas kan. Det kan handla om att rädda livet på sig själv som t ex då en 

person slutar att missbruka. Den fjärde och sista fasen i exitprocessen kallar Ebaugh 

skapandet av en före detta roll.  Denna process är ofta väldigt smärtsam för personen 

eftersom att omgivningen inte lika snabbt (oftast) ställer om sig till det som skett. Processen 

att ta sig ur en roll innebär svårigheter eftersom personen nu ska förhålla sig till det som varit. 

Ofta har personen och andra i samhället förväntningar om vilket beteende han eller hon bör ha 

utifrån den roll han/hon kommer ifrån. Här kan det bli svårigheter med att hävda sin nya 

självuppfattning gentemot omgivningens reaktioner, detta kan leda till att personen hamnar i 

en akut identitetsosäkerhet, i värsta fall kan detta resultera i social isolering (Ebaugh 1992, s 

41-45). 
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METODKAPITEL 

Trost (2010, 31-33) beskriver att syftet med en studie bestäms av valet av en lämplig metod. I 

denna studie fanns en önskan att studera fenomenet sociala faktorer genom så kallade 

djupintervjuer. I dessa intervjuer finns det ett intresse av att förstå hur olika människor 

resonerar eller reagerar, även att urskilja olika handlingsmönster. Intervjun vill spegla 

verkligheten hos den som blir intervjuad, det är hans eller hennes värld jag vill studera och 

sedan tolka. Tolkningen bestäms därefter av det givna teoretiska perspektivet och den givna 

situationen. Vid bearbetningen och analysen fann jag sedan olika mönster som kunde urskiljas 

ur de olika respondenternas livsvärldar.  

 

Kvale beskriver den kvalitativa intervjuns förståelseform med olika aspekter på denna. Den 

kvalitativa forskningen vill studera intervjupersonens livsvärld och hur han eller hon relaterar 

till den.  

Genom att gå igenom olika livsområden ringas detta in och intervjun blir personlig då den 

intervjuade själv kan välja olika centrala teman som han eller hon tycker är av vikt.  

Huvuduppgiften för intervjuaren är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger, 

intervjuaren registrerar och tolkar det som sägs, men även hur det sägs. Det är viktigt att 

intervjuaren observerar t ex tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. Att vara en 

observant intervjuare kan betyda väldigt mycket när det gäller hur mycket information som 

intervjun kan komma att ge (Kvale1997, s 34,35). 

 

Urval och bortfall 

I denna studie avses att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för hur en person med 

ett tidigare tungt missbruk klarar av att vara missbruksfri. Därför kontaktades först 

beroendeteamet, ett team som tillhör psykiatriska öppenvårdskliniken, där 

läkemedelsassisterad substitutionsbehandling ges sedan år 2006. Klartecken gavs från 

beroendeteamet och det fanns ett intresse av att göra en klient studie. Personalen skulle hjälpa 

till att distribuera informationsbladen till sina patienter, och ett rum tillhörande socialtjänsten 

kunde användas för intervjuerna, vilket var praktiskt då de besöker beroendeteamet minst en 

gång per vecka. Det visade sig efter några veckor att detta inte var genomförbart då 

verksamhetschefen ställde sig tveksam eftersom denna enhet lyder under Hälso – och 

sjukvårdslagen, och denna lag främjar inte sådan undersökning som studien avsåg att 
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undersöka. Alternativet blev då att gå via beroendeenheten inom socialtjänsten. Förste 

socialsekreteraren hjälpte då till att ta ut en lista över de som varit med i 

substitutionsprogrammet mer än två år. I substitutionsprogrammet fanns femton klienter och 

av dessa svarade fem positivt på en medverkan i studien. Då antalet klienter är få, och då 

könsfördelningen är 20/80 valde jag för att säkerställa anonymiteten att inte presentera studien 

ur ett könsperspektiv utan i stället som en studie ur klientperspektiv.  

 

Urvalet är ett så kallat icke- sannolikhetsurval, där populationen är femton stycken med 

skiftande tidsmedverkan i programmet, den längsta har deltagit sedan starten i Visby 2006. 

Detta urval skiljer sig från sannolikhetsurvalet som försöker hitta representativa människor 

eller företeelser för populationen. Vid en studie som denna är detta val av urval att tillgå, då 

det kan vara svårt att få tillräckligt många respondenter, en sådan studie är definitivt inte gjord 

som ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2010 s 32,37). Av dessa valdes tio stycken ut som 

varit med i programmet i minst tre år. Efter det första urvalet fick jag tre positiva svar, vilket 

gjorde att jag även kontaktade de fem som hade varit med i programmet i minst två år, genom 

detta fick jag två positiva svar till. Skälet till att jag inte skickade ut informationsbrev till 

samtliga femton initialt var en önskan om att jag skulle få ihop mina respondenter bland dessa 

tio som hade varit med i programmet längst. Det skulle förhoppningsvis ge den bästa 

informationen eftersom de också hade den längsta tiden i substitutionsprogrammet och stor 

erfarenhet av att vara missbruksfria under en överskådlig tid. Men då svaren bara var tre 

räckte inte detta material till för att göra en studie av i alla fall någon dignitet, därför blev 

även de som varit med lite kortare tid tillfrågade. Först skickades ett informationsbrev med 

information om vem jag var och vilket syfte jag hade med denna intervju, att denna var 

frivillig att medverka i och att materialet var konfidentiellt. Även att jag avsåg att inom det 

snaraste kontakta respondenterna via telefon för att förhöra mig om intresse fanns att 

medverka. Av de som svarade visade fem stycken intresse för att medverka i studien. 

Samtliga intresserade respondenter kom också vid avtalad tid, däremot var det svårt att 

motivera de övriga till medverkan. 

 

Av de fem respondenterna hade två arbeten och klarade sin egen försörjning. Tre hade bidrag 

från stöd och försörjning så kallat försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Det är dels en 

schabloniserad del som utbetalas enligt en för hela Sverige gemensam norm, och en del till 
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andra kostnader det kan t ex. vara bostad eller medicin, alltså till belopp som ska anses vara 

skäliga (4 kap. 1§ SoL.). 

 

Åldersintervallet på respondenterna är 15 år från den yngsta till den äldsta. Skälet för att sätta 

gränsen vid två års aktiv medverkan i programmet handlar om de etiska råd som handläggarna 

på beroendeenheten gav. Under dessa år har klienterna hunnit anpassa sig till sin nya 

livssituation som missbruksfri och kan anses som säkrare respondenter till min studie. 

 

Förberedelser och genomförande av intervjun  

Jag förberedde min studie genom att studera litteratur gällande valda teorier, kvalitativa 

metoder samt intervjuteknik. Vidare studerades tidigare studier i ämnet substitutions-

behandling. Ett informationsbrev skapades och detta brev presenterade forskaren och syftet 

med studien, tidslängden på intervjun, att denna var frivillig och att materialet var 

konfidentiellt. Först skickades tio brev till de respondenter som medverkat i 

substitutionsprogrammet mer än tre år. Efter en vecka med tre positiva svar, skickades 

ytterligare fem informationsbrev ut till de som medverkat i substitutionsprogrammet mer än 

två år, av dessa svarade två positivt. När tid och plats bestämts bokades studierum på 

Almedalsbiblioteket för intervjuerna. Tre intervjuer skedde utanför Almedalsbiblioteket, ett 

på härbärget och ett hemma hos en respondent. När det var dags för att intervjua började jag 

med att testintervjua personal på beroendeenheten, vid dessa intervjuer uppmärksammades 

problematiken med att ställa strukturerade frågor. Därför valdes dessa bort och i stället 

fokuserades det på att gå igenom olika livsområden, och startade sedan varje intervju med att 

respondenten fick beskriva hur ”en vanlig dag” kunde se ut.  

 

Vid intervjun påmindes respondenten om frivilligheten att medverka, samt att om 

respondenten ville avbryta så hade han eller hon full rätt till det utan att behöva förklara 

varför. De första minuterna av en intervju är mycket viktiga för att den fortsatta delen ska 

flyta på skriver Kvale (1997, s 117). Så gäller det även innan själva intervjun sätts igång med 

inspelningsapparat och eventuellt papper och penna. Jag hade vid varje intervju med mig 

kaffe och bulle, denna stund innan intervjun klär av bägge parter den värsta nervositeten. 

Under hela intervjun var diktafonen påslagen oavsett om personen ville ta en paus och röka 

eller fylla på kaffet, diktafonen var liten och ganska osynlig i sammanhanget. Detta 
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förfaringssätt gjorde det också intressant vid transkriberingen, då visuella bilder skapades ur 

ljudmaterialet som förtydligade svaren vid intervjun. I slutet av varje intervju tillfrågades 

respondenten om han eller hon hade något mer att tillägga, vilket samtliga hade. Den 

kvalitativa intervjun skapar förutsättning för att ta reda på hur den studerades livsvärld ser ut 

och hur hon förhåller sig till den. Det blir huvuduppgiften i den senare analysen att beskriva, 

tolka och förstå dessa teman i den intervjuades livsvärld (Kvale1997:34,35).  

 

Intervjuer 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte och är ostrukturerade, vilket innebär att frågorna är 

öppna utan några fasta svarsalternativ, detta möjliggör för respondenten att få tala fritt och på 

det sättet bestäms strukturen på svaren. Intervjun hade en låg grad av standardisering vilket 

innebär att intervjuaren tar hänsyn till respondentens språk genom att anpassa sitt eget. Att 

låta frågorna komma som de kommer och inte styra samtalet. Den intervjuade känner 

förhoppningsvis sig mera fri och den som intervjuar formulerar sina följdfrågor beroende på 

tidigare svar, på så sätt skapas större variationsmöjligheter (Denscombe, 2010 s 28 Trost, 

2010 s 39-40).  

 

Intervjuerna utfördes genom att forskaren utgick från olika livsteman (se bilaga 1) men där 

varje enskild intervju startades med en fråga om hur en helt vanlig dag såg ut? På det sättet 

fick forskaren viktig information till fortsättningen av intervjun eftersom det skulle vara 

onödigt att t ex. fråga om ”de egna barnens” betydelse i de fall där egna barn inte existerade. 

Kvale beskriver att som forskare finns det vissa risker med att förlita sig på sitt minne och 

enbart använda minnes anteckningar. Detta kan bli ett problem och forskaren riskerar att 

missa detaljer och dessutom är minnet selektivt.  

Vid intervjuerna användes en diktafon (inspelningsapparat). Denna tekniska utrustning var till 

stor hjälp även vid transkriberingen då det fanns speciella funktioner som underlättade 

avsevärt vid detta moment. Den kvalitativa metoden vill undersöka dessa människors 

situation, metoden är känslig och kraftfull så till vida att den vill fånga in människors egna 

erfarenheter och innebörder ur respondenternas vardagsvärld. Via intervjun har de möjlighet 

att förmedla sin situation till andra genom ett personligt perspektiv och med sina egna ord 

(Kvale, 1997 s 70-71, 147). 
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Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Under den tid som intervjuerna varade påbörjades transkriberingen av det färdiga 

intervjumaterialet. Vid transkriberingen ska det samtal som varade under intervjun förvandlas 

till text som ska tolkas. På detta sätt ville jag försöka finna mänskliga verksamheter som 

genom tolkningen blottläggs och skapar förståelse för fenomenet (Kvale, 1997 s 49). 

Transkribering handlar om att gå från muntlig diskurs till skriftlig diskurs och detta kan 

förändra de retoriska formerna. Vid pilotintervjuerna av personal vid beroendeenheten 

upptäckte forskaren att det var viktigt att använda ett så tydligt språk som möjligt. Det ger i 

sin tur ett tydligare svar som underlättar transkriberingen (Kvale, 1997 s 155-156). Resultaten 

redovisades i olika livsområden så som: Substitutionsprogrammet, missbruket, avsluta 

missbruket, nätverket, egna barn, hälsan, identiteten, arbete/sysselsättning och familjen. 

Resultaten analyserades med hjälp av teorierna och den tidigare forskningen. 

 

Reliabilitet 

Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa studier, då svaren är subjektiva. 

Tillförlitligheten i kvalitativ metod är styrd av olika faktorer. Det kan handla om hur 

kontakten mellan respondenten och intervjuaren är, hur frågorna formuleras, om dessa t ex. är 

mer eller mindre ledande (Kvale, 1997 s 213). Genom att jag inte använt mig av en 

strukturerad intervjuguide och haft en låg grad av standardisering kan det vara svårt att få 

någon tillförlitlighet i resultatet. Genomförandet av intervjuerna gjordes dock av en och 

samma person på så liknande sätt som möjligt. Vid hög extern reliabilitet tenderar resultaten 

att återkomma i flera studier och kan tas för att vara sanna. Men denna typ av reliabilitet är 

svår att uppnå inom kvalitativ forskning, då den är betydligt mer krävande och svår att 

handskas med. Svårigheten med att få en hög grad av reliabilitet kan handla om att människor 

konstruerar olika versioner från den ena intervjun till den andra, den intervjuade påverkas t ex 

av intervjuarens ålder, kön eller hur den intervjuade kände sig vid just den intervjun (Ryen, 

2004, s 141).  

För att analysen ska vara reliabel krävs kunskaper i ämnet hos den som intervjuar, 

hantverksskicklighet samt tolkande färdigheter skriver Kvale (1997, s 165). Reliabiliteten kan 

påverkas negativt då jag valt vissa teorier för att analysera intervjuerna, en annan studie med 

andra teorier kan då ge ett annat resultat än denna. Jag eftersträvade en god insikt i 

substitutionsbehandlingen samt kunskaper om missbruk, vilket den verksamhetsförlagda 
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praktiktiden varit en god källa till. Jag var väl medveten om svårigheten att håll en hög grad 

av reliabilitet i denna studie, och strävade därför efter att intervjuerna skulle vara så lika 

varandra som möjligt, då det gällde intervjulokal och tidslängden vid intervjuerna. 

 

Validitet 

Enligt Kvale (1997, s 214) är det viktigt att forskaren väljer lämpliga teorier för att besvara sin 

frågeställning. Här anser jag att valda teorier KASAM, Resilens, Stämpligsteorin och 

Exitprocesser är användbara för att analysera materialet i studien. Det är angeläget att försäkra 

sig om att undersökningen besvarar syftet. Tillförlitligheten hos intervjupersonernas svar är 

viktig för att studien ska vara valid. Detta kan anses framgå genom respondenternas frivilliga 

medverkan och deras vilja att sprida information, dessutom deras engagemang för att denna 

studie skulle komma till visar på att svaren är trovärdiga. Validitet handlar om att mäta det 

som undersökningen avser att mäta, vilket denna studie gjort. Jag anser därför att denna studie 

håller en hög grad av validitet.  

 

Litteraturanskaffning 

Databaser som använts i arbetet är Libris. 

Sökmotorer som användes var mestadels Google och Scirus.  

Tidskrifter har sökts genom universitetsbiblioteket, artiklar och databaser och tidskrifter. 

Sökord som använts i arbetet är; Opiatberoende, Substitutionsbehandling, Subutex, Metadon, 

Buprenorfin, Läkemedelsassisterad behandling, nätverk, bostad, hälsa, Addiction, alcohol, 

Abuse, success. 

Bok litteratur hämtades från Almedalens bibliotek i Visby. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie har utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk och -

samhällsvetenskaplig forskning, utgivna av Vetenskapsrådet 2004. Deras fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Respondenterna tillfrågades om de vill delta i studien via ett informationsbrev (se bilaga 1) 

som skickades brevledes till respondenternas hemadresser. I informationsbrevet fanns både 

min mejladress samt mobila telefonnummer, samt meddelade att jag hade för avsikt att ringa 

några dagar senare. I informationsbrevet framkom tydligt vad studien avsåg att studera. Att 
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tiden för intervjun skulle vara ca 40-50 min. Vilka rättigheter respondenten hade i form av 

sekretess, konfidentialitet. Även frivilligheten till att medverka, vilket inte ställde några krav 

på att intervjun skulle fullföljas fullt ut. Enligt nyttjandekravet får inga uppgifter som 

respondenten lämnar användas i annat syfte än det som uppges, det kravet har forskaren följt. 

De uppgifter som delgavs av respondenterna till mig konfidentiella och alla uppgifter 

distribuerades efter användning. Konfidentialitet är ytterst viktig för att skydda den forskades 

privata liv och identitet (Payne, 2004 s 157). Forskaren har tystnadsplikt vilket är ytterst 

viktigt att framhålla. Det skulle vara ytterst svårt om forskaren skulle ”läcka” uppgifter till 

andra, vilket skulle kunna leda till t ex att denna grupp inte medverkar någonsin i någon annan 

studie, så där har forskaren ansvar dels för de intervjuade samt för kommande studenters 

uppsatsstudier (Ryen 2004 s 159). Ett viktigt etiskt övervägande är att i studien framgår inte 

namn eller ålder då respondenternas anonymitet riskerar att avslöjas. Könsfördelningen inom 

substitutionsprogrammet är 12 män och tre kvinnor, i studien fanns det både kvinnor och män 

därför valde jag att inte namnge någon för att garantera anonymiteten. Efter intervjuerna och 

transkriberingen sändes varje enskild intervju ut till var och en, för att de i lugn och ro skulle 

kunna läsa igenom vad som framkommit ur deras intervju. Jag ringde också innan för att få 

absoluta rätta adresser och för att informera om att ett sådant brev skulle komma att ligga i 

deras postlåda. Vid det samtalet gavs också en möjlighet att höra efter hur respondenterna 

uppfattat intervju situationen. Samtliga respondenter har också fått ett varsitt exemplar av 

studien, då de efterfrågade detta. 

 

Metodkritik 

Att jag inte kontrollerade kontakten mellan beroendeteamets personal och deras 

verksamhetschefer. Detta resulterade i att arbetet startades upp och jag påbörjade hela min 

studie med att söka mina respondenter via psykiatrin.  Tanken var också att jag skulle 

använda ett rum på psykiatrin för kommande intervjuer. Detta gjorde att studien försenades 

något och jag fick söka mina respondenter via Missbrukarvårdsenheten i stället.  

 

Andersson & Ahnlund (2009, s 181) tar upp problematiken angående säkerheten med att veta 

att det urval som gjorts är det rätta, det ska representera det djup av fenomenet som vi avser 

att studera. Att av femton möjliga respondenter fick forskaren bara fem positiva svar, önskvärt 

hade varit att få minst sex till åtta respondenter med i studien vilket hade skapat större 
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generaliserbarhet av resultatet av studien. Genom att underlaget i min studie endast var fem 

respondenter har urvalet begränsats. Inte heller har jag av etiska skäl kunnat namnge citaten 

då risk skulle finnas att kunna identifiera de intervjuade, eftersom det i urvalsgruppen (minst 

två år i substitutionsprogrammet) endast finns tre kvinnor. 

 

Johnsson (2005, s 69) berättar om en kontroversiell studie som gjordes vid Ulleråkers sjukhus 

redan 1973. Den gick ut på att ett antal tunga missbrukare delades upp i två grupper den ena 

fick metadon och den andra inte. Den grupp som inte behandlades med metadon 

kontrollgruppen, fick andra på förhand bevisligen verkningslösa tabletter. Resultatet visade att 

i den grupp som fick metadonbehandling blev 81 procent missbruksfria. I den andra gruppen 

kontrollgruppen, gick i stort sett samtliga under genom att avlida. Detta försök var helt enkelt 

ett påtryckningsmedel för att socialstyrelsen skulle påskynda kommande beslut att ge fler 

personer rätt till metadonbehandling. Riktigt så kontroversiell skulle jag inte vilja vara, men 

det mest intressanta i denna studie hade varit att ha en kontrollgrupp att jämföra med. Denna 

grupp skulle ha varit de som varit med i programmet men avslutat behandlingen ofrivilligt. 

Detta hade gett studien en vetenskaplig signifikans genom att kunna studera eventuella 

skillnader i sociala förhållanden mellan bägge grupperna. Men detta hade krävt ytterligare tid 

och dessutom kan det vara svårt att finna dessa personer eftersom de troligen är aktiva i sitt 

missbruk.  
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

 

Syftet med denna studie är ett se vilka sociala faktorer som inverkar på en människas förmåga 

att vara/hålla sig missbruksfri. För att få klarhet i detta utfördes intervjuerna ostrukturerade 

det vill säga utan på förhand strukturerade frågor. I stället valdes olika livsområden ut och 

som sen avhandlades under intervjuns gång. Varje intervju hade dock en standardiserad fråga 

”hur ser en vanlig dag ut för dig”? Genom detta fick intervjuaren reda på viktig information i 

den fortsatta intervjun och där fokus på aktuella livsområden för varje enskild person 

avhandlades. Genom att studera olika livsområden som t ex substitutionsprogrammet, de egna 

barnen, familjen, identiteten, arbete/sysselsättning och så vidare kunde de sociala faktorerna 

inringas och syftet med studien kunde besvaras. 

 

Substitutionsprogrammet 

Att ingå i substitutionsprogrammet innebär en möjlighet för dessa klienter att klara av att vara 

missbruksfria. Under mycket lång tid har de missbrukat tunga droger, och försökt genom 

tidigare frivilliga behandlingar att komma ifrån sitt missbruk och beroende. Att slutligen få 

möjlighet att ingå i den läkemedelsassisterade substitutionsbehandlingen ger dessa personer 

en chans att få rehabilitera sig till det liv som samtliga respondenter uttryckligen sagt i 

intervjuerna, nämligen ett vanligt ”Svensson liv”. 

 
”Jag tycker att det är bra att det är så enkelt och det är bara att gå och hämta, lämna 

pissprov och sen är det bra liksom”. 

 

Att ingå i substitutionsprogrammet innebär att personen kommer till beroendeteamet 

psykiatrin, lämnar sitt drogtest, urinprov som är övervakade av personal, och hämtar sin 

medicin. Avhängigt på hur länge de medverkat i programmet och hur väl det har gått, avgör 

antalet gånger per vecka som drogtest samt utlämning av medicinen görs, bägge dessa görs 

samtidigt. Upplevelsen av provtagningarna är att det ibland känns som om ingen litar på dem, 

en av respondenterna uttryckte att ”hur länge ska jag bevisa att jag inte tar droger”? I övrigt 

tyckte samtliga att det trots allt var bra med kontroller, speciellt då någon var ny i 

programmet, eller då drogtesterna visat positivt kunde kontinuiteten vara en hjälp för att klara 

av stanna i behandlingen.  
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”Det tog nästan två år för mig att komma med i programmet”. 

 
”…..ansökan tog tid, mycket dokumentation, det var busslaster av dokumentation”. 

 

Flera upplever att tiden innan antagningen till programmet varit väldigt lång. Väntetiden är 

oftast ca två år och under den tiden har några själva medicinerat sig med subutex som de köpt 

illegalt. Antingen som ett sidomissbruk till sitt ordinarie missbruk med opiater, eller enbart 

med subutex och har då själva slutat med övriga droger. Samtliga respondenter beskriver i 

intervjuerna sina engagemang för att få komma in i substitutionsprogrammet, det har varit ett 

mycket tydligt mål för dem. Andra behandlings alternativ tycks inte finnas, tilltron till den 

egna förmågan att klara av att vara missbruksfri utan metadon eller subutex är låg. 

 
”……jag tror att, jag vet att jag inte skulle klara mig utan. Nu har jag varit med så pass 

länge, byggt upp sido vinster och så. Jag har till exempel tagit tillbaka mitt körkort….. 

 
”….men så när jag mådde så där dåligt och allting, gick jag varje dag och de är ju jätte 

bra däruppe (på beroendeteamet/min anm.). Nu har jag fått individuell terapi, samtal en 

gång i veckan”. 

 

Hur respondenterna upplever Substitutionsprogrammet avgörs av upplevelserna som görs 

över tid, samt hur dessa överensstämmer med personliga mål med livet i övrigt. Genom att få 

hjälp via substitutionsbehandlingen kan de skapa en stabilitet i livet som också gör det möjligt 

att rehabiliteras socialt. Att personalen på beroendeteamet är viktiga framgår tydligt i 

intervjuerna. Med deras hjälp och stöd kan respondenterna få hjälp att orka vara missbruksfria 

när det känns svårt och tungt mellan varven. Speciellt i början av substitutionsbehandlingen 

berättar respondenterna kan det vara svårt att dels förstå reglerna som innefattas i 

behandlingen, men även att de står ganska ensamma då tidigare vänner måste väljas bort och 

då de i stället ska skapa eller ta upp nya sociala kontakter. Så med tydlig programstruktur, 

jämte individuella samtal med personalen i teamet får klienten hjälp att begripliggöra syftet 

med behandlingen. Det är viktigt att personalen vid beroendeteamet känner till att det handlar 

om hur dessa människor upplever inre och yttre stimuli rent förnuftsmässigt, hur gripbar är 

situationen och hur är informationen ordnad för att den ska passa och förstås av mottagaren? 
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Om en person har en hög känsla av begriplighet innebär det att denna person klarar av att 

hantera olika yttre faktorer på ett adekvat sätt (Antonovsky, 2009 s 229). 

 

Missbruket 

Varför hamnar personer i ett missbruk?  Goldberg beskriver det som att många människor 

söker upp drogscenen men bara ett fåtal stannar kvar. Det kan handla om fysiologiska 

egenskaper, psykisk läggning, livserfarenheter, förväntningar och kunskaper om droger som 

individen har med sig från sitt förflutna. 

Goldberg jämför det med ett exempel som inte är drogrelaterat, nämligen nöjesparkernas 

”berg och dalbana”. Vissa personer avstår direkt upplevelsen, de som väljer att åka med har 

alla olika upplevelser av färden och regerar olika. Somliga tolkar situationen som farlig och 

kan till och med få panik, andra blir glada och euforiska, vissa förhåller sig likgiltiga 

(Goldberg 2010, s 85 ff.). 

 
”När jag var 12 började jag röka hasch, mest på helgerna och så där. Jag drack ju också 

och blev alltid den fullaste på alla fester”. 

 
”Jag träffade en kille under den perioden som missbrukade å så, det var när jag började 

plugga på gymnasiet. Sakta men säkert fick jag tag på amfetamin, då började jag kunna 

sitta still, kunde läsa ordentligt och plugga bättre, det var ju en bra grej. Efter någon 

månad fick jag tag på heroin då, så då provade jag ju det då”. 

 

Till stora delar gemensamt för respondenterna är att uppväxten varit problematisk. Det har 

varit missbruk i familjen, psykisk ohälsa, självmord, skilsmässa eller problematiska 

styvföräldrar. Dessa olika riskfaktorer finns både på samhälls-, grupp- och individnivå. En 

kombination av riskfaktorer, inte någon enskild kan avgöra om barn eller ungdomar far illa. 

Även tillgången på droger, hyperaktivitet, beteendeproblem samt tidig alkohol- och 

droganvändning är riskfaktorer för senare kriminalitet (Eriksson, 2008, s 19 ff.). 

 
”Det tog lång tid, flera år. I början var det ju inte dagligen, det blir lite, det blir ett jävla 

lur, det söker upp en utan att man vet om det”. 
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”…men det slutar med att man är uppe i så extrema doser alltså, mot slutet blandade jag, 

då fick jag gå och röka heroin sen injicerade jag kanske två gånger om dagen. Sen röka 

var femte- tionde minut, för att hålla sig någorlunda frisk”. 

 

 

Att avvika handlar om en social företeelse där avvikelse existerar enbart i relationen mellan 

en person och de övriga i en grupp. När en människa börjar missbruka bryter han eller hon 

från samhällets normer, detta kräver åtgärder ifrån olika sociala organ vilka slutgiltigt och 

formellt stigmatiserar personen som missbrukare.  

Stämpligsteorin är främst behjälplig när man vill förstå problematisk konsumtion av 

narkotika. Det handlar dels om vad som gjort att en individ leds bort från samhället och dess 

normer, men även vad som upprätthåller ett avvikande beteende (Goldberg 2010 s 149–150). 

Föds man i en familj med missbruk, relationsproblem, psykiska problem eller vad det må 

vara, påverkas självbilden så att klyftan mellan samhälliga ideal och verkligheten blir alldeles 

för stor. 

 

Att avsluta missbruket 

Långsamt växer insikten fram att en förändring måste ske, längre ner än så här vill de inte 

sjunka, någonstans finns en gräns för vad de är beredda att offra. Hur lång tid det tar att 

komma fram till den insikten beror på hur pass negativ självbilden är (Goldberg, 2010 s 236–

237). Försöken till drogfrihet har varit flera dels genom egna försök som misslyckats och med 

hjälp av olika behandlingsprogram. Då främst tolv-stegs-program som för vissa varit en hjälp 

just då, men som senare ändå resulterat i återfall. 

 
”Jag kände en gång, jag satte ner foten, det här med liv och död. En heroinist blir inte så 

gammal. Om jag tar ett återfall så på tre dagar så är jag helt nere i skiten igen, det går fort 

utför”. 

 
”Ja, jag hade några sådana där skrämselskott å så där, men det var på GHB å så där, 

vaknade med slangar, grejer överallt å så, men det händer ”. 

 

Att till sist komma fram till vägs ände och välja bort drogerna, är ofta ett resultat av flera 

försök innan personen lyckas. Att klara detta kan handla om en persons resilens vilket handlar 

om en människas förmåga att bemästra sin situation och hennes motståndskraft, både den inre 
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och den yttre. Det handlar om att återgå till en ursprunglig form det vill säga att återgå till ett 

liv utan droger eller kriminalitet, ingen av respondenterna var varken missbrukare eller 

kriminell i sitt ursprung. Det handlar även om att återuppta, upprätthålla samt att förbättra sin 

livssituation och detta sker i processer som gör att utvecklingen når ett tillfredställande 

resultat (Borge, 2005, s 11–12).  

 

I intervjuerna framgår att samtliga respondenter levt i sina biologiska familjer under 

uppväxten. Även om det gått snett i tidiga tonår så har de på något sätt fått en del redskap med 

sig ut i livet, vilket kan skönjas i intervjuerna. Livet utan drogerna är en stark drivkraft hos 

dem, och att få möjlighet att leva ett så vanligt liv som möjlig känns för dem som det riktiga 

”normala”.  
 

”Det var det här med barnen, när hon mamman alltså blev sjuk, hon hade psykos ibland. 

När lapparna kom hem från polisen, jag fick två stycken. Ja, de hade varit där och så, då 

förstod jag att det här inte går längre”. 

 

Av respondenterna var det fyra som har egna barn. Omsorg om ett väntat eller redan fött barn 

är för dessa ett genomgående skäl för att lämna missbruket. Det som mycket tydligt framgår i 

intervjuerna är deras stora engagemang för sina barn oavsett om de bor tillsammans eller inte. 

För två av respondenterna fanns en förhoppning om att deras barn skulle flytta hem till dem, 

de ansåg att där barnen nu bodde inte var en tillfredsställande uppväxt. Ingen levde ihop med 

den andre föräldern, och i ett av fallen hade den andre föräldern avlidit för något år sedan. Det 

var också den enda av respondenterna som hade levt tillsammans med mamman i samband 

med barnens födelse, men på grund av mammans sjukdom hade de separerat när barnen var i 

8- 10 års ålder.  

 

Gemensamma barn anses allmänt vara det som svetsar samman relationen, inte något som 

splittrar upp den. Flera har befunnit sig i en skör livssituation som gjort det svårt att klara 

trycket utifrån. De vill klara av att ta ansvar för sina barn, få umgänget med den andre 

föräldern att fungera och hantera skuldkänslor och krav utifrån. Dessutom ska de hantera 

ambivalensen i förhållandet till drogerna, och kunna klara av att sätta sina egna gränser 

(Skårner, 2001, s 157-158).  

 

 



 

 

  33

Hälsa 

Ett starkt skäl som samtliga respondenter menar har en stor inverkan på deras val att bli 

missbruksfria är hälsan. Vinsterna som respondenterna uppger är att slippa leva ett utslaget 

liv, som resulterar i svårigheter att till exempel ha kontakt med sina barn. När en person är 

aktiv har han eller hon inte förmågan att klara av att ha sociala kontakter förutom de som 

direkt har med missbruket att göra.  

En av respondenterna säger att ” det är ett jävla gider när man håller på”. Alla respondenterna 

önskar att få ett ”vanligt liv”, utan droger som gör att de kan behålla sin bostad och eventuell 

sysselsättning. Det handlar också om den risk som det medför att knarka nämligen att dö.  

 
”Förut när jag inte ville leva så sket jag ju i min hälsa. Jag vill leva, varför ska jag då 

knarka, det är ju som att skriva idiot i huvudet”. 

 
”Ja, alltså när man har gått på så mycket opiater, man blir ju fruktansvärt sjuk, det är en 

belöning att bli frisk”. 

 

 

Utifrån ett salutogenetiskt synsätt som fokuserar på hälsan kan man ställa frågan enligt 

Antonovsky: Hur kommer det sig att människor hamnar vid den positiva polen i dimensionen 

hälsa-ohälsa, vad får dem att röra sig mot denna pol?( Antonovsky, 2009, s 16 ff.).  

Antonovsky menar att det handlar om hur framgångsrik hanteringen av stressorer som en 

människa utsätts för är, även kallat ”generella motstånds resurser ” förkortat GMR. Det 

gemensamma för GMR är att de bidrar till att göra våra stressorer begripliga. Stressorer är 

något som för in entropi (störning) i systemet då en livserfarenhet kännetecknas av bristande 

entydighet. Det resulterar då i under -eller överbelastning och utan möjlighet att självständigt 

kunna påverka. Genom att återkommande ge människan erfarenheter skapar dessa så 

småningom en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2009 s 58–59). 

 

Om en människas inre och yttre värld är förutsägbar, finns det en hög sannolikhet för att saker 

och ting kommer att gå så bra som man önskar och förväntar sig (Antonovsky, 2009:16–17). 

Genom att under flera år försöka upphöra med sitt missbruk dels genom egna försök och via 

olika behandlingar, kommer personen fram till vissa insikter. Det kan handla om att få en 
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förståelse för vad missbruket kommer att leda till, kanske genom att uppleva olika förluster av 

missbrukande vänner.  

 

Genom att kunna acceptera sina förmågor och oförmågor blir livet hanterbart och personen får 

ett sammanhang i det som sker. Flera av respondenterna säger också att olika behandlingar 

som i och för sig inte gjorde dem missbruksfria, ändå var viktiga och betydelsefulla för att de 

så småningom skulle komma fram till att de inte ville fortsätta med sitt missbruk. 

Genomgående påvisade de intervjuade att hälsan var en mycket viktig faktor för att besluta 

sig för att gå med i substitutionsprogrammet. Alla var överens om att de helt enkelt inte hade 

kraft till att knarka längre. Jagandet efter droger och den psykiska och fysiska hälsan blir efter 

många års missbrukande ett tungt ok att bära. Som en av respondenterna sa, ”jag var så jävla 

trött på att jaga droger, jag orkade helt enkelt inte längre”. Att tröttna på drogerna verkar vara 

en drivkraft att förändra sitt liv. Drogerna ger inte längre de kickar som de gav tidigare och 

abstinensen är för jobbig för att det ska vara värt besväret. 

 
”…..  man känner sig mer frisk, och klarare i huvudet”. 

 

Identitet 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1992, s 123) beskriver att personen kommer till en vändpunkt i 

livet där han eller hon i stället mobiliserar och fokuserar medvetet på att gamla handlingslinjer 

som har misslyckats inte är bärande längre, och genom detta bryter upp från ett tidigare liv. 

Det tidigare livet ger alltså inte längre tillfredsställelse, och skapar därför förutsättningar för 

en förändring.  

 
”Ja, alltså, jag har varit mig själv ändå, jag är nog inte annorlunda nu egentligen, så det är 

väl min identitet. En annan identitet har väl andra sätt hos mig egentligen”. 

 

Ebaugh (1992, s 21) fortsätter: Inte alla roller i en människas repertoar är lika viktiga för 

självidentiteten, inte heller är det avgörande vid en viss tidpunkt. Man kan tala om ”identitet 

framträdande” för att hänvisa till i vilken grad en viss roll är inblandad i olika sociala 

situationer. Ju högre identitet i rollhierarkin, desto mer sannolikt att rollen kommer att 

åberopas i många olika situationer. 
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”Det är svårt att hitta den jag är utan drogerna, vem är jag? Jag har alltid haft en 

missbruksidentitet, jag lär fortfarande saker om mig själv. Hur det är t ex. med moral och etik, 

jag får hela tiden omvärdera saker”. 

 
”….det har varit svårt, men samtidigt intressant och spännande. Det blir som att trampa vatten 

med missbruk, jag utvecklades inte så mycket”.  

 

 

Identiteten som missbrukare eller en person med missbruksproblematik behöver inte 

nödvändigtvis förändras i någon nämnvärd omfattning då en person frångår sitt missbruk, 

detta har framkommit vid intervjuerna. Grundidentiteten finns med från vårt ursprung, det vill 

säga från vår familj. Vår identitet skapas i våra sociala relationer både de gamla och nya. 

Respondenterna beskrev själva att de inte tyckte att det var något problem att byta social 

tillhörighet, att de även under sitt missbruk ”varit sig själva” i väldigt stor utsträckning. En 

respondent menade att det troligen var dennes omgivning som kunde svara på om han 

förändrats efter att han gått med i substitutionsprogrammet. 

 

Familjerelationer 

Släkt och familjerelationer brukar benämnas socialt tillskrivna relationer. Att individen föds 

in i ett redan definierat socialt sammanhang, nämligen sin släkt. Man kan säga att det inte 

krävs någon inträdesbiljett för att kvalificera sig, men det innebär inte heller att släkten alltid 

är given. Det som det under någorlunda normala omständigheter innebär att ha en släkt är att 

man på gott och ont svetsas samman. Man följer varandra genom livet i olika livsritualer så 

som födelsedagar, giftermål, barnafödslar och till sist döden, dessa är förknippade med 

kulturbundna socialpsykologiska roller som mamma, pappa, syster och bror. Släktrelationer är 

socialt tillskrivna och som man tvingas att förhålla sig till. De sociala banden är dessutom 

förknippade med kulturella och samhälleliga värderingar, som sällan stämmer överens med 

respondenternas egen livssituation. (Skårner 2001 s 73-75, 90-91).  

Samtliga intervjuade förklarade att deras biologiska uppväxtfamiljer hade varit problematiska. 

Dels därför att det hos vissa funnits missbruk inom familjen eller psykisksjukdom, även att 

familjerna splittrats på ett tidigt stadium genom skilsmässa, omgifte eller självmord. 
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”Min mamma och pappa skilde sig och min pappa hängde sig då, så det var lite jobbigt, 

12-13 år var ja då vet du, så det var en jobbig tid där. Då flyttade syrran till Småland då 

när min mamma och pappa skilde sig, mamma mådde jätte dåligt och var lite psykiskt 

störd, så hon åkte in på psyket flera gånger, så det var en period som var jätte jobbig”. 

 
”Så fort jag ska göra något som att åka till fastlandet blir hon nervös över vad som ska 

hända. Då tror hon att det ska bli skit, med viss rätt. Det har ju hänt tidigare, att jag gått 

ner i skiten. Det tar lång tid att bygga tillbaka tilliten, det känner jag”. 
 

Det sociala stödet utvecklas i relationer till andra som i sammanhanget handlar om det sociala 

nätverket i sin helhet. De intervjuade förklarade att de trots svårigheterna med relationen till 

sina föräldrar och syskon sökte ett visst stöd i mån av vilka möjligheter och begränsningar 

som finns inbyggda i olika situationer. Det sociala nätverket är också gamla vänner, främst de 

som inte själva missbrukat (Skårner, 2001 s 264-265). 

 
”Ja, hon har väl stöttat mig å så där (mamma/min anm.) jag fick ju komma dit varje 

söndag och sova och byta ryggsäck och så. Så det är klart att hon har stöttat mig på sätt 

och vis”. 

 
”Vi pratar å så där (vänner/min anm.) det är svårt att inte prata om det (missbruket/min 

anm.) men det är ganska svårt att snacka om speciella grejer, det skulle vara skönt om 

man kunde”. 

 

Enstaka nära relationer kan ofta vara ambivalenta och problematiska, det begränsar 

möjligheterna till att ett konstruktivt stöd utvecklas, dessutom vill inte personen belasta dessa 

då de är sköra. Upplevelsen av ensamhet och utsatthet är det som är i dagsläget aktuellt och 

utgör ett problem i sig. Bristen på personer i sin närhet att dela sina erfarenheter och känslor 

med är få, det gör det sociala nätverket ganska torftigt.  

 

Goldberg (2010 s 174-181) presenterar olika föräldrars stämpling av sina barn. Dels de 

föräldrar som är insnärjda i sina barn, där rollfördelningen är oklar. Det råder därmed låg 

autonomi gentemot varandra, det är ingen närhet som handlar om värme och ömsesidig 

omtanke utan ett klamrande och en känsla av ihop bundenhet.  I vissa familjer blir det en 

parentifiering där rollerna i familjen byts så att barnen avstår sina behov till förmån för 
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föräldrarnas. Även familjer med dominans och underkastelse där den problematiske 

konsumenten senare i livet får problem med att ta ställning, vilket leder till oförmögenhet att 

fatta olika beslut. I familjer där stora inre spänningar råder utses en syndabock, på så sätt lättar 

man på trycket och en person utses till den som är orsaken till allt ont i familjen. Denna roll 

övertas av den utpekade och han eller hon agerar därefter. 

 

Bostad 

Vikten av en egen bostad är betydelsefull för samtliga intervjuade. Några av de intervjuade 

har under perioder varit bostadslösa. Hans Swärd (2009) uppmärksammar i sin artikel Ett 

samhällsproblem kräver i första hand samhälleliga lösningar, den tidigare uppfattningen att 

hemlöshet ansetts som ett patologiskt tillstånd hos individen. Det har handlat om psykisk -och 

fysisk sjukdom och avvikande beteende. Detta har förändrats över tid då hemlöshet blivit ett 

vidare begrepp. Flera grupper har anslutits till de hemlösa, det kan t ex vara människor som 

kommer till Sverige för att arbeta, människor som slagits ut från arbetsmarknaden och inte har 

ekonomi att klara av sin hyra. Genom detta har samhället mer och mer sett hemlöshet som ett 

bostadsproblem som kräver bostadspolitiska lösningar. Vilket fört med sig att en parallell 

bostadsmarknad vuxit upp, där socialtjänsten agerar hyresvärdar som i sin tur lett till att 

privata uthyrare sett en möjlighet att sko sig (Swärd, 2009 s 476-478). 

Dock är det en förutsättning för att få vara med i substitutionsprogrammet att personen har en 

egen bostad. Det som kommit fram vid intervjuerna är att det sociala nätverkets resurser då 

det gällt boende, periodvis varit viktigt. 

 
”Jag har haft god kontakt med en av mina barns mamma, jag bodde på hennes soffa de 

två sista åren innan jag kom med i substitutionsprogrammet” 

 
”Mina föräldrar flyttade till Gotland, först bara som ett sommar boende, sen permanent. 

Så jag flydde hit mer eller mindre. Då bodde jag hos dem i ett litet hus på tomten, 25 

kvadratmeter, där bodde jag ett par år först” 

 

 

En egen bostad är en förutsättning för ett normalare liv. Livet som aktiv missbrukare innebär 

ofta att personen står utan bostad. Men genom att ingå i substitutionsprogrammet ska också 

boendefrågan vara löst antingen genom att personen är inneboende eller har en egen bostad. 
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En egen bostad kan vara svårt att få då ofta personen har en tidigare kronofogdeskuld, men 

genom socialtjänsten försorg finns möjligheten att få dem som borgenärer vilket garanterar att 

hyresvärden få in sin hyra. Denna bostad med förstahandskontrakt kan sedan efter 18 månader 

få övertas av klienten, under förutsättning att alla åtaganden som klienten ansvarar för skötts 

klanderfritt (Krantz & Sennemark, 2007 s 17-19).   
 

”Bostad är jätteviktigt. När min pappa dog köpte min mamma lägenheten till mig, det var 

som ett sorts arv. Jag hade en lägenhet men den knarkade jag bort, det gick ganska fort”. 

 

Att egen bostad är en av de viktigaste faktorerna för att hålla sig missbruksfri är ett givet svar 

under intervjuerna.  Egen bostad är en sorts resurs som står till ens förfogande och 

egenkontroll. Från bostaden utgår man och återkommer och ”kan stänga dörren om sig” som 

en av respondenterna uttryckte. Bostaden blir en trygghet efter många års flackande mellan 

olika bo-ställen (Antonovsky, 2009 s 45). Alla fyra som har eget boende har samtliga eget 

kontrakt. Då en klient kommer med i substitutionsprogrammet ska bostadsfrågan vara löst, det 

är ett krav. Ofta går då socialtjänsten in och borgar för en lägenhet, som efter cirka ett år får 

övertas av klienten under förutsättning att betalningarna bland annat har skötts prickfritt. 

 

Arbete och sysselsättning 

Av de fem intervjuade har en ett eget arbete, en arbetstränar en gång i veckan, en är 

förtidspensionerad och två studerar. För den respondenten med eget heltidsarbete är det 

mycket viktigt att ha sysselsättning, annars ”springer tankarna i väg på annat håll” som han 

uttryckte det. Så har det varit för honom hela livet, han har arbetat mestadels hela tiden även 

då han missbrukade ganska mycket. För de övriga har det varit sporadiska arbetsperioder 

under missbruket. De har finansierat sitt missbruk genom att själva sälja droger.  

 
”Jag fick jobbet genom arbetsförmedlingen, för företaget kunde ju inte anställa någon å 

så där. Egentligen behöver de ju mig (företaget/min anm.) men de kan inte ta in något 

nytt folk. Men nu blir jag arbetslös nästa vecka, så då söker jag själv i stället. Jag söker 

hellre själv, jag vet inte hur mycket hjälp man har av arbetsförmedlingen och så”. 

 
”Jo, jag arbetstränar en till två gånger i veckan å det är ju bra å så där. I framtiden vill jag 

ju ha ett jobb förstås, jag vill tjäna mina egna pengar och inte ligga soc (socialen/min 

anm.) till last, jag är trött på det”. 
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Att hjälpa människor som tidigare varit problematiska narkotikaanvändare med 

ett arbete är att föredra mot att samhället betalar ut bidrag till arbetslösa, och på 

detta sätt vidmakthåller att personen stämplas som obehövlig. Detta under 

förutsättning att personen har förmåga och egen vilja till ett eget arbete. Risken 

för att det i slutänden skulle innebära ökad inflation finns, men det under 

förutsättning att lönerna överstiger bidragen. Ted Goldberg (2010) föreslår att 

personer som inte tidigare haft ett arbete eller kanske arbetat från -och till skulle 

kunna erbjudas ett deltidsarbete vilket då skulle innebära att om man vid 

jämförelse mellan bidrag och löner inte kommer att få inflation i landet (Goldberg 

2010, s 353).  

   

Slutdiskussion   

Den information som kommit fram med hjälp av intervjuerna och tolkning av dem visar att 

det läkemedelsassisterade substitutionsprogrammet är grundförutsättningen för att dessa 

klienter, personer med ett problematiskt narkotiska missbruk ska klara av att leva ett 

missbruksfritt liv. Men att detta program tillsammans med andra sociala faktorer så som egna 

barn, familjen, hälsan, boendesituationen och eventuellt arbete eller värdefull sysselsättning 

också blir viktiga länkar i kedjan för att de ska känna meningsfullhet med livet i övrigt. Det 

visar också den tidigare forskningen, hur viktigt det är med de sociala färdigheterna för att 

kunna klara av att leva ett missbruksfritt liv. 

 

Respondenterna beskriver också att olika tidigare behandlingar haft en viss inverkan för att de 

idag med hjälp av sin medicin kan klara av att vara missbruksfria. Flera av de intervjuade 

beskrev en önskan om ett vanligt ”Svensson” liv. I detta Svensson liv fanns allt det som alla 

andra önskar, bra boende, goda vänner, bra relationer till familjen, god hälsa och arbete. Det 

framkommer vid intervjuerna ett visst missnöje med alla ”drogkontroller” eller andra 

kontroller som det innebär med att vara med i substitutionsprogrammet. Några menade att 

dessa kontroller är kränkande eftersom att ingen litar på deras ord. ”Hur länge ska man 

behöva bevisa att man inte tar droger” var en återkommande kommentar. Det är en del av 

problematiken att dessa människors förtroendekapital ligger lågt hos myndigheterna, så hur 

duktig än en klient må vara så ska denne kontrolleras vid varje medicinutlämning. Detta trots 
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att det från socialstyrelsen finns direktiv att dessa kontroller ska glesas ut då klienten visar på 

ett större ansvarskännande vid t ex. förmågan att få ett arbete och att hålla kvar vid detta.  

 

Ett annat problem som samtliga respondenter uppger är att det är lång väntetid för att komma 

in i substitutionsprogrammet. Den långa väntetiden gör att vissa klienter själva medicinerar 

sig med exempelvis subutex detta för att ta bort drogsuget av andra droger. Samtliga beskriver 

preparatens stora betydelse för dem, och även oron för vad som skulle hända om de skulle bli 

uteslutna ur programmet.  

 

När det gäller den psykosociala behandlingen inom substitutionsprogrammet var det endast en 

av respondenterna som ansökt om kognitiv beteende terapi (KBT), de övriga tyckte att de 

samtal som de hade med personalen på beroendeteamet var tillräckligt för dem. Det är 

betydelsefullt att kunskapen är stor hos personalen inom substitutionsbehandlingen, både när 

det gäller psykiatrisk – och drogkompetens. Det har visats i resultat av retentionen i 

programmet i jämförelse med andra enheter som endast har psykiatrisk kompetens (Nationella 

riktlinjer 2009, s 125).  

 

Det som var tydligt hos samtliga respondenter var den starka viljan att vara missbruksfri, men 

att oron för att av olika skäl kunna bli av med sin medicin var stor. Endast en av de fem 

intervjuade var vid intervjuns genomförande intresserad av att så småningom kunna avsluta 

sin substitutionsbehandling. I övrigt framstod det som att alla var överens om att 

behandlingen fick ta den tid som behövdes, och om det var resten av livet så fick det vara så. 

Vikten av att vara missbruksfri var större än att vara helt drogfri. Kanske är det att jämföra 

med en person som lider av diabetes. För honom eller henne handlar det om en livslång 

insulinbehandling. Det som trots allt skiljer dessa bägge är att för den personen som behöver 

metadon eller subutex gäller en lång rad av strikta regler. Sidomissbruk, fifflande med 

urinprover eller narkotikarelaterad kriminalitet betyder raka vägen ut ur 

substitutionsprogrammet. Men för den personen med diabetes som kanske missköter sig när 

det gäller mat och motion eller med blodsockermätningar och insulindoseringar innebär inte 

det att personen inte får tillgång till sin medicin. Det är naturligtvis inte fel att ställa krav på 

de som ingår i substitutionsprogrammet, skriver Mikael Bergstrand i sin artikel ”När 

regelverket krockar med moralen” (SydSv.10.09.2006).  Någonstans är dessa regler också 
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förhoppningsvis en hjälp eller ett stöd då det är svårt att låta bli att sidomissbruka. Men ska en 

eller några gånger verkligen behöva resultera i att personen blir utskriven ur programmet, då 

just detta kan betyda skillnaden på liv och död. På så sätt är det också viktigt att belysa att 

dessa människors beroendeproblematik är svår, en hjälp är då att stödja personens sociala 

färdigheter genom att se till att det finns en bostad och ett arbete där så är önskvärt. 

 

Risken för återfall framstod som betydande, så självtilliten när det gäller avhållsamheten från 

droger vid utebliven medicinering var låg. Respondenterna berättade om flera tidigare vänner 

som dött av sitt opiatmissbruk och att dessa dödsfall fungerade som varningsklockor. Deras 

medvetenhet att livet hänger på en väldigt skör tråd om personen återfaller i ett missbruk var 

tydlig. Alla respondenter har på olika nivåer tagit upp kontakten med sina biologiska familjer 

igen, och uppfattar det som mestadels positivt, men att åren av missbruk satt sina spår i 

förtroendet från de anhöriga, vilket i bland gör denna kontakt något problematisk. De 

respondenter som hade egna barn, framhöll vikten av att återskapa kontakterna med dem, och 

samtliga föräldrar hade också lyckats väl med detta. Det märktes i deras starka engagemang 

runt och kring barnen, samtliga föräldrar hade också en önskan om att få vårdanden om sina 

barn, då de själva tyckte att just Gotland trots allt är betydligt bättre plats att växa upp på än t 

ex. Stockholm. 

 

Att avsluta sitt missbruk handlade väldigt mycket om hälsan. Det sliter på en människa att 

knarka. Alla berättade hur mycket bättre de mådde i dag, att de var glada över att slippa jaga 

droger och att leva ett utslaget liv som detta innebär. Oron för att dö av en överdos beskrevs 

av samtliga, inte oron för att dö av något annat. Det tolkar jag som en förståelse för hur farlig 

narkotikan verkligen är. Den spelar en ett spratt som en av respondenterna sa vid intervjun. 

Det lömska är att personen efter ett uppehåll med drogerna inte vet vad kroppen tål, det är då 

som en människa dör av en överdos. Ytterligare ett skäl för att tänka över när ett beslut om 

utskrivning ur substitutionsprogrammet ska ske. 

 

Målet med substitutionsbehandlingen är bland annat att personen ska uppnå personlig 

stabilitet och detta genom att sluta med illegala droger. Samtliga respondenter har uppnått 

detta mål, men att det trotts allt är individuellt vad denna stabilitet innebär. För några är det av 

stor vikt att ha arbete andra har fullt upp med att planera för vardagen då exempelvis vid 
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hämtning av sin medicin, och verkar påverkas mer av medicinen än andra. Alla utom en hade 

egen bostad och tyckte att det var betydelsefullt för att klara av att vara missbruksfri. Den 

respondenten som bodde inneboende hade en önska om ett eget boende, men just nu var 

lösningen den bästa då det också innebar ett socialt stöd att bo hemma.  

 

Jag har genom dessa intervjuer fått mitt syfte och frågeställningar besvarade. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning. Att substitutionsprogrammet är en stor hjälp för att t 

ex. kunna skapa stabila kontakter både vad det gäller familjen, bostaden, hälsan och arbetet. 

Denna studie är självklart ett ögonblicksnedslag i verkligheten och det finns fortfarande 

anledning att fördjupa sig ytterligare. Då både tid och pengar är styrande faktorer är jag tyvärr 

förhindrad att göra detta just nu. Men det åligger framtida forskning att utveckla/undersöka 

detta mera ingående. 
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Bilaga 1. 

 

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Anna Gyllenhammar Beijer. Jag läser till socionom vid Institutionen för socialt 

arbete, Linnéuniversitetet i Kalmar. Praktiken under studietiden har varit förlagd på 

Beroendeenheten, Havderväg 2, Visby. 

 

Den här terminen ska jag skriva en uppsats, och min tanke är att den ska syfta till att se på 

olika faktorer som inverkar positivt för ett fortsatt liv utan missbruk. 

 

Jag har tänkt att detta ska ske genom enskilda intervjuer där jag ställer några frågor och du 

fritt berättar utifrån dina egna erfarenheter. Intervjun räknar jag med ska ta cirka 35-45 

minuter. Min förhoppning är att vi kan utföra dessa intervjuer så snart som möjligt.  

 

Alla uppgifter och all information som lämnas av dig behandlas konfidentiellt vilket betyder 

att ingen annan kan identifiera materialet eller ha tillgång till detta.  

 

Jag hoppas att du vill vara med och har för avsikt att höra av mig till dig per telefon så snart 

som möjligt. Då kan vi göra upp om en tid och plats som passar dig för intervjun. 

Din medverkan är frivillig och kan om den påbörjats avbrytas närhelst du vill!  

 

Jag tackar för att du läst detta och hoppas verkligen på att vi träffas, din medverkan är 

betydelsefull.  

                       

Vänligen Anna Gyllenhammar Beijer.  

 

Mobilnummer:0707356230  

mejladr. annagb@spray.se 
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Bilaga 2 

 

 

Två huvud frågor:  

 

1. Vad är det som gör att du stannar kvar i substitutionsprogrammet? 

 

2. Kan du berätta om olika faktorer som gör att du kan klara av att leva ett missbruksfritt liv? 

 

 

Intervjun började med att forskaren bad respondenten att berätta om en ”helt vanlig dag”.  

 

- Vilken tid går du upp, vad gör du sen? 

 

Sen fortsatte intervjun med att olika livsområden gicks igenom, som vilken betydelse har ….. 

för att du ska klara av att vara missbruksfri? 

 

1. Substitutionsbehandling. 

2. Missbruket. 

3. Att avsluta missbruket. 

4. Hälsans betydelse. 

5. Identitet. 

6. Familjen/relationen/vänner. 

7. Bostad. 

8. Arbete/sysselsättning. 

 

Intervju avslutades med om respondenten ville tillägga något ytterligare? 
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