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Förord 
Vi vill härmed rikta ett stort och varmt tack till personal och patienter inom det metadonprogram 

som gjort denna studie möjlig. Vi uppskattar ert vänliga mottagande och att ni tog er tid att ta 

emot oss. 

Uppsatsens ämne har varit berikande och spännande att skriva om och skänkt oss ny kunskap om 

denna patientgrupp.    

Underhållsbehandling med metadon tillhör sjukvårdens fält och på den sjukvårdsinrättning som 

vi undersökte kombinerades den medicinska behandlingen med psykosocialt stöd och samtal. 

Det har varit lärorikt att utforska en behandlingsform där två olika fält möts, det sociala arbetet 

och det sjukvårdande arbetet. 

  

Vi vill här även tacka vår handledare Ulf Humlesjö för värdefulla tips och råd. 
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Abstrakt  
Substitutionsbehandling med metadon innebär att personer med opiatberoende erbjuds 

läkemedelsbehandling med metadon inom sjukvården. Behandlingen innehåller vissa 

kontrollfunktioner samtidigt som den baseras på hälso- och sjukvårdslagens målsättning som 

syftar till patientens självbestämmande och integritet. Syftet är att öka kunskap om hur patienter 

och personal inom ett metadonbehandlingsprogram ser på regelverket. Vi har valt att använda en 

kvalitativ intervjumetod när vi intervjuat patienter och personal inom ett metadonprogram i 

Sverige. Vi har analyserat vårt empiriska material utifrån tidigare forskning, den svenska 

narkotikapolitiken samt etik- och maktteori. Tidigare forskning visar att det finns ett missnöje 

hos patienter och även hos personal med delar av regelverk inom metadonprogram. Vår studie 

visar att patienterna var nöjda med sin behandling inom metadonprogrammet, samtidigt som det 

framkom att deras personliga frihet till viss del var begränsad på grund av regelverket. Vi 

avslutar studien med en diskussion om missbruksvård och substitutionsbehandling i stort.  

 

 

Nyckelord: patienter i metadonbehandling, regelverk, maktutövning, självbestämmande, 

underhållsbehandling med metadon, social kontroll, villkorad behandling.  

Keywords: patients on methadone, acquis, exercise of power, self-determination, methadone 

maintenance treatment, social control, conditional treatment.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det övergripande målet för narkotikapolitiken i Sverige har sedan 1977 varit ett narkotikafritt 

samhälle (Regeringen, 2005, s.88). Ett av delmålen i den svenska narkotikapolitiken är att förmå 

personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk. Ett sätt att nå det målet är att 

under kontrollerade former, erbjuda opiatberoende läkemedelsbehandling i sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 6). Metadon är ett av de mest beprövade läkemedel som finns mot 

heroinmissbruk. Det beräknas att cirka 300 000 narkotikamissbrukare i Europa är i 

substitutionsbehandling, i de flesta fall med metadon. Sverige var ett av de första länderna i 

världen med att introducera metadonbehandling. Redan 1967, några år efter att det invigts i 

Amerika startade i Uppsala en behandling som tog emot patienter ifrån hela landet.  Det svenska 

metadonprogrammet antog i likhet med det amerikanska programmet hårda krav för att 

patienterna skulle få inträde. Metadonbehandling har varit en kontroversiell företeelse i Sverige 



 

 

och det har funnits ett tak som reglerat det maximala antalet personer som fått delta i behandling 

samtidigt. Från 1988 och framåt har Stockholmsprogrammet haft rätt att ta emot och anpassa nya 

patienter i behandling. Sedan dess har flera andra program i Sverige inletts och maxgränsen när 

det gäller taket för behandling har successivt ökat för att slutligen avskaffas (Fugelstad, Leifman, 

Nylander, Stenbacka  & Thiblin 2007, s. 406-407). Inom den svenska modellen har en mer 

repressiv och fostrande framtoning tagit sig i uttryck inom narkotikavården från 80-talet och 

framåt, där de kontrollpolitiska ansträngningarna riktades mot missbrukarna istället för mot som 

tidigare narkotikahandeln (Johnson 2005, s. 65). De svenska metadonprogrammen har blivit 

utvärderade i ett antal studier som har visat dess effektivitet, bland annat studien av Grönbladh, 

Gunne och Öhlund (1990).  Behandlingen inom metadonprogrammen ska uppfylla de mål och 

krav som fastställts för hälso- och sjukvården. Metadonbehandling ska syfta till att ge en god 

vård på lika villkor till alla medborgare samt vila på en värdegrund som avser att ”vården ska ges 

med respekt för den enskildes självbestämmande, integritet samt människors lika värde” 

(Socialstyrelsen 2006, s.10). Det är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som reglerar 

förutsättningarna för vården och de regler som patienterna måste förhålla sig till för att 

inkluderas i behandlingen. Regler som patienten måste rätta sig efter under de första sex 

månaderna i behandling, för att inte riskera uteslutning är bland annat; lämna urinprover, 

regelbundna återbesök vid sjukvårdsinrättningen, inte återfalla i missbruk av narkotika under 

upprepade tillfällen samt inte missbruka alkohol. Efter sex månader kan ansvarig läkare överlåta 

till patienten att, under vissa premisser, själv hantera sina läkemedel (Socialstyrelsen 2009, s. 6, 

7). Metadon är att betrakta som en livsuppehållande medicinering och en uteslutning av patienter 

ur metadonbehandlingsprogram kan få betydande och ibland livsavgörande konsekvenser för 

patienten. Patienter som uteslutits ur metadonprogram har tjugo gånger högre risk att dö av 

onaturliga orsaker i jämförelse med patienter som stannar kvar i behandling. De flesta dör av 

överdoser från heroin (Fugelstad et al., 2007, s. 406, 407).  

1.2 Problemformulering 
Forskningsstudier som granskat och undersökt metadonprogram är exempelvis; Socialstyrelsen 

(2007), Dahl (2008) och Bath, Lea, Madden och Winstock (2008). Dessa undersökningar 

indikerar bland annat ett missnöje hos patienter och till viss del även hos personal gällande 

regelverk, då dessa kan verka diskriminerande och kontrollerande för patienterna (a. a.). Vi har 

för avsikt att undersöka och få större kunskap om vilken funktion regler fyller för patienter samt 



 

 

att få kunskap om personals hantering av regler inom ett metadonprogram, då utövande av 

föreskrifter kan innebära etiska överväganden och då verkställandet kan få inverkan i den 

enskilda patientens liv. Socialt arbete kan innebära inslag av disciplinering av patienten som kan 

utövas på olika sätt.  Det behöver inte vara ett negativt ingrepp i en människas livssituation när 

detta utövas konstruktivt och med avsikt att hjälpa individer att ta kontroll över sina liv. Vi kan 

se att det finns en motsättning mellan de olika kontrollfunktioner som ryms inom 

metadonbehandling och de föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen i förhållande till 

hälso- och sjukvårdslagens målsättning. Tidigare forskningsstudier ger inte direkt svar på frågan 

hur de kontrollerande inslagen inom behandlingen stämmer överens med vårdens syfte som 

grundas i patientens självbestämmande och integritet och värdighet. Av den anledningen ser vi 

att det är av intresse att undersöka hur detta tar sig i uttryck i praktiken. Studien avser därför att 

undersöka detta närmare genom att få del av patienters och personals erfarenheter av regelverk 

inom ett metadonprogram. Vi anser att vårt arbete kan göra nytta genom att ge en inblick i hur 

patienter upplever regler och hur personal uppfattar regler inom ett metadonprogram och att 

denna information kan leda till ökad kunskap och förståelse bland personal och andra.  

1.3 Syfte 
Syftet är att öka kunskapen om upplevelser och erfarenheter av regelverk hos olika berörda 

parter inom ett metadonbehandlingsprogram samt analysera vilka funktioner reglerna fyller. 

1.4 Frågeställningar 
Vilka regler finns inom metadonprogrammet som patienter och personal måste förhålla sig till?  

Hur uppfattar personalen reglerna inom metadonprogrammet? 

Hur uppfattas reglerna av patienter inom metadonprogrammet? 

2. Metod och material 

2.1 Motiv till val av metod 
I detta kapitel redovisas vårt tillvägagångssätt och de val vi gjort under arbetet med uppsatsen. 

Syftet med att detaljerat beskriva vår metod är replikation, det vill säga att metoden ska vara 

återupprepningsbar för andra att utföra under exakt identiska förhållanden för att därigenom ha 

möjlighet att kontrollera uppsatsens resultat (Backman 2008, s. 41). Vi har valt en kvalitativ 

metod (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 91) med semistrukturerade intervjufrågor (Dalen 



 

 

2008, s. 31). Vi har valt att kalla det resultat vi fått genom våra intervjupersoner för empiriskt 

material (Thomassen 2007, s. 78, 79). Utifrån Rienecker & Stray Jörgensen teorier och begrepp 

så har vi utgått från en induktiv ansats då vi bearbetat vårt empiriska material relaterat till 

tidigare forskning och teorier (Rienecker & Stray Jörgensen 2004, s. 160). Den induktiva 

ansatsen möjliggör att vi med egna ord och uppfattningar kan beskriva våra upplevelser av olika 

fenomen (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 22). Vidare har vi haft en fenomenologisk 

strävan då vi försökt att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv (Brinkmann & 

Kvale 2009, s. 42). Metodformen har vi valt därför att vi var intresserade utav att undersöka ett 

konkret och lokalt skeende (Repstad 2007, s. 22). Vi ville få fram beskrivande information där 

patienter och personal berättade om sina upplevelser, tankar och erfarenheter och till detta ser vi 

att den kvalitativa metoden är det mest lämpade verktyget (Dalen 2007, s. 9).  

Den kvalitativa intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt i prosa och har inte kvantifiering som 

mål (Brinkmann & Kvale 2009, s. 43). Därmed är en begränsning med den valda metoden att vi 

inte kan åstadkomma generaliseringar utav materialet, detta var inte heller vår målsättning med 

studien utan vi ville göra nedslag inom målgrupperna (Repstad 2007, s. 23).   

2.2 Sökmetoder 
2.2.1 Konsultation 

För att få en ingång till en ökad kunskap och förståelse inom området metadonprogram och 

regelverk har vi på olika sätt konsulterat och rådfrågat personer som vi förmodade var i 

besittning av kunskaper inom området (Backman 2008, s. 162).  

  För att öka vår kunskap om det etiska förhållningssätt vi ska arbeta efter och förhålla oss till i 

arbetet då vi intervjuar patienter och personal inom vården, konsulterade vi via telefon personer 

inom Etiska rådet (ERM) (personlig kommunikation, 30 mars, 2010). Vi kontaktade även en 

person inom CODEX som gav oss vissa råd (Eriksson, S. personlig kommunikation, 12 april, 

2010).   

 Vi har den 2010 03 11 uppsökt Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning 

(CAN) i Stockholm, besökt deras bibliotek och tagit del av personals kunskap för att få tillgång 

till adekvat information och passande litteratur gällande uppsatsens syfte.   

 Vidare har vi vid flertal tillfällen haft telefonkontakt med en person inom Svenska 

Brukarföreningen i Stockholm (Stålenkrantz, B. personlig kommunikation, mars, 2010). Vi har 



 

 

även fört samtal med en person inom Metadonpatientföreningen (MPF) (Höjd, C. personlig 

kommunikation mars, april 2010). Detta eftersom vi ville öka vår kunskap om hur regelverk vid 

metadonprogram kan upplevas ur ett brukarperspektiv. Dessa samtal gav en god inblick i ämnet 

och vi kunde ställa frågor vi undrade över och bolla tankar med dessa personer. Samtalen gav oss 

”insides” information och var en givande ingång till ämnet.  

 Den 2010 03 23 besökte vi Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i Huddinge, där vi 

konsulterade personal och fick hjälp att hitta forskningsartiklar som passade mot uppsatsens 

syfte.   

2.3 Datoriserad sökning 
Till studiens tidigare forskning sökte vi vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet med 

studien. När vi sökt vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databaserna Academic 

Search Premier och SOCINDEX. Vi har använt oss av fritextsökning och även 

ämnesordssökning inom vissa av databaserna (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s, 358, 359). 

De sökord vi främst använt är: clients on methadone, patient evaluation methadone treatment, 

methadone medical maintenance primary care, methadone program regulation, user participation 

in methadone maintenance treatment. Svenska sökord; metadon, metadonprogram, 

underhållsbehandling med metadon, substitutionsbehandling. Detta är de meningar och ord, 

alltså de inklusionskriterier vi använt oss av i våra sökningar. De exklusionskriterier vi använt 

för att begränsa antalet träffar och för att nå för oss relevanta artiklar är att vi sökt efter artiklar i 

fulltext, i vetenskapligt granskade tidskrifter och främst mellan år 2000-2010, för att därigenom 

nå så aktuell forskning inom området som möjligt (Backman 2008, s. 163). Exempelvis blev 

antalet träffar i Academic Search Premier med de ovan nämnda engelska meningarna och sök 

kriterierna under år 2000-2010, mellan 8 till 105 träffar. Då vi önskat öka eller minska antalet 

träffar har vi använt oss av dessa sökord i olika kombinationer.  

De forskningsartiklar vi använt gällande uppsatsens tidigare forskning har vi hittat i Academic 

Search Premier och SOCINDEX med inklusionskriterierna; fulltext, vetenskapligt granskade 

tidskrifter och år 2000-2010, en artikel har vi beställt från Sköndals bibliotek, samt en 

forskningsartikel fann vi i artikelsamlingen på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i 

Huddinge. 

Vi har intresserat oss för substitutionsbehandling i internationell kontext och sökt forskning 

som belyst hur metadonprogram och dess regelverk ser ut och fungerar internationellt. Detta 



 

 

eftersom vi ansåg att det ger en bredare och mer omfattande kunskap inom ämnet. Av den 

orsaken har vi gjort urval av tidigare forskning till att omfatta artiklar, som på något sätt belyser 

regelverk inom metadonprogram från Sverige, Australien, Danmark, USA och Nederländerna. 

Vi har dock inte uteslutit relevanta svenska artiklar på grund av vårt internationella intresse av 

ämnet.  

2.4 Manuell sökning 
Vi har sökt artiklar och rapporter på dessa hemsidor; Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning (SoRAD) och Statens folkhälsoinstitut. Vidare har vi sökt i olika 

bibliotekskataloger efter passande litteratur och därtill inköpt viss litteratur.  

Vi har även gjort manuella sökningar i referenslistor ur vetenskapliga artiklar och litteratur 

som forskare inom ämnet tidigare använt sig av, för att därigenom vidare hitta artiklar och 

litteratur som motsvarar vårt syfte med uppsatsen (Backman 2008, s. 164, 165).  

2.5 Förförståelse 
Då vi saknade förförståelse utav substitutionsbehandling inom metadonprogram önskade vi öka 

vår kunskap inom området genom att utföra en fältstudie inom metadonprogrammet för att på så 

sätt få kännedom om aktörernas kontext (Repstad 2007, s. 29, 84). Detta visade sig dock inte 

vara genomförbart eftersom personalen inom metadonbehandlingsprogrammet inte hade 

möjlighet att ta emot oss för en fältstudie. Vi valde då att öka vår kunskap inom området genom 

andra sätt (se 2.2 sökmetoder). 

2.6 Urval 
För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade vi per telefon olika metadonprogram. 

Vår första intention var att göra intervjuer på flera metadonprogram och därigenom göra 

jämförelser mellan olika program. Detta visade sig dock inte vara genomförbart eftersom det 

endast var ett program som hade möjlighet att ställa upp och organisera intervjukontakter inom 

den begränsade tid vi hade till förfogande för uppsatsen.  

Motivet till att vi valde att intervjua personal och patienter inom ett metadonprogram grundar 

sig i två skäl. Det första skälet är att vi ville ha möjlighet att göra vissa jämförelser mellan 

personals uppfattningar och patienters upplevelser av regelverket. Detta då vi förstått, bland 

annat genom tidigare forskning, att patienters och personals uppfattningar av regelverk kan skilja 

sig åt. Det andra skälet var att vi skulle få större kunskap om regelverkets betydelse inom 



 

 

metadonprogram om det blev belyst genom olika berörda parter.   

Vårt huvudkriterium för intervjupersoner var att patienter skulle ha varit inskrivna vid 

metadonprogram i minst två år och att personal skulle ha arbetat vid metadonprogram i minst ett 

år. Detta för att parterna skulle ha hunnit skaffa sig en ordentlig uppfattning av regelverket. 

Samtliga intervjupersoner har längre erfarenhet än två år av metadonprogram. För att uppnå vårt 

syfte och med utgångspunkt från studiens begränsade omfattning har vi valt att intervjua totalt 

åtta personer, fyra patienter och fyra personal. Samtliga patienter var män. Personalen består av 

tre behandlande personal och en chef. För att säkra intervjupersonernas konfidentialitet har vi 

tagit beslut om att inte uppge vilken utbildning personalen har. Vi har gjort avvägningen att inte 

närmare presentera våra intervjupersoner med hänsyn till etiska aspekter (se etiska 

överväganden), detta för att inte röja intervjupersonernas identitet eller vilket program vi besökt. 

Vår förhoppning var att intervjua patienter och personal som var maximalt olika för att få ett så 

allsidigt underlag som möjligt (Repstad 2007, s. 62). På grund av praktiska och sekretessmässiga 

skäl var det nödvändigt för oss att få personals godkännande för intervjuerna. Därför var vi 

tvungna att intervjua de patienter och den personal som var tillgänglig och hade möjlighet att 

ställa upp på intervju vid våra två besök inom metadonprogrammet. Det visade sig att patienterna 

skiljde sig mycket åt i fråga om ålder, bakgrund och tid i programmet. Personalen skiljde sig åt 

vad gäller utbildning, kön och anställningsår.  

2.7 Genomförande 
Personal inom programmet organiserade både personal- och patientkontakter samt plats för 

intervjuerna på så sätt att vi under två dagar kunde komma till metsdonprogrammet och 

genomföra intervjuer. Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer (Brinkman & Kvale 2009, s. 

32) som underlag för uppsatsen. Intervjuernas längd varierar mellan 16 och 56 minuter, 5 

intervjuer varade i cirka 50 minuter, två i cirka 40 minuter och en i cirka 16 minuter.  

Innan intervjuerna gav vi muntlig information till intervjupersonerna och överlämnade 

samtyckesblad för påskrift (se etiska överväganden, samt bilaga 1 och 2) och vi lät vi patienter 

och personal förstå vad vi var intresserade att få veta, de som ville fick även läsa igenom 

frågorna innan intervjun.  

Vi använde en intervjuguide (se bilaga 3 och 4) med semistrukturerade frågor där vi delat in 

frågorna efter teman (Dalen 2007, s. 31) och vi utarbetade frågor som var korta och enkla 

(Brinkmann & Kvale 2009, s. 42). Detta eftersom denna intervjuform gav oss möjlighet att hålla 



 

 

oss till teman under intervjuerna och samtidigt vara flexibla och ändra frågornas ordning samt 

följa upp svaren från våra informanter (Dalen 2007, s. 9). Vi ville att frågorna skulle vara enkla 

och öppna för att intervjupersonerna skulle berätta så fritt som möjligt om deras erfarenheter 

(Dalen 2007, s. 30). Vi hade längre eller kortare paus emellan alla intervjuer (Repstad 2007, s. 

111).    

Vi deltog båda två vid varje intervju för att vi tillsammans önskade få bättre närhet, kunskap 

och förståelse till intervjumaterialet. Vid intervjuerna användes diktafon och för att inte störa den 

intervjuade valde vi att avstå ifrån att anteckna under intervjutillfällena.  

2.8 Bearbetning av materialet 
Vi har transkriberat fyra intervjuer var med samma förfaringssätt för att därmed kunna göra 

jämförelser (Brinkmann & Kvale 2009, s. 197). Ingen av intervjupersonerna önskade att vi 

skickade intervjuutskrifterna så att de fick läsa igenom dem innan vi använde materialet. Vi har 

av etiska skäl anpassat intervjuerna till skriftspråk för att därmed undvika publicering av alltför 

osammanhängande eller repetitiva intervjuutskrifter (Brinkmann & Kvale 2009, s. 204). Vi har 

ordagrant skrivit ut sex av intervjuerna, i två intervjuer har vi vid sammanlagt tre tillfällen gjort 

komprimerade referat där intervjupersonerna upprepat sig eller talat om sådant som vi ansett inte 

vara relevant eller intressant för uppsatsens syfte och frågeställningar (Repstad 2007, s. 112). 

Härefter läste vi tillsammans noggrant igenom intervjuerna och tolkade det empiriska materialet 

(Thomassen 2007, s. 178, 179).  

 

2.9  Arbetsfördelning 
Alexandra Kallos har självständigt tagit ansvar för dessa delar; Bakgrund, punkt 2.8 

arbetsfördelning, punkt 2.17, motivering av teorival i Metod och material. I avsnittet 

Kunskapsöversikt har Alexandra ansvarat för delen regelverk, beskrivning om opiater samt den 

svenska narkotikapolitiken och dess ideologier, teoretiska utgångspunkter samt redovisat tre 

teman i resultat: social kontroll, anpassning och identitet och stigma. I analysavsnittet så har 

Alexandra analyserat materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna samt utifrån vissa 

relevanta delar ur stycket kunskapsöversikt. Slutligen så har Alexandra skrivit avsnittet 

slutsatser. Marie Kandelberg har ansvarat för dessa delar: Abstrakt, problemformulering, metod 

och material förutom (se ovan), tidigare forskning, teman i resultat: villkor i behandlingen och 

parternas synsätt. I analysavsnittet så har Marie i samtliga teman introducerat analysen samt 



 

 

relaterat tidigare forskning till dem. Slutligen så hon har skrivit övervägande hela diskussionen. 

Syfte och frågeställningar har utarbetats gemensamt av båda parter. 

2.10  Källkritik 
Vi har ansträngt oss om att få en bredd gällande underlaget till vår tidigare forskning och 

materialet till vår teoribildning. Vid val av litteratur har vi dels tagit hänsyn till hur ofta 

författarna refererats i vetenskapliga artiklar och dels valt litteratur som passat att belysa vårt 

syfte med uppsatsen.  

Vi har valt teoretiskt perspektiv utifrån det vi ansett passat in i på vårt resultat och det som vi 

ansett stöder vår syn gällande vårt ämnesområde. Vi är medvetna om att det därför finns andra 

perspektiv inom området som inte berörs i vår uppsats (Sohlberg 2009, s. 203), vilket kan 

påverka vårt resultat. Vi har använt oss av forskningsartiklar och även studielitteratur från 

socionomprogrammet varför vi anser att litteraturen är i hög grad relevant för vårt ämnesval. 

2.11 Analysmetod 
Vid intervjuanalysen har vi strukturerat empirin genom att vi låtit begrepp, mönster och 

framträdande teman växa fram som vi kopplat till uppsatsens frågeställningar och vi har haft en 

strävan att beakta intervjupersonernas egna beskrivningar och perspektiv (Larsson, Lilja & 

Mannheimer 2005, s. 108). Vi har valt att analysera materialet utefter en tematisk analys metod, 

detta val grundar sig i att det är en metod som underlättar bevarandet av intervjupersonernas 

anonymitet (Repstad 2007, s. 148). Vidare använde vi teoretisk tolkning av materialet, vilket 

innebar att vi arbetade utifrån teman och kopplade dem till teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. Genom teoretisk tolkning kan nya kontexter och dimensioner framträda, men 

samtidigt finns risk att teorin styr analysen så att vissa teman inte framkommer. Vi valde att anta 

teoretiskt perspektiv vid analysstadiet eftersom vi ville beakta intervjupersonernas egna 

beskrivningar och upplevelser. En nackdel med denna metod är att intervjuerna kan sakna 

information som krävs för att göra specifika tolkningar på basis av en teori (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 253, 256, 257). Då vi genomfört vår analys har vi sammanställt våra tolkningar av data 

så att det centrala i resultatet framkommit (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 108).  

2.12 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 263). För att uppnå högre reliabilitet ansträngde vi oss att utforma en intervjuguide med 



 

 

enkla och tydliga intervjufrågor för att därigenom nå en så sann och ärlig bild av 

intervjupersonernas uppfattningar som möjligt. Vi var medvetna om att inte ställa ledande frågor 

till intervjupersonerna under intervjuerna (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 67, 294) och 

använde samma frågeformulär till samtliga intervjudeltagare. En patient hade vid 

intervjutillfället blivit försenad och kan därmed ha varit stressad. Detta kan ha inneburit att 

patienten inte svarat helt uttömmande på våra frågor, vilket kan ha resulterat i sämre reliabilitet. 

Denna intervju var också kortare i jämförelse med de andra. Dock upplevde vi inte 

intervjupersonen som stressad vid intervjun, utan att personen helt enkelt inte hade mer att 

berätta om ämnet för tillfället.   

Vid intervjuerna användes elektronisk diktafon för att säkra bra ljudupptagning och möjliggöra 

korrekt datainsamling (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 100). Dock har vi vid ett fåtal 

ställen i intervjumaterialet svårt att uppfatta enstaka ord, vilket kan påverka reliabiliteten 

negativt. Samtliga patienter vi intervjuade hade medverkat under en längre tid i 

metadonprogram. Med detta ser vi att tänkbarheten att någon patient skulle överdriva, dölja eller 

förvränga något minskar (Repstad 2007, s. 153) eftersom de därmed kan ha fått en viss distans 

och inte på samma sätt, som en nyinskriven patient, vara lika övervakade och hårt bundna till 

programmets regler.  

Vår empiri är byggd utifrån en intersubjektiv process som skapats mellan oss som intervjuare 

och våra intervjupersoner (Dalen 2007, s. 116). Detta innebär att vi tagit intervjukontexten i 

beaktande då vi analyserat vårt material och vi har varit medvetna om vår forskarroll. Vi har 

försökt undvika att fastna i subjektivitet och därför har vi tillsammans analyserat och diskuterat 

materialet (Dalen 2007, s. 116).  

2.13 Validitet 
Validitet inom samhällsvetenskapen handlar om en metod som undersöker vad den påstås 

undersöka (Brinkmann & Kvale 2009, s. 264). Inför intervjuerna informerade vi 

intervjupersonerna om vårt syfte med uppsatsen för att de skulle få en förståelse för vad vi ville 

undersöka (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 294). För att öka validiteten och för att ge 

läsaren möjlighet att undersöka om våra tolkningar verkar rimliga har vi återgett utförliga citat 

från intervjupersonerna (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 100). Vi är medvetna om att 

urvalsgruppen och uppsatsens omfattning begränsar möjligheten till generaliseringar av 

resultaten (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 118). Syftet med uppsatsen är inte att göra 



 

 

generaliseringar av hur patienter och personal inom metadonprogram ser på regelverk, utan vi 

har gjort ett nedslag inom målgrupperna och sökt en förståelse av hur våra intervjupersoner inom 

det undersökta programmet uppfattar och upplever regelverk inom metadonprogram (Brinkmann 

& Kvale 2009, s. 280). 

2.14 Forskningseffekten 
Med forskningseffekt menas de förändringar i intervjupersonens beteende som beror på att de är 

medvetna om att de studeras (Repstad 2007, s. 39). Det är samspelet mellan forskare och 

intervjupersoner som är avgörande för hur forskningseffekten blir (Repstad 2007, s. 72). Vi har 

under studiens gång reflekterat över forskningseffektens betydelse. Bland annat kan patienterna 

ha sett oss som språkrör för att få fram sina åsikter och eventuella frustrationer. Personalen kan 

ha sett oss som ett slags kontrollörer av metadonprogrammet och därför valt att inte berätta om 

svårigheter och problem, utan velat förmedla en mer positiv bild av verksamheten, vilket kan ha 

lett till en lägre validitet.  

Vår ålder, klädsel och vårt kön kan ha påverkat intervjupersonerna (Repstad 2007, s. 71). Vid 

intervjutillfällena försökte vi skapa en avslappnad atmosfär och vi talade om för 

intervjupersonerna att frågorna var öppna och således även svaren. Under intervjuerna framkom 

spontan och tänkvärd information. Vår uppfattning av intervjupersonerna är att de är starka 

individer som inte självcensurerade sina uttalanden utan försökt besvara våra frågor efter bästa 

förmåga. De har gett oss sin bild av regler på ett trovärdigt sätt och försökt förmedla sina 

upplevelser av regler med både det som upplevs positivt och det som upplevs negativt. 

2.15 Metodologiska överväganden 
 Inom forskningen har riskerna med att låta personal välja ut intervjupersoner lyfts. Eftersom vi 

var beroende av personalens överblick över lämpliga intervjupersoner och för att vi av 

sekretesskäl inte hade möjlighet att själva bedöma eller välja lämpliga intervjukandidater, kan 

detta ha inneburit ett metodologiskt problem. Det kan tänkas att personalen medvetet eller 

omedvetet styrt urvalet genom att rekommendera de bästa medarbetarna och/eller de mest 

följsamma klienterna när det gäller våra intervjupersoner (Repstad 2007, s. 89).Detta kan ha 

påverkat vårt resultat. Vi inser också  att intervjupersonerna i denna studie inte är helt 

representativa för hela det metadonprogram vi besökt. Vi kan även se att en jämförelse mellan 

olika metadonprogram hade kunnat vara intressant då patienter och personal från olika program 



 

 

hade kunnat vidga kunskapen inom området.  

Vår metodologiska inriktning i uppsatsarbetet har präglats av en strävat efter att söka 

förståelse och tolkning av vår empiri (Sohlberg 2009, s. 241).  

2.16 Etiska överväganden 
Att intervjua socialt utsatta människor om deras erfarenheter av att vara patient innebär viktiga 

etiska överväganden, där utgångspunkten måste vara att se till så att intervjuerna inte innebär 

någon negativ inverkan på personernas redan utsatta livssituation. Att vi endast träffat 

intervjupersonerna vid ett tillfälle för att göra intervjun innebär inte att vi tar lättare på de etiska 

aspekterna av studien. Inte heller det faktum att våra intervjupersoner var villiga till att bli 

intervjuade, för att därigenom ge uttryck för sina synpunkter om regelverket inom 

metadonprogrammet, innebär att vi kan sänka de etiska kraven. Vi ser det som vår skyldighet att 

vara insatta i och tillämpa de etiska principer som en uppsats av detta slag kräver (Kristiansen & 

Svensson 2004, s. 11).   

I uppsatsen har vi beaktat Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (härefter EPL).  Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning och samtycke 

för forskning som avser människor. Enligt EPL 2 § omfattas inte arbeten inom ramen för 

högskoleutbildning, vilket innebär att uppsatsen inte behöver godkännas genom etikprövning 

enligt EPL 6 §. Vi har dock förhållit oss till denna lag då det gäller informationskravet och 

samtyckeskravet. Enligt EPL 16 § informerade vi intervjupersonerna både muntligt och skriftligt 

om hur intervjumaterialet skulle komma att användas, vår metod och vårt syfte med uppsatsen. 

Vi upplyste även om risker med deltagandet, betonade frivilligheten och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan eller välja att inte besvara vissa frågor. Vi belyste särskilt 

sekretessfrågorna inför varje intervju eftersom vi ville förebygga att intervjupersonerna berättade 

om sådant som de eventuellt skulle ångra i efterhand. Vi hade med samtyckesblad (se bilaga 1 

och 2) som samtliga intervjupersoner skrev under. Vi ansträngde oss för att försäkra oss om att 

intervjupersonerna förstått informationen och frivilligheten. Detta gjordes på grundval av att 

betona för intervjupersonerna att de hade möjlighet att styra över sin medverkan samt att vi 

uppfyllde samtyckeskravet. Enligt EPL 17 § får forskning endast utföras om samtycke givits av 

forskningspersonen och om personen erhållit information om forskningen (Svensk 

författningssamling 2008). 

Vi har lagt stor vikt vid personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (härefter PuL) när det gäller 



 

 

hanteringen av de personuppgifter vi tagit del av i och med intervjumaterialet. Vi har erhållit 

samtycke av patienter och personal i enlighet med PuL 15 §. Vi har i enlighet med PuL 31 § 

hemlighållit intervjumaterialet för obehöriga för att uppnå god säkerhetsnivå så att ingen 

utomstående fått tillgång till materialet under arbetet med uppsatsen. Materialet kommer att 

förstöras efter uppsatsens godkännande, vilket vi informerat intervjupersonerna om. Således är 

de enda som haft tillgång till materialet vi själva. Detta för att skydda intervjupersonerna mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter, i enlighet med 

PuL 1 § (Svensk författningssamling 2009). Åtgärderna är även i överensstämmelse med 

Vetenskapsrådets  konfidentialitetskrav  (Vetenskapsrådet 2007, s. 5 ). 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets promemoria: Hantering av integritetskänsligt 

forskningsmaterial, då vi använt oss av sekretess i form av att vi visat tystnadsplikt när det gäller 

personuppgifter och känsliga uppgifter som kommit till vår kännedom i intervjumaterialet 

(Vetenskapsrådet 2007, s.4 ).  

När det gäller nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2009) 

forskningsetiska principer då vi endast använt de uppgifter vi fått fram gällande enskilda 

personer till material i vår uppsats. Detta informerade vi intervjupersonerna om både muntligt 

och i samtyckesbladet (Vetenskapsrådets 2009, s. 14). 

Vi har kommit i kontakt med våra intervjupersoner genom att vi tillfrågat personal inom ett 

metadonprogram om de velat ställa upp på intervju. Vidare frågade personalen patienter om de 

ville delta i intervju. Forsman (1997) menar att en risk med detta är att patienterna kan känna sig 

tvingade och mer eller mindre av fri vilja ställa upp av artighet eller för att inte riskera att få 

sämre behandling (Forsman, 1997, s. 69). På grundval av detta har vi varit särskilt noga med att 

förvissa oss om att intervjupersonerna varit införstådda med frivilligheten i deltagandet.  

Det metadonprogram vi besökt för intervjuer är förhållandevis litet och vi har reflekterat över 

riskerna över om de uppgifter vi får fram genom intervjuerna med patienterna skulle kunna skada 

patienterna när de presenteras i uppsatsen. Därför har vi valt att presentera patienterna som en 

grupp. Detta för att undvika att åsikter som enskilda patienter har om exempelvis en relation till 

viss personal skulle framkomma och som patienten inte velat förmedla till personalen. På 

grundval av detta ansåg vi att endast avidentifiering av patienterna inte var tillräckligt skydd. 

Detta gjordes med tanke på vad Forsman (1997) skriver om att inte utsätta redan svaga grupper 

eller personer för risker (Forsman, 1997, s. 69). Samt har vi här även beaktat Vetenskapsrådet 



 

 

promemoria vad gäller anonymisering av intervju uppgifterna. På grundval av att även 

metadonprogrammet skulle kunna identifieras har vi valt att presentera patienter och personal 

som en grupp. Vi har ansträngt oss att utelämna delar av materialet som skulle kunna knytas till 

det metadonprogram vi besökt eller till enskilda personer (Vetenskapsrådet 2007, s. 5 ). Vi är 

dock medvetna om att det trots dessa åtgärder kan förekomma att människor som läser uppsatsen 

kan komma att känna igen vissa personer, men genom de redovisade åtgärderna räknar vi med att 

vi försvårat för utomstående att identifiera våra intervjupersoner (Kristiansen & Svensson 2004, 

s. 11). Vi anser inte att det specifika metadonprogrammet i sig eller de enskilda individernas 

identitet är intressant för studien utan vi har velat göra nedslag inom målgrupperna. Vi är 

medvetna om att en nackdel med denna strategi är att en grupp kan stigmatiseras eller 

diskrimineras genom publiceringen av intervjumaterialet även om ingen enskild person inom 

gruppen kan identifieras (Vetenskapsrådet 2007, s. 5 ). Vi anser att nyttan med uppsatsen väger 

upp de etiska risker som finns med vår studie, speciellt då vi antagit ovan nämnda åtgärder för att 

avidentifiera intervjupersonernas identiteter. 

2.17 Motivering av teorival 
För att analysera vår empiri har vi valt teorier med maktperspektiv. Vår ontologiska 

utgångspunkt är att sociala relationer präglas av makt och den kan i allvarligaste fall innebära ett 

hot mot den enskildes självständighet och frihet. Vi började med att läsa grundläggande 

beskrivning om vad som menas vi med makt framställt av Fredrik Engelstad (2006). Sedan var 

nästa steg att utforska hur makten kan verka relationellt och i ett system eftersom vi ansåg att 

detta var relevant för vårt uppsatsämne. För detta ändamål använde vi oss av Mats Franzen 

(2010) teori och analys samt hans olika maktbegrepp som belyser bland annat begreppet, diskurs 

som finns inom ett rådande system. Vidare så har vi valt att se hur makten verkar inbyggd i den 

samhälleliga strukturen och analyserat den svenska narkotikapolitiken med dess ideologier, 

eftersom vi ser att regler inom metadonprogram utformats genom olika politiska beslut. Till detta 

ändamål passade Ted Goldberg, som visade på en kunskap i sin bok Samhället i narkotikan 

(2005), där samhälleliga processer beskrivs för att  bättre förstå ett narkotikamissbruk hos en 

individ. Thomas Mathiesens bok Den dolda disciplineringen, Makt och motmakt från 1978 var 

relevant att använda utifrån vår problemformulering trots litteraturens ålder, eftersom författaren 

beskriver hur system och disciplinering relaterar till varandra. Slutligen har vi utforskat makt 

relaterat till socialt arbete och där hade vi behållning av boken Socialt arbete av Meuwisse, 



 

 

Swärd & Sunesson (2006). I den litteraturen talas det om begrepp som paternalism bland annat. 

Vår intention var att fånga upp etiska aspekter relaterat till socialt arbete och till vår 

problemställning. Vi valde att läsa etik formulerad av Erik Blennberger (2005). De etiska 

aspekter vi har valt utifrån boken Etik i socialpolitik och socialt arbete är när han beskriver 

värdighetsaspekter och olika synsätt om makt som verkar repressivt eller konstruktivt. 

3. Kunskapsöversikt  

3.1 Regelverk 
I augusti 2004 fattade Socialstyrelsen beslut om föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) 

om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Enligt beslutet gäller de nya 

föreskrifterna och allmänna råden från och med den 1 januari 2005, parallellt trädde 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om föreskrift och utlämnande av 

narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende i kraft. I dessa båda 

myndighetsföreskrifter stadgas mål och kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om 

läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Verksamheten får endast bedrivas i en 

sjukvårdsinrättning som är särskilt inrättad för beroendevård och att endast läkare med 

specialistkompetens i psykiatri som är verksamma vid en sådan sjukvårdsinrättning får förskriva 

läkemedel som består av narkotika och har godkänts för behandling av opiatberoende 

(Socialstyrelsen 2006, s. 3). 

 

3.1.1 Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:57)  

I ett av regeringens mål gällande insatser under 2008 gav regeringen i ett regeringsbrev 

socialstyrelsen i uppdrag att se över och om nödvändigt omarbeta föreskrifterna för 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Detta gjordes med syfte att 

förbättra vården för personer med opiatmissbruk (Regeringen 2008). Dessa nya föreskrifter blev 

klara i december 2009 och börjar gälla från och med 2010-03-01 (Socialstyrelsen 2009, SOSFS 

2009:27). Verksamheten skall bedrivas med beaktande av de nationella målen för 

narkotikapolitiken, vilket bland annat innebär att fler personer med opiatberoende skall få vård 

mot sitt beroende för att upphöra med sitt missbruk (Socialstyrelsens nationella granskning, 

2007, s. 8). 



 

 

Verksamhetens inriktning och mål: 

1 § ”Underhållsbehandling skall syfta till att den som är beroende av 

opiater skall upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situation” 

(Socialstyrelsen 2006, s.11). 

Kommentar från handbok (a.a s.11): ”Behandlingen syftar till överlevnad, god hälsa, 

missbruksfrihet och stabila sociala förhållanden”. Beroendevård ska liksom all annan vård ges 

med respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet.  Patienten ska liksom 

patienter inom hälso- och sjukvården i övrigt bemötas med försorg och ges en kompetent och 

noggrann vård i samklang med vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingsinnehållet kan 

skifta allt efter patientens behov. Behandlingen ska uppfattas som en del i en vid och långsiktig 

vård som syftar till att stödja patientens beslut att ändra sin livssituation (a.a, s.11). 

 

3.1.2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 

Den som erbjuder behandling, vårdgivaren, ska uppfylla de mål och krav som fastställts för 

hälso- och sjukvården det vill säga, i HSL. 2 §:  

 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes självbestämmande, 
integritet och  värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till 
vården (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). 

 

 3.1.3 Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 2004:15) 

 Från och med den 1 januari 2005 gäller även Läkemedelsverkets föreskrifter om ”förordnande 

och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende” (LVFS 

2004:15). Enligt dessa får sådant narkotiskt läkemedel som godkänts för behandling av 

opiatberoende utlämnas från apotek endast om det förordnats av läkare med specialistkompetens 

i psykiatri och som är verksam vid en sjukvårdsinrättning inom beroendevården där 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges (Läkemedelverkets författningssamling (LVFS 

2004:15). 

3.2   Den svenska narkotikapolitiken och dess ideologi 
Ted Goldberg beskriver i sin bok Samhället i narkotikan hur missbrukarvården i jämförelse med 



 

 

annan vård är underutvecklad. Den svenska läkemedelsassisterade underhållsprogrammen har 

fått strida för sitt berättigande, det har ständigt varit ifrågasatt och fått antalet patienter 

begränsade genom statlig reglering. Detta trots bevisligen vetenskapliga utvärderingar som gång 

på gång visat positiva resultat. Detta problem menar Goldberg handlar om hur drogideologi och 

politiska övertygelser styr den narkotikapolitiska agendan.  En ideologi är en uppsättning idéer 

vars funktion är att bevara och rättfärdiga den bestående ordningen i samhället. Sveriges 

drogpolicy bygger på prohibition, det vill säga förbud. 

  Policyn går ut på att allt icke-medicinskt bruk av narkotika lagligen är förbjudet Den svenska 

drogpolitiken bygger på några centrala begrepp. Det främsta målet har varit ett narkotikafritt 

samhälle (nolltolerans). Det målet har styrt utformningen sedan slutet av 70-talet. Målet har varit 

uttryckt genom olika aktörers förhoppning, vision eller tro och har speglat deras syn om hur det 

narkotika fria samhället ska uppnås. Att målet ska uppnås genom forskning och beprövad 

erfarenhet är något som har att påträffats först under 2000-talet i Regeringens proposition 2002, 

där behovet av mer forskning påtalas. På 80-talet byggdes narkotikavården ut med fler 

institutioner av olika slag. Metadonprogrammet som tidigare bara funnits i Uppsala byggdes ut 

med Stockholmsprogrammet 1987. Detta hade sin grund i det nyupptäckta HIV/AIDS 

sjukdomarna. Rädslan för en epidemi gjorde att den svenska staten tog till utbyggnaden av 

underhållsbehandlingen. På 90-talet ändrade vården karaktär åter igen bland annat av den 

orsaken att HIV inte blev så utbrett som befarat samt att landets ekonomiska situation var mycket 

ansträngd. Detta resulterade i nedskärningar och personer med drogproblem fick i allt större 

omfattning vända sig till öppenvården. Länge fanns underhållsprogram bara i Stockholm, 

Uppsala och Lund och Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter som begränsade antalet patienter. 

Alla program var utformade som högtröskelprogram, det vill säga det var förbundet med många 

villkor för att antas och att få stanna kvar i underhållsbehandlingen. Professor Lars Gunne som 

var den första att initiera metadonbehandlingen i Sverige, har sin syn på varför en del patienter 

avbryter behandlingen. Han menar att Stockholmsprogrammet har en mer kontrollerande policy 

med ett korttidsperspektiv där man strävar efter att få patienterna att avsluta behandlingen med 

metadon medan i Uppsala har en långtidspolicy och inriktar sig mer på rehabilitering (Goldberg  

2007, s. 211, 219, 220, 251, 252, 270, 271). 

 



 

 

3.2.1  Skadereducering 

Sedan slutet av 70-talet har politikens tyngdpunkt utan tvivel legat på kontrollpolitiken, som 

gradvis skärpts och blivit mer repressiv. Under de båda senaste decennierna har dock 

förbudsmodellen utmanats av skadereduceringsmodellen. Det är ett folkhälsoalternativ som 

syftar till att möta risktagande människor där de befinner sig, utan att ställa krav på avhållsamhet 

(Ingdahl & Persson 2009, s. 8). Skadereduceringsmodellen är knutet till ett rättighetsperspektiv 

vilket utgår från att alla människor har en principiell frihetlig rätt till integritet och 

bestämmanderätt över sin kropp”. Det är en ideologiskt formulerad skadeprincip som innebär att 

människors frihet bör värnas så länge andra människor inte skadas av den. Därför står detta 

perspektiv i motsättning till en förbudsmodell, men den inbegriper också kritik mot repressiva 

förbudsmodeller som man menar både kränker rättigheter och riskerar eller leder till ökade 

skador (Johnson i Ingdahl & Persson 2009 s. 30). 

  De svenska underhållsbehandlingsprogrammen har en rehabiliterande ambition där målet är 

att patienten ska bli helt missbruksfri. De har oftast en medicinskt paternalistisk inriktning vilket 

innebär att socialarbetaren utgår från att individen inte vet vad som är bäst för henne själv utan 

att det är en sak för ”expertisen” och syftar till att patienterna ska upphöra med allt illegalt 

drogbruk. Doseringen av läkemedel är individuellt anpassad och patienterna är ofta relativt hårt 

kontrollerade (a.a s. 37). 

 Dr Caplehorn som leder metadonbehandling i Australien har beskrivit två kontrasterande sätt 

att sköta metadonbehandling, här nedan beskrivna som Polisiära respektive Frivilligmodellen; 

Figur 1. Caplehorn förordar att behandlarna ansluter sig till frivilligmodellen som innebär stöd 

och uppmuntran men att man i stort låter patienten vara i fred och sköta sig själv. 

Frivilligmodellen leder till att metadonprogrammen får behålla sina patienter (patientretention). 

Den polisiära modellen med strikt övervakning och kontroll leder till låg patientretention 

(Caplehorn i Gunne 2001, s. 3251). 

 

 

 

 

 



 

 

 Polisiärmodell Frivilligmodell 

Personalattityder Paternalism, övervakning Acceptans, stöd, uppmuntran 

Behandlingsmål Total drogfrihet, senare skall Upphörande av drogmissbruk 

 alla sluta även med metadon         

 

Behandlingsprogrammens Patientens beteende skall Programmet anpassa till 

Utformning ändras patientens behov och önskemål 

 ”Vi” gentemot ”dom” Empati 

 Strikta bestämmelser om Låta patienterna vara, 

 utstötning av patienter som ”laisses-faire” 

 inte följer programmets regler  

 Obligatorisk rådgivning Frivillighet 

 Regelbundna urinkontroller Inga urinkontroller 

 

Patientretention Låg Hög 

Figur 1. Två typer av metadonprogram och deras effekter på patientretentionen. 

 

Även viss tidigare forskning tar upp att det finns olika behandlingsstrategier (se tidigare 

forskning; komplexitet gällande reglering av metadonprogram) och kallar dessa för låg- 

respektive högtröskelprogram.  

3.2.2 Motsättningar mellan olika synsätt 

Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS) var grundat av den nu avlidne, Nils Bejerot, 

professor i socialmedicin. RNS ideologier har haft ett påfallande inflytande i den svenska 

narkotikapolitiken (Goldberg 2005 s. 215). Bejerot krävde en utvidgning av den restriktiva 

kontrollpolitiken under 70-talet. Detta ville han göra eftersom hans synsätt gentemot 

missbrukarna var att de var farliga smittspridare som hade förlorat kontrollen över sig själva på 

grund av sitt missbruk.  

 Bejerot ansåg att orsaken till att ett missbruk uppkom, var att missbrukaren var kemiskt styrd, 



 

 

med vilket han menade var att när individen intagit ett narkotiskt preparat under en tid så 

orsakade det förändringar i den kemiska strukturen i hjärnan, vilket i sin tur ledde till att 

individen var beroende av drogens positiva upplevelser som rusupplevelsen, vilket i sin tur 

förorsakade att denne blev styrd av driftsimpulser.  

 RNS ansåg att boten för missbrukare var att de behövde lära sig att uppföra sig ordentligt med 

hjälp av pedagogik. Goldberg menar att RNS tänkande har präglat den restriktiva 

narkotikapolitiken under decennier. Teorin bakom det narkotikafria samhället har sitt ursprung 

ifrån Bejerot (Goldberg, 2010, s. 344). Exempel på ideologiskt tänkande är att reducera 

narkotikakonsumtion till den enskilda konsumenten och hennes egna tillkortakommanden hennes 

bristfälliga karaktär, felaktiga inlärning, asociala beteende, att hon är kemiskt styrd (Goldberg 

2005, s. 232).  

 Sociala anledningar eller olika bakomliggande faktorer hos individen som funktionshinder till 

exempel som anledning till att individer börjar använda narkotika bortses utifrån Bejerots synsätt 

(Goldberg, 2010, s. 321).  Utifrån sådana ideologiska förklaringar bortdefinieras de viktiga 

förbindelselänkar mellan de brister vi kan se hos problematiska konsumenter och deras sociala 

erfarenheter (a.a s.322). 

 

3.2.3 Repression inom vård och behandling 

Goldberg resonerar om kontrollskador som den svenska modellen orsakar. Han ger exempel om 

att i våra försök att eliminera narkotikan är vi beredda att bortse från de viktigaste principerna för 

ett demokratiskt samhälle, som individens integritet, rätten till ett privatliv samt 

självbestämmanderätten (Goldberg 2005, s.269).  

 Repression har en subjektiv beståndsdel. Om den enskilde individen upplever sig vara utsatt 

för repression så kan denne få sin självbild försämrad genom att denne känner sig avvikande 

samt upplever en känsla av icke respekt och patienten kan uppleva sig vara utsatt för ett 

maktövergrepp från sjukvårdinrättningens sida istället för omsorg.  På detta sätt kan en 

behandlingsform som är medicinskt berättigad från Socialstyrelsen få repressiva konsekvenser 

för den enskilda vårdbehövande individen (a.a s. 269-272).   

3.2.4 Medicinskt eller ett socialt synsätt 

Björn Johnson skildrar i sin studiebok Metadon på liv och död (2005) att konflikten om 



 

 

metadonet främst var ett resultat av starka motstridiga vårdideologier mellan ett socialpolitiskt 

och ett medicinskt synsätt på narkotikamissbruket. 

  Metadonläkare förespråkade en medicinsk-biologisk grundsyn, där beroendet ansågs vara en 

ärftlig sjukdom och kronisk sjukdom samt en psykosocial inriktning på behandlingen vilket på 

60-70 talet gick emot det terapeutiska synsättet där behandlingshem och socialtjänst var i fokus 

för att inrikta sig på de bakomliggande symptomen som ligger bakom missbruket som 

psykologiska och sociala problem. Metadonbehandlingen passade inte in det samhällspolitiska 

klimat som rådde, den uppfattades som ett fortsatt drogberoende som staten kontrollerade 

(Johnson 2005, s. 15,48). 

     En förklaring till den kontroversiella aspekten av metadonbehandling var att den 

utspelade sig i ett ideologiskt och moraliskt fält, där vetenskapliga forskningsresultat stod lågt i 

kurs; det var helt enkelt viktigare att tycka rätt än att tänka rätt (Svensson 2005, s. 194). En 

annan aspekt Johnson vill tydliggöra är moralismen som förekommer på missbruksområdet, 

framförallt finns det en utbredd rädsla för drogliberalism.  

 Johnson argumenterar för att det finns skäl att starkt ifrågasätta sådana regelverk inom 

underhållsbehandlingen som innebär att patienter tvångsutskrivs ur programmen på grund av ett 

mindre antal positiva urinprov. Det ska endast ske först vid ett omfattande missbruk. Detta utgår 

Johnson utifrån det perspektivet att beroende skall ses som en kronisk sjukdom (Johnson 2005, 

s.48).   

3.2.5 Evidensbaserad kunskap 

Det tar tid och är svårt att förändra narkotikapolitiken. Drogideologi och politiska övertygelser 

står fast trots vetenskap och beprövad erfarenhet. Björn Fries som var Regeringens 

narkotikapolitiske samordnare 2006 har i en särskild forskningssatsning presenterat ett antal 

rapporter. I en rapport från Mobilisering mot narkotika (2006)  Hur kan vården bli bättre och 

vilken är vägen ur missbruk och beroende beskriver Marcus Heilig ”att hittills har strukturen för 

den svenska underhållsbehandlingen styrts av politiska och administrativa beslut, och därmed 

inte tillvaratagit tillräcklig evidens. En effekt av detta har varit att de övergripande principerna 

för behandlingen varit konfrontativa och straffande” (Heilig i Fridell, Mats, Gustavsson, Hjördis, 

Hansagi, Helen, Kahn, Ulla, Lindqvist, Per & Romelsjö, Anders, 2006, s. 21).    



 

 

3.3 Beskrivning av opiater och relaterat beroende 
Opiater är ett samlingsnamn för en grupp av naturligt förekommande smärtstillande ämnen med 

hjärnpåverkande (centralnervös), narkotisk verkan. Opium, morfin, morfinbas och kodein är 

samtliga naturliga preparat som framställs ur en växt; Opiumvallmo.  

Heroin, den mest förekommande substansen bland opiatmissbrukarna, är däremot en 

halvsyntetisk vidareförädling av morfin (Johnson, 2005, s.23). Vid missbruk och beroende 

framträder både ett psykiskt och fysiskt beroende och en markant toleransökning. Vid 

heroinberoende kännetecknas drogeffekten till en början av upprymdhet, så kallad eufori, som 

efter en tid går över till abstinensbesvär när herointillförseln avbryts. Abstinensen orsakar stora 

fysiska plågor för individen och bidrar till fortsatt heroinmissbruk. Det uppkommer störningar i 

hjärnans endorfinsystem hos den som missbrukar, vilket oftast leder till upprepade återfall 

(Socialstyrelsens rapport 2001, s. 5). Det som är särskilt markant för missbruk och beroende av 

opiater är den höga dödligheten, inte sällan i anslutning till överdosering (Socialstyrelsen, 

Nationella riktlinjer 2007, s.139).  

 

3.3.1 Metadonbehandlingens ursprung 

Heroin introducerades på den svenska illegala narkotikamarknaden 1974. Dessförrinnan 

påträffades opiatberoende främst bland en minoritet av medicinskt ansvariga personer som 

arbetade på sjukhus eller apotek samt i andra fall individer som hade utsatts för överförskrivning 

efter medicinska ingrepp (Grönbladh 2004, s. 1). De amerikanska forskarna Vincent Dole och 

Marie Nyswander erbjöds 1962 ett bidrag för att utreda heroinets verkan och orsaker.  

De började sitt arbete med att experimentera med morfinsubstitution till två patienter som 

hade använt heroin under ett flertal år. Resultatet visade att patienterna blev apatiska, 

drogpåverkade samt att de fick ökad morfintolerans. Därefter experimenterade de med det 

långtidsverkande metadonet. Resultat för det försöket visade på att patienternas heroinbegär 

avtog, de hade mer sällan positiva urinutslag vid testning och 14 av de 22 patienterna erhöll fast 

anställning. Forskarnas slutsats var att: när heroinbegäret stannade upp, så normaliserades 

patienten. Metadonet hade sin effekt av att ta bort begäret av heroin samt blockera dess 

euforieffekt. Substitutionsbehandling som beskrivs i denna avhandling var tidigt infört i Sverige 

och har den äldsta verksamheten i Europa (a.a., s. 30). 



 

 

 

3.3.2  Metadon 

Metadon är en helt syntetisk framställd opiat med egenskaper liknande övriga opioidpreparat. 

När metadon används som läkemedel i underhållsbehandling ger de upphov till att patienten 

upplever ett längre normaltillstånd utan besvär i form av heroinbegär eller abstinenstillstånd samt 

utan känslor av eufori. Metdonet har få biverkningar när kroppen har blivit tillvand, det är ett av 

skälen varför underhållsbehandling är så effektivt. När en patient ställs in på rätt metadondos så 

verkar den som en medicin som åstadkommer att individen kan leva ett fungerande liv och kan 

bli mottaglig för psykosociala förändringar (Johnson, 2005, s. 23,24). 

3.4  Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras svensk och internationell forskning som undersökt metadonprogram 

och dess regelverk.  

3.4.1 Otydliga och olikartade regelsystem inom metadonprogram 

I en granskningsrapport utförd av Socialstyrelsen 2007 som undersökt vårdgivare inom 

substitutionsbehandlingsprogram och deras implementering av Socialstyrelsens föreskrifter från 

2005, framkommer bland annat att 34 % av verksamhetscheferna inom behandlingsenheterna 

ansåg att Socialstyrelsens föreskrifter var svåra att tillämpa. Åsikter från verksamhetschefer var 

exempelvis att föreskrifterna uppfattades som ramlag öppen för egna tolkningar och att det fanns 

risk att patienter kunde komma i kläm om föreskrifterna strikt följdes, vilket skulle kunna leda 

till fortsatt lidande för patienten. En annan synpunkt på Socialstyrelsens föreskrifter var att 

reglerna uppfattades som belastning och inte som stöd för vården. En verksamhetschef 

uppfattade regelverket som diskriminerande i fråga om uteslutning av patienter vid sidomissbruk 

och återfall i missbruk; ”man skulle aldrig neka en diabetiker fortsatta vårdinsatser om denne 

misskötte sig” (Socialstyrelsen 2007, s. 6, 7, 21, 32, 33). 

 I en dansk forskningsstudie som undersökt metadonprogram i Danmark framgår att olika 

metadonkliniker har olika regler och föreskrifter och det finns än så länge inte officiellt angivna 

regler för metadonprogram. Vissa mottagningar hade en avgränsning mellan patienter och 

personal så att de inte hade fysisk kontakt med varandra. Några mottagningar inbjöd till social 

samvaro med stolar och kaffetermosar, på andra fanns skyltat att man ska lämna lokalen så snart 



 

 

man intagit sitt metadon. Författaren menar att det inte enbart är de fysiska ramarna som 

påminner brukarna om att de är en särskilt reglerad patientkategori, även tiden används till att 

sätta upp särskilda restriktioner. De flesta metadonkliniker har reglerade öppettider som enligt 

brukarna inte är förhandlingsbara. De begränsade öppettiderna har primärt en 

behandlingspedagogisk funktion utöver det faktum att metadon ska intas med jämna intervaller. 

Enligt författaren fanns ett utbrett förhållningssätt hos personal som menar att brukaren ska lära 

sig att passa tider och anpassa sig till en ”normaliserad dygnsrytm”. Om brukaren inte kommer i 

tid så är kliniken stängd. Denna så kallade sociala träning uppfattas av många brukare som en 

påminnelse av deras marginalisering. För dem som inte hunnit hämta sitt metadon innan kliniken 

stängt för dagen återstår alternativen att köpa eller låna metadon av andra brukare för att 

förebygga abstinens eller söka lindring via heroin eller andra legala eller illegala droger, eller att 

”bita ihop” till nästa dag. Vidare menar författaren att fruktan för att mista metadonet kan leda 

till oro och ängslan hos brukarna i det dagliga livet och mycket av deras tid tas i anspråk när de 

måste ta sig till och från mottagningen (Dahl 2008, s. 383-385). 

3.4.2 Restriktiva och kontrollerande regler   

Forskningsstudien från Danmark visade att de flesta metadonmottagningars kontrollpraxis bland 

annat gick ut på att analysera urinprov och utandningsluft. Ur ett medicinskt perspektiv ingår 

kontrollerna som ett avgörande led i om brukarna håller avhållsamhet från alkohol eller annat 

sidomissbruk, vilket enligt författaren visar att det läggs större vikt vid laboratorieanalyser än vid 

brukarnas ord. En strategi som vissa metadonkliniker använde sig av för att kontrollera om 

brukaren svalt ned sitt metadon var att be brukarna säga adjö för att på så sätt försäkra sig om att 

de svalt metadonet. Vissa mottagningar hade ”bestraffande regler”, om personalen misstänkte 

sidomissbruk, fusk eller om personen visat dåligt uppförande. Repressalier kunde vara 

tillbakahållande av metadon, tätare urinkontroller och läkarsamtal (Dahl 2008, s. 386, 387, 390). 

Artikelförfattaren menar att dessa exempel ovan är tecken på att metadon inte endast kan ses som 

medicinskt substitutionsmedel utan att det även i hög grad kan ses som ett disciplinerande 

projekt och att metadonkliniker inte enbart kan ses som behandlingsinstitutioner utan också 

organ för social kontroll (a. a., s. 384, 391).  

Det framgår vidare av den danska studien att metadonläkare och personal vid metadonkliniker 

menar att övervakning och kontroll är nödvändigt, eftersom brukarna erfarenhetsmässigt har 

behov av struktur och styrning som ett led i stabiliseringen av deras livssituation och inte minst 



 

 

som beskydd mot sin egen självdestruktivitet. Samtidigt, menar artikelförfattaren att brukarna 

utgör en heterogen grupp människor med individuellt varierande spektrum av problematik, motiv 

samt förväntningar på metadonbehandling som inte alltid överensstämmer med de officiellt satta 

målen med behandlingen (a.a., s. 380).   

3.4.3 Forskning indikerar patienters missnöje med regelverk  

En kvalitetsutvärderande studie av metadonprogram utförd i Australien visar att många patienter 

var missnöjda med reglering i programmet och då främst det övervakade tillhandahållandet av 

deras substitutionsmedel. Det faktum att de måste komma till kliniken varje eller varannan dag 

försvårade för dem att leva normala liv. Någon patient uttryckte att ingenting annat i samhället 

fungerade på liknande sätt som metadonprogram med dess regler och rutiner. Många deltagare i 

studien önskade sig större flexibilitet i samband med behandlingen och då särskilt i förhållande 

till metadonklinikens tillgänglighet, doseringsbeslut, doseringsrutiner samt mottagningens regler 

och förordningar (Bath, Lea, Madden & Winstock 2008, s. 671, 674, 675).   

I granskningsrapporten från Socialstyrelsen 2007 framkom att ett återkommande tema bland 

patienter var förskrivningen av läkemedel inom programmen. Många patienter upplevde detta 

som problematiskt eftersom det medförde långa och ofta dagliga resor till kliniken för att få sitt 

metadon, vilket verkade inkräktande på den normala livsföringen och kunde försvåra 

möjligheterna att upprätthålla ett arbete. Det framgick även att många patienter var missnöjda 

med den frekventa provtagningen. Andra åsikter hos patienter: långa väntetider för antagning till 

behandling, Socialstyrelsens föreskrifter efterföljdes ej, önskade mer humanistisk syn istället för 

ett repressivt system, kände utsatthet i och med att de måste följa programmets regler samt att 

reglerna för uteslutning var för hårda. Det visade sig dock att en majoritet av patienterna var 

nöjda med behandlingen och ansåg bland annat att substitutionsbehandling räddar liv, ökar 

livskvaliteten och ger ökade möjligheter till arbete och bostad (Socialstyrelsen 2007, s. 24, 

41-43). 

I forskningsstudien från Danmark framkom att generellt hade brukarna förståelse för 

behandlingens restriktioner, med det var få som hade förståelse för hur begränsningarna kunde 

vara tillåtna uttryckt i praktiken (Dahl 2008, s. 380). Många patienter upplevde kontrollen som 

ett intrång och ett uttryck för att det saknades tillit till dem som grupp och övervakningen 

upplevdes som ett negativt inslag i deras vardagsliv. De flesta patienter försökte utveckla 

anpassningsstrategier vilket kunde ses som försök att bevara en viss självkontroll i förhållande 



 

 

till metadonet och självrespekt i interaktionen med ett system som uppfattas som fasthållande, 

begränsande och nedvärderande, menar författaren (a.a., s. 380).  

3.4.4 Komplexitet gällande reglering av metadonprogram  

En svensk forskningsstudie som studerat metadonprogrammet i Stockholm under år 1988-2000 

visar på en komplexitet gällande reglering av substitutionsbehandlingsprogram. Författarna 

menar att vissa länder har infört metadonprogram, där syftet i första hand är att rädda liv för så 

många heroinberoende som möjligt, så kallade lågtröskelprogram. I dessa program är 

sidomissbruk ofta tillåtet, likaså att lämna programmet tillfälligt. Målet för behandlingen är att få 

så många patienter som möjligt att stanna i behandling så länge som möjligt. Andra länder har 

infört mer strikta regler i syfte att minska läckage av metadon från programmen och därmed 

hindra illegal handel av metadon samt ge minskad risk för metadonförgiftningar utanför 

programmen, så kallade högtröskelprogram. Artikelförfattarna menar att dessa två strategier 

antagligen är svåra att kombinera inom samma program eftersom de motverkar varandra. Därför 

prioriterar de flesta metadonprogram antingen tillgänglighet eller säkerhet. Vidare menar 

forskargruppen att det är viktigt att hålla en bra balans mellan livräddande insatser och regler 

som förhindrar läckage av metadon från programmet (Fugelstad et al., 2007, s. 407).  

 Det framgår ytterligare av studien att olika behandlingsstrategier och regelverk inom 

metadonprogram kan leda till olika slags mortalitet. Ett högtröskelprogram med ett strikt 

regelverk, alltså hårda regler för patienterna att följa, kan leda till ökad risk för ofrivillig 

utskrivning av patienter med ökad dödlighet som följd. Detta eftersom patienter som utestängs 

från behandlingsprogram har tjugo gånger högre dödlighetsrisk i jämförelse med patienter som 

stannar kvar i behandling. Å andra sidan kan ett lågtröskelprogram med ett mer generöst 

regelverk inom substitutionsbehandling öka risken för sidomissbruk under behandling, till följd 

att metadon kan läcka ut och orsaka dödliga förgiftningar utanför programmen (a. a., s. 411). En 

av artikelns konklusioner är att högtröskelprogram är säkert så länge patienterna stannar kvar i 

behandling och det finns mycket få dödsfall till följd av läckage från dessa metadonprogram 

(Fugelstad et al., 2007, s. 406). 

3.4.5 Forskning uppvisar nya möjligheter inom metadonbehandling  

En forskningsstudie genomförd i USA visar att det på senare år har tillkommit metadonprogram 

som arbetar mer långsiktligt och i en mer medicinsk miljö med mer tillåtande regler som innebär 



 

 

färre behandlingsbesök och fler medicindoser för patienter att hem för eget intag. Eftersom dessa 

program innebär mindre övervakning av patienterna så kan det ha inneburit att viss 

droganvändning hos patienterna har missats men samtidigt menas att ett mer kontinuerligt 

missbruk tillslut upptäcks i de månatliga kontrollerna. Den medicinska inställningen har 

patientfördelar bland annat; verkar för minskad stigmatisering och minskar kontakten med 

ostabila patienter. Dessa programs kontrollåtgärder var inte alltför betungande för patienterna 

utan kunde ses som ett stöd för dem att följa metadonbehandlingen, vilket även resulterade i att 

många patienter (86,7 %) var mycket nöjda med behandlingen (Awan et al. 2005, s. 344, 347, 

348).  

En forskningsstudie från USA har visat tillfredsställande resultat när det gäller 

underhållsmedicinering i så kallad depå-dos, vilket innebär att endast en injektion räckte för att 

hålla patienten fri från abstinens i upp till sex veckor (Bigelow et al. i Svensson 2005, s. 201).   

3.4.6 Evidensbaserade insatser inom metadonprogram  

En studie från Nederländerna visade på en missbelåtenhet bland patienter gällande personalens 

okunskap om deras livsförhållanden och ett missnöje bland personal gällande regler inom 

metadonprogram. En sjuksköterska uttryckte att hon inte kunde se något bra professionellt 

argument för att tvinga patienter att komma till mottagningen och hämta sin dos metadon varje 

dag (Hart et al. 2007, s. 422, 429). 

Enligt studiens slutsatser var det bästa sättet att få till förbättringar inom metadonprogram att 

börja med förändringar inom sjukvårdens organisation innan patientcentrerade förändringar 

introduceras. Artikelförfattarna menar att evidensbaserade insatser är nödvändiga för att förbättra 

vårdkvaliteten för patienterna och att patientens perspektiv på missbruksvården har försummats, 

men att detta är nödvändigt att ha i beaktande inom framtidens sjukvård för att kunna utveckla 

nya vårdstrategier (Hart et al. 2007, s. 422, 430). 

4. Teoretiska utgångspunkter  

4.1 Engelstad: Vad är makt: en introduktion 
En utgångspunkt om vad makt är föreslår Engelstad vara en egenskap i en relation mellan två 

parter. Det handlar om den ena partens möjlighet att genomdriva sin vilja gentemot den andra 

som skapar effekt. Vidare har den ena parten i relationen en avsikt med maktutövningen. Den 



 

 

maktutövande parten har ett intresse av att den andra parten ska agera på ett visst sätt (Engelstad 

2006, s. 23-24).  

Engelstad förklarar vidare att maktutövning förutsätter nästan alltid en strävan att 

kommunicera, göra sig förstådd, övertala andra samt förklara varför det är viktigt att handla på 

ett visst sätt av den andra parten. Roller ger trovärdighet, till exempel kan socialarbetaren med 

sin expertis, stödja sig i kraft av sin yrkesidentitet (a.a. s. 25). Makt utövas av individer men 

också i ett organisatoriskt sammanhang. Med förväntningar menar Engelstad att kan makt utövas 

bara genom att den ena maktutövande parten förväntar sig att den andra parten ska infria löften 

eller avtal så vet den andra parten vad som gäller och passar sig för att undgå repressalier (a.a. s. 

30). När aktörer tänker långsiktigt och försöker finna en utgångspunkt som är lämplig för en 

eventuell framstöt senare är det en annan maktaspekt som den maktutövande parten kan ha som 

en slags hållhake på den behövande parten. I relationen mellan en klient och en socialarbetare så 

är det socialarbetaren som undersöker eller på vissa sätt examinerar klienten genom att ta reda på 

klientens önskningar och behov. Detta medan yrkesutövaren kan gå in i sin professionella roll. 

Engelstad menar att det blir en slags uppfostran när socialarbetaren har en roll där denne kan 

påverka den andra med sitt synsätt och ha inverkan på klientens självbild (a.a. s. 58). 

4.2 Franzen: I fråga om makt; diskurser, resurser och kontexter 
Franzen beskriver att det finns olika maktbegrepp. Ett är det intentionella. Makten har en 

agerande aktör som består av subjekt: person eller organisation. Makten har vilja: mål eller 

intressen. Den har en inriktning hos den som agerar och den har något som ger den dess 

handlingskraft (Franzen i Goldberg 2010, s. 86-87).  

 Det relationella maktbegreppet innehåller både maktstrukturer samt subjektets intentioner och 

handlande.  De olika aktörerna i en relation som den emellan socialarbetaren och klienten, den  

kan vara ojämn eller balanserad (a.a s. 89). Ur en maktsynvinkel kan Franzen kopplat till det 

relationella maktbegreppet urskilja att myndigheten föredrar att klienten utan krångel svarar 

öppet på alla frågor, är samarbetsvillig samt talar ut om sina problem. Vad myndigheten inte vill 

se är att klienten är motspänstig och kräver att få sina rättigheter att få bli tillgodosedda. Franzen 

menar att i praktiken sätter sig sällan klienten upp gentemot myndigheten utan spelar med i ett 

taktiskt spel. På detta vis formas klientrelationen (a.a s. 90-91). Makten har en produktiv roll 

genom att den åstadkommer någonting, den har en positiv verkan genom att den upprätthåller 

något eller skapar något. Detta bryter med det vardagliga tänkandet att makten är något negativt 



 

 

som hindrar. Där det finns makt där existerar även motstånd. Ett över- och ett underläge men 

makten är aldrig absolut, den ena parten kan välja att avbyta (a.a s. 91).  

 Diskurs betyder system av mening och föreställning, till exempel ordet missbrukare ger en 

stereotyp bild eller identitet. I en maktrelation utformas binära oppositioner, i relationens båda 

sidor har man fördomar om den andra: Utvalda personer på ena sidan med handlingsmöjligheter 

och på andra motpolen finns vad Franzen benämner som outsiders, de blir lättare 

marginaliserade i samhället. Detta orsakar en process av social stämpling kallad stigma 

(Nationalencyklopedin 2010). Ord kan skapa fördomar beroende hur vi säger dem, informella 

och underförstådda ord som missbrukare eller heroinist (a.a s. 96-97).  När vi tar saker för givna 

verkar diskursens makt i det tysta. Den yrkesutövande får legitim makt att utöva makten i sin 

rådande expertisroll, har kunskapsmonopol och utvecklar sina egna diskurser och fungerar som 

problemlösare, den som ordnar saker eller ställer dem till rätta inför sina klienter(a.a s. 98). 

Genom organisering skapas en koncentrerad användning av resurser på ett konsekvent vis. 

Franzen liknar det vid den anställdes löneberoende. Utgångspunkten i den maktrelationen är 

kapitalismen. De flesta är hänvisade till arbete för att säkra sin försörjning. På motpolen finner vi 

marginalisering som kan vara stigmatiserande. Den stigmatiserade gruppen har svårare att 

identifiera sig som grupp, de är ofta illa sedda av andra. Synen är att de har sig själva att skylla 

(a.a s. 106-108). 

4.3 Mathiesen: Den dolda disciplineringen och makt och motmakt 
4.3.1 System och disciplinering 

Mathiesen talar om systemmekanismernas styrande betydelse. Med system menar Mathiesen 

statliga organisationer och med mekanism menar Mathiesen egenskaper som är inbyggda i 

organisationen och som träder i funktion under vissa förhållanden. Vidare förklarar Mathiesen att 

klienter ofta mister marginella fördelar om de opponerar sig emot eller inte deltar i ett bestämt 

organisatoriskt system som de ingår inom (Mathiesen 1978, s. 72-73).  

Mathiesen framhåller att klienternas position sällan förbättras inom den sociala strukturen i 

stort. Detta beror på att systemet kontrollerar klienterna och det i sin tur orsakar att opposition 

tystas ned (a.a s.75). En annan aspekt Mathiesen framhåller är den att de som representerar 

klienternas intressen inom systemet oftast hamnar i minoritetsställning i de flesta sammanhang 

där beslut fattas gällande klienternas intressen.  



 

 

Detta beror på att det beslutande organet är uppbyggt på ett korporativt sätt, det vill säga det 

existerar en mångfald av olika intressen av olika parter att ta hänsyn till, kompromissa och 

komma överens om (a.a s. 76, 77). De mänskliga relationerna som råder inom ett system har 

vissa psykologiska konsekvenser som har en större inverkan disciplinärt. Genom att vara 

delaktig med andra i organisationen så skapas det samhörighet och man delar interna hemligheter 

med varandra. Detta orsakar att man blir försiktig i sin kritik av organisationen utåt. Det sker en 

perspektivförskjutning i samband med deltagandet i de beslutande organen. De problem eller 

beslut som kan uppkomma ses utifrån än från de klienternas perspektiv (a.a s. 80, 81).  I 

Mathiesens forskning och observationer om maktförhållanden på en behandlingsinstitution visas 

resultat om att de intagna ansåg att behandlingspersonalen hade väldigt stort inflytande över de 

intagnas vardagliga liv samt att makten kom till uttryck genom personalens möjligheter att 

manipulera med bestraffningar och belöningar, inskränkningar och förmåner (a.a s. 55). Vanmakt 

är ett begrepp som Mathiesen definierar som att befinna sig i en situation där man inte ser någon 

utväg att kunna förändra sin situation. Samtidigt är det två motpoler i maktrelationen, den ena 

partens viljeutövning i det sociala sammanhanget bidrar till den andra partens växande vanmakt. 

Detta uttrycker Mathiesen på detta vis: ”Makten vilar på vanmakten och inte omvänt” (a.a s. 83).  

En annan aspekt Mathiesen lyfter fram är hur makten kan döljas genom att ses ideologiskt. Med 

ideologi menar författaren här ett relativt sammanhängande system av synsätt, till exempel att 

hjälp och kontroll kan kombineras. Vidare påpekar författaren att makten växer sig särskilt stark 

och maktutövningen blir särskilt markerad, där ideologin vuxit sig extra starkt (a.a s. 48). 

4.4 Makt och socialt arbete 
Med paternalism menas att individens möjligheter eller handlingar avgränsas med motivet att det 

är för individens eget bästa utan dennes medgivande. Författarna beskriver att det sociala arbetet 

slits mellan två poler. Den ena polen utgörs av ett paternalistiskt förhållningssätt där klienterna 

riskerar att utsättas för moraliska pekpinnar och en stelbent byråkrati som kan upplevas som 

godtycklig och kränkande (Swärd & Starrin i Meuwisse, Sunesson & Swärd 2006, s. 254).  

 Osynlig makt kan verka på olika sätt från personalen gentemot klienten. Klienten kan uppleva 

att personalen inte finns tillgänglig, har svårt att framföra sina åsikter eller behov. Personalen 

kanske lämnar oklara besked. Inte sällan utsätts de socialarbetare som står närmast klienterna för 

oförenliga krav samt att de förväntas att de ska kunna medla mellan olika intressen (a.a s. 251).   



 

 

4.5 Blennberger: Etiska aspekter 
4.5.1 Värdighet-integritet 

Blennberger (2005) diskuterar i sin bok Etik i socialpolitik och socialt arbete att ett av skälen till 

varför man ska driva socialt arbete kopplat till vår välfärd är att bidra till ett värdigt liv.  I 

värdighetsbegreppets innebörd säger Blennberger att det ingår att vi ska respektera en persons 

integritet. En annan viktig aspekt som författaren poängterar är att en grundvärdighet även 

innefattar att människan ska vara fri från tvång och förtryck. Med det följer den basala 

rättstryggheten i vårt samhälle. Även rätten till självbestämmande och självständigt handlande, 

att en individ själv får bestämma vad den anser vara viktigt i sitt liv. Blennberger resonerar att 

rätten till självbestämmande är villkorad i det fall, om en individ inte har förmågan att fatta 

beslut själv, det kan handla om tvångsingripanden inom psykiatrin eller missbruksvården. Rätten 

till integritet och ett värdigt liv omfattar även att få en kvalificerad offentlig insats, menar 

Blennberger. Det är en kränkning att bli utsatt för godtycke av myndigheter och av det offentliga 

systemet. Det är en rätt att även få tillgång till samhällets välfärdsresurser för övrigt, exempelvis 

om det fattas oss pengar till en insats från sjukvården till en operation så innebär detta en 

samhällsordning som inte respekterar vår integritet (Blennberger 2005, s. 194-197). 

4.5.2 Disciplinering inom socialt arbete 

Blennberger resonerar att det är oundvikligt att disciplinering ingår i det sociala arbetets olika 

fält, han ger exempel gällande socialtjänstens arbete med missbrukare. Blennberger intar två 

synsätt angående disciplinering. Det ena perspektivet syftar till att skapa tystnad och lydnad i en 

given samhällsstruktur. Det leder till en repressiv disciplinering. Det andra synsättet är en socialt 

konstruktiv disciplinering med syfte att hjälpa en klient att få kontroll över sitt liv eller att skapa 

ett fundamentalt socialt hänsynstagande så att man inte är ett hot mot andra medborgares 

rättstrygghet. Blennberger anser att det inte är så vanligt förekommande inom det sociala arbetet 

med ett egentligt repressivt förfarande. Däremot kan han se att det förekommer förtryckande 

inslag där klienten/medborgaren kan bli bemött på ett nonchalant eller nedlåtande sätt 

(Blennberger 2005, s. 148).  

5. Resultat  
Under detta kapitel kommer vi att redovisa våra intervjupersoners subjektiva beskrivningar av 



 

 

regelverket och dess innebörd inom metadonprogrammet. Vi har valt att presentera vår empiri 

under fem olika teman vilka vi anser framstår som centrala i intervjumaterialet. Det första temat 

är villkor för behandling där presenteras de regler som finns inom programmet och som 

patienterna måste förhålla sig till inom metadonprogrammet. Det andra temat handlar om synsätt 

och där skildras patienternas och personalens åsikter om synsätt gällande metadonbehandlingens 

utformning. Under det tredje temat social kontroll framställs parternas upplevelser av kontroll 

inom behandlingen. Det fjärde temat handlar om anpassning och där framställs patienternas och 

personalens uppfattningar gällande anpassning till regler och behandlingen i stort. Femte och 

sista temat handlar om identitet och stigma där beskrivs patienters och personals upplevelser om 

hur patienternas identitet kan påverkas av olika förhållningssätt. Vi har valt att presentera vad 

patienterna säger först under varje rubrik för att få en enhetlig struktur av den empiriska 

redovisningen. De uppgifter som framkommer här är inte kontrollerade eller problematiserade 

och bör inte läsas som objektiv fakta. Intervjupersonerna består av fyra patienter och fyra 

personal och vi valt att presentera dem som grupp (se etiska överväganden). Vi har varit 

medvetna om så kallat elitbias, som är ett uttryck för att forskaren lägger för stor vikt vid vissa 

informanter som får representara det forskaren vill få fram rörande ämnet (Dalen 2008, s. 121). 

Därför har vi under arbete med vårt resultat varit måna om att ta med samtliga intervjupersoners 

utsagor (Dalen 2008, s. 121). En patient är citerad sex gånger, en annan patient är citerad fem 

gånger, en patient är citerad tre gånger och slutligen en patient är även han citerad tre gånger. En 

personal är citerad sex gånger, en annan personal är också citerad sex gånger, en personal är 

citerad fem gånger och slutligen en personal är citerad fem gånger. Citaten avviker inte från 

transkriberingarna. När vi uteslutit vissa ord i mitten av ett citat för att det inte var relevant har vi 

markerat det med (…). När vi tagit bort något eller några ord för att vi velat skydda 

intervjupersonernas identitet har vi markerat detta med klamrar: []. 

5.1 Villkor för behandling  
5.1.1 Patienter 

Samtliga patienter talar om att det finns regler som de måste följa och förhålla sig till i 

behandlingen samt att reglerna är hårdare för patienterna i början av behandlingen. Då är 

provtagningarna mer frekventa och patienterna måste besöka metadonmottagningen oftare.  

Patienterna menar att reglerna inom programmet måste de följa för att inkluderas i 



 

 

metadonbehandlingen. Patienterna berättar att regler inom behandlingen bland annat handlar om 

att passa mottagningens tider och där lämna övervakade urinprover, hämta och inta sin medicin 

under mottagningens öppettider och under övervakning eller hämta ut medicinen på apotek, 

besöka kliniken för uppföljningsbesök och att inte inta några droger under behandlingstiden. En 

patient berättar också att en regel innebär att patienten först ska samråda med läkare inom 

metadonmottagningen om denne behöver andra mediciner. Samma patient berättar att han i 

början av sin behandling fick skriva under ett papper där han förband sig att följa vissa regler 

inom metadonprogrammet.  

En patient berättar om vilka regler som han måste följa inom behandlingen:  

 

Jag får lämna urinprov… nu är det en gång i veckan. Egentligen är jag smärtpatient, jag har ju aldrig 
tagit heroin för att… men jag har annat problem istället med alkohol men det är så här att man får 
lämna urinprov en gång i veckan, det är ett krav och sen så hämtar jag medicin en gång i veckan och 
sen så att man håller sig till det, ja och inte tar några droger Ja, det är väl de regler som är… och sen 
att man kommer hit på besök då med jämna mellanrum för uppföljning. 

 

Patienten berättar vidare att i början av behandlingen var reglerna såna att han ofta fick lämna 

urinprover och hämta metadonet varje dag under en lång tidsperiod. Han säger att med tiden så 

lättades reglerna upp. 

En annan patient berättar om sin syn på regelverket inom metadonprogrammet: ”tja, om jag 

ska vara… om jag säger så här, om någon annan samhällsmedborgare hade samma regelverk så 

skulle det bli upplopp. Det avkrävs kontrollerade prover, urinprover, vilket är väldigt kränkande. 

En annan patient berättar om vilka regler han måste följa inom programmet och även han säger 

att reglerna lättades upp ju längre tid som han medverkade i metadonprogrammet :  

 

Vad jag måste göra är att hämta min medicin och ta den i den ordningen, som dom har bestämt att jag 
ska göra… i och för sig så har jag har varit med så länge nu att om jag skulle vilja dela upp dosen, 
halva på morronen och halva på kvällen så är det ingen som skulle bli… över det …men jag kan inte 
ligga efter fem dar…(skratt), men det är väl det jag vet. Jag lämnar ju inga urinprover längre för att jag 
har varit med så länge och lämnat schyssta urinprover… jag brukar skämtsamt säga att ska man lämna 
urinprov på långvården också? Komma och koppla loss katetern?  
 

Patienterna har olika syn på om det finns regler som är svåra eller lätta för dem att följa inom 

metadonprogrammet. Två av patienterna menar att eftersom de deltagit i metadonbehandling 



 

 

under lång tid så har reglerna lättats upp och numera känns inte reglerna så betungande för dem. 

En annan patient talar om att han anser att det är själva behandlingsformen som är besvärlig. Han 

menar att förutsättningen för vården, alltså under vilka premisser eller regler han får sin medicin 

skulle kunna förenklas och han talar om att behandlingen är sjukvård men ändå inte fungerar 

som allmänsjukvård i och med att den är villkorad. Patienten berättar att dessa premisser eller 

villkor innebär att man som patient inte kan vara spontan och resa bort med kort varsel och han 

berättar vidare att det inte är alla patienter som kan resa bort överhuvudtaget utan endast de 

patienter som skött sig med drogfria urinprover. En annan patient menar att det är just besöken 

till kliniken som är besvärliga. Han lider av panikångest och har svårt med att resa.  

5.1.2 Personal 

Samtliga personer i personalgruppen berättar om Socialstyrelsens författningssamling som 

styrande av vården och en personal nämner även Läkemedelsverkets författningssamling. Flera i 

personalgruppen berättar att reglerna för patienterna lättas upp med tiden. En person ur 

personalen berättar om de regler som finns inom behandlingen och som denne kallar för formella 

och informella regler. Personen berättar att de formella reglerna är föreskrifter från 

Socialstyrelsen och de informella är regler som utarbetats inom metadonmottagningen. Samma 

person förklarar: ”Ja det är ju de formella regler som finns i Socialstyrelsens riktlinjer, det är ju 

de formella reglerna sen så finns det ju kanske mer och kanske informella regler som vi har på 

vår mottagning” Samma person berättar att tiden som kliniken är öppen för patienterna så att de 

kan komma och hämta sitt metadon är vardagar mellan klockan åtta och halv tio på morgonen, 

därefter stängs dörren. På helgerna är tidsramen mellan klockan nio och tolv på förmiddagen. 

Vidare berättar personen att om patienten kommer för sent ska denne ringa och meddela detta 

och då finns det oftast möjlighet för patienten att hämta lite senare, personen berättar vidare: 

”men i värsta fall så får de vänta till nästa dag”. En annan personal berättar att de numera inom 

kliniken skriver ett vårdavtal eller så kallad behandlingsplan med varje patient, där reglerna 

framgår. 

En person i personalgruppen talar om regler som denne anser är viktigt att patienten följer och 

det handlar om skötsamhet från dennes sida och att patienten hämtar sitt metadon strikt så att det 

inte blir spridning av metadon på stan. En annan person i personalgruppen berättar att en viktig 

regel handlar om att patienten inte använder andra droger under behandlingen så kallat 

sidomissbruk.  



 

 

En personal berättar att vissa patienter anser att det är hård kontroll speciellt i början av 

behandlingen, personen berättar: ”de (…) har svårt att stå ut med de första sex månaderna i 

vetskapen om att jag måste gå varenda dag till mottagningen och ta dosen övervakad och 

även på helgen och lämna dom här förbävlade urinproven”. Regler som personalen berättar 

att de märkt att patienter har svårt att följa gäller främst de övervakade urinproverna och de 

övervakade intagen av medicinen på kliniken.  

Om någon patient inte vill följa reglerna eller någon regel menar en person i personalen att 

vilken regel det gäller spelar roll. En ur personalgruppen berättar att det inte är tillåtet för 

patienter att fuska med urinprover, att använda våld eller hot om våld, att sälja eller överlåta 

läkemedel. Om det gäller en grundläggande regel som patienten inte vill följa så menar 

personalen att behandlingen inte kan fortsätta och då blir det diskussion om uteslutning. En 

personal berättar:  

 
(…) vi kan ju inte villkora olika saker i behandlingen, men vi kan liksom tycka att om vi erbjuder 
behandling så vill vi ha någonting tillbaks av patienten (…) Man får ju inte villkora beteenden eller vi 
får ju inte, socialtjänsten får ju inte villkora försörjningsstöd egentligen även om man kan kanske 
kringgå det också på olika sätt, det är då missbruksfrihet och att han eller hon är följsam till 
behandlingen och tar del av det behandlingspaket som vi erbjuder. Och inte väljer bort nånting som 
patienten tycker är jobbigt, urinprov till exempel och vägrar att lämna urinprov. Det går inte därför att 
det ingår i det här paketet.  
 

Samma person berättar att om en patient återfaller i missbruk och har ett avancerat 

blandmissbruk, inte sköter mottagningens tider, har dålig följsamhet i behandlingen, använder 

hot eller hot om våld så kan detta leda till att behandlingen avbryts.  

5.2 Parternas synsätt gällande metadonbehandlingens utformning   
5.2.1 Patienter 

Tre patienter berättar att de är nöjda med sin behandling inom mottagningen. En patient talar om 

att han upplevde en värme och att det verkade vara trevlig stämning inom metadonprogrammet 

när han vände sig dit för att få hjälp. Han tycker inte att man som patient ska bli direkt straffad 

om man inte följer reglerna inom metadonbehandlingen utan han menar att ett eventuellt straff 

kan vara av lindrigare slag. Samtidigt menar han att inom metadonprogrammet så vill man att 

reglerna ska verka lite grann avskräckande, han har dock inget problem med detta för sin egen 

del.  



 

 

 Två av patienterna talar om att det finns ett repressivt synsätt inom vissa metadonprogram, 

(dock inte inom detta program), vilket de inte tycker är bra för patienterna. En patient berättar 

om sin syn på underhållsbehandling och regler inom behandlingen:  

 

(…) människor som sätter upp reglerna för oss och sen finns det ändå läkare som kan ta såna här 
beslut att skriva ut folk och öka dödligheten så pass högt då som man gör och då måste man ha en 
människosyn som, jag menar missbrukare eller rehabiliterade missbrukare är inte värda kungens skit 
och det där sprider sig nedåt naturligtvis, det värsta som finns det är när man ger sjuksystrarna för 
mycket makt  

   

En annan patient menar att vissa metadonprogram, arbetar mer utifrån forskning än andra 

program och hans uppfattning är att dessa program är bättre än andra. Patienten anser att detta 

program arbetar utifrån forskning och därför tycker han att detta program är bra. Han förklarar: 

”[ ] utgår från vetenskap och beprövad forskning medan de övriga: ”vi tycker så, vi känner så, 

och det finns ingen förankring i vetenskap och beprövad forskning eller sunt förnuft”. Samma 

patient talar om en osmidighet inom metadonprogram. Han berättar att i princip så har patienter 

kommunarrest. Han menar att inom andra metadonprogram har patienterna landsarrest i princip 

under hela den tid de är med i behandling. Patienterna får åka iväg kanske högst två veckor per 

år utomlands. Vilket han tycker är väldigt konstigt. Han berättar att ifall en patient ifrågasätter 

denna regel så blir svaret att: ”ja passar det inte så stick och så får du inget metadon”. Patienten 

menar att så säger man inte till andra patientgrupper, han skildrar detta så här:  

 

Säger man så till en hjärtsjuk eller till någon som ja har diabetes? Nej det gör man inte och det är väl 
där man ska dra likhetstecken diabetiker och metadonpatient egentligen. Det är egentligen bara… vi 
har fel på endorfin systemet, kan inte få den oljan för välbefinnandet som andra människor har det har 
vi förstört med andra kemikalier. Det är väl ungefär så jag ser det.  

 

Samma patient talar vidare om att han anser att det finns en förlegad syn runt missbruket av 

opiater, han menar att detta är en kulturell fråga och att det finns en underton av att människor 

med missbruksproblematik har sig själva att skylla. Vidare berättar patienten att han upplever att 

det finns mycket fördomar omkring opiatberoende ute i samhället och till och med inom 

sjukvården, vilket han upplever som skrämmande. 



 

 

 5.2.2 Personal 

En person ur personalgruppen talar om att det ser väldigt olika ut inom olika metadonprogram, 

programmen har olika ideologier och personen menar att riktlinjerna är diffusa vilket i praktiken 

innebär att de är öppna för olikartade tydningar och därför görs också olika uttolkningar. Vidare 

berättar personen att de olika metadonprogrammen inte är eniga eller överens om regler gällande 

behandlingen och inte har något gemensamt förhållningssätt till regelverket. Samma person 

berättar att det kanske i och för sig är bra att det finns ett stort tolkningsutrymme av regelverket, 

men att detta även leder till att metadonbehandling ser olika ut. Personen berättar vidare att vissa 

behandlingsprogram har regler som säger att patienten måste skriva under ett samtycke när de 

börjar i behandling. Dessa samtyckesregler kan se mycket olika ut och personen berättar att i ett 

fall inom ett metadonprogram så handlade samtycket om att patienterna fick skriva under ett 

medgivande som innebar att personal fick lov att göra husrannsakan hos patienterna. Detta ser 

personen som en väldigt underlig regel. Personen berättar vidare att patienter inom vissa 

metadonprogram får skriva under samtycke som går ut på något som kallas för nolltolerans, 

vilket i praktiken innebär att personen blir utskriven efter ett återfall. Samma person berättar att 

det finns metadoprogram som använder regler i bestraffande syfte.  

 Samlig personal inom metadoprogrammet talar om att patienterna har en sjukdom där återfall 

i de allra flesta fall ingår som symtom på sjukdomen. En person i personalgruppen berättar att 

man inom forskningen sett att det ofta kan ta upp till tre, fyra år innan patienten stabiliseras och 

därför ska man inte ge upp behandlingen för tidigt. Samtliga personer i personalgruppen säger att 

grundsynen inom metadonprogrammet är att optimera behandlingen, en så kallad optimerad 

behandlingsform, vilket i praktiken innebär ökad behandling för patienten och att de försöker 

lägga till andra behandlingsinsatser i första hand. En personal förklarar att detta är grundtesen 

inom metadonprogrammet och berättar: ”Det är vårt synsätt att optimera behandling, mer 

behandling, alltså visar patienten symtom på sin grundsjukdom, vilket är beroende på olika 

preparat, så ser vi det inte som rimligt att kasta ut dom ur programmet utan vi ser det som rimligt 

att ge dom mer behandling.”   

En annan person i personalgruppen berättar att metadonprogrammets målsättning handlar om 

att försöka ha kvar så många patienter i behandling som möjligt, denne berättar:  

 



 

 

(…) vi har ju en målsättning att ändå försöka ha så, ha kvar så många i behandling så länge som 
möjligt, för vi vet ju att det också är livräddande…men det kan naturligtvis inte gå hur långt som helst, 
man kan inte bryta, man kan inte missköta sig hur mycket som helst på alla områden utan att det får 
konsekvenser (…)  

 

 En person ur personalgruppen berättar att en annan målsättning inom metadonprogrammet 

handlar om att främja patientens eget ansvarstagande där målet är att denne ska kunna hantera 

sin medicinering själv. 

En annan person inom personalen talar om att de görs individuella bedömningar inom 

metadonprogrammet, vilket i praktiken innebär att personal ser till vad den enskilde patienten 

behöver och frågar sig själva om hur de kan hjälpa patienten på bästa sätt, vilket är ett svårare 

sätt att arbeta på som personal. Personen förklarar vidare att det lättaste man kan göra i all 

behandling är att vara fyrkantig, då har man gjort det lätt för sig eftersom man då inte behöver 

tänka själv.  

En annan person i personalgruppen talar om att det är viktigt att lyssna på patienten och ta 

tillvara dennes åsikter:  
 

(…) jag menar dom kan ju utvärdera vården, vårdinsatserna från sitt perspektiv men sen har det 
varit det här ja det är lite mera moraliskt tänkande och förhållningssätt inom psykiatrin än inom 
somatisk vård. Jag menar psykiatrin det är en psykisk sjuk patientgrupp, man kan inte föra sin egen 
talan och kommer dom med idéer så är dom helt sjuka och lite grann så har utgångsläget varit ja 
synen, grundsynen har liksom varit så men jag tänker att det behöver inte vara så.   

 

 

5.3 Social kontroll 
5.3.1 Patienter 

En patient tycker att meningen med regelsystemet är att personalen vill ha mer kontroll och det 

förstår denne. Patienten berättar att vissa inte kan sköta reglerna och då blir ”straffet” att de 

måste komma varje dag återigen samt lämna prov varannan dag. Enligt patientens mening så är 

det ett val de själva gör. En annan patient uttrycker sig med starka ordalag om hur denne anser 

att underhållsbehandlingen på många platser används som ett socialt instrument att kontrollera 

människor och ”hålla på mattan” som vederbörande framställer det. Patienten beskriver hur han 

blev bemött på ett annat program han var inskriven i tidigare: 

Ja (…) programmets regler var helt sjuka och var man sen lite besvärlig då gjorde de undantag för att 



 

 

jag skulle hålla tyst och då blev man ju bara ännu surare. De ville forma sitt. Och det vill säga förslava 
sina patienter, för det är alltså förslavande. Det är det det är frågan om. När det används på fel sätt och 
det är väl lite så som jag tycker att metadonet används generellt i Sverige. Men man får social kontroll 
på människor, en kontrollapparat som ni aldrig skulle tänka er.  

 

Vidare beskriver en annan patient hur reglerna kan tolkas framförallt av läkare som anser sig ha 

tolkningsföreträde:  
 
Ja, till och med resonerar de så att det som inte är förbjudet är tillåtet, så är det ju med övriga lagar 
som stjäla och döda och allt vad det är och det som inte står i lagboken, det är tillåtet och det här 
tycker läkarna och det är inte bara läkarna, det är personalen, programcheferna och alla dom här som 
menar på här; det som inte står i föreskrifterna att det är förbjudet  och det står ingenting som är 
förbjudet , det är bara för oss, det står inget om hur vården kan bedrivas, vilken vård är det som 
föreskrifterna gäller…dom kan hitta på vilka regler dom vill  
 

Samma patient förklarar vidare att denne tycker att föreskrifterna inte är till för att skydda 

patienterna utan de verkar vara till för att ”knäppa oss på näsan” 

En annan patient berättar hur viktigt det är den första tiden på programmet att sköta sig och följa 

reglerna, han beskriver att det blir lättare med tiden. Denne ger ett exempel hur kontrollen verkar 

framförallt den första tiden, när vederbörande berättar om hur han fick komma varje dag och 

dricka medicinen framför personalen. 

Vidare skildrar en annan patient hur jobbigt han upplevde att det var att tvingas åka varje dag till 

ett apotek för att hämta sitt metadon dos. Apoteket var inte ett närliggande apotek utan han fick 

åka rätt långt och det upplevde han som kämpigt i början. Samma patient beskriver att trots allt 

så är regler är nödvändiga och att urinprovet är en bra regel. Det som denne finner som mest 

positivt är den uppföljande delen av behandlingen, att personalen följer upp hur det går för en i 

framtiden.  

5.3.4 Personal 

En personal tycker att det är absolut nödvändigt med regler och framförallt framhåller denne 

detta med skötsamhet, urinprovslämning och att hämta metadonet strikt. Detta för att läkemedlet 

är så pass ”potent” och risken för läckage finns alltid där. Vederbörande anser att det inte finns 

några regler utan undantag och det går att släppa på reglerna lite grand om någon patient har en 

särskild orsak. Men samtidigt lägger denne ändå till att ”men vi brukar kolla upp att uppgifterna 

stämmer”. En annan personal talar om ett dilemma gällande hur patienter kan uppleva känslor av 

bestraffning medan vederbörande istället menar att det är en säkerhetsåtgärd som de vidtar när en 



 

 

patient har återfallit i missbruk och de då kräver att denne skall komma till mottagningen varje 

dag återigen. Personalen beskriver andra mer uppenbara bestraffande metoder som existerar på 

andra ställen: 
Men sen finns det andra regler som är onödiga och som verkligen upplevs som bestraffande, men 
alltså grundregeln och det är all missbruksvård idag är ju byggd på att om jag har återfall så åker jag 
ut. Det är ju så på behandlingshem också. Och det är ju egentligen i grunden tokigt tycker jag, därför 
att om jag visar en symtom på min sjukdom alltså återfall eller om jag inte kan avstå från andra droger 
då ska jag ha mer behandling inte mindre men så är det…  

 

Gemensamt för all personal är att de försöker optimera behandlingen alltså sätta in mer 

stödinsatser när de märker att någon i patientgruppen har återfallit i missbruk. Målet är 

missbruksfrihet men de försöker se individen i ett helhetsperspektiv där denne ska återanpassas 

till ett mer normaliserat liv och då anser personalen inte att sidomissbruk ska ingå. Vidare 

berättar en personal hur denne kan se att vissa regler kan användas som belöning eller 

bestraffning och det kan denne tycka är lite komplicerat utifrån ett maktförhållande. Samma 

personal ger ett exempel gällande en tidigare patient som nu har överförts till ett annat program: 

 
Det kan vara till exempel att det här var en patient som hämtade två gånger i veckan och så missade 
han ett urinprov för att han, ja missade bussen och vad det var, och då tvingade man honom att gå 
varje dag även helger och han pluggade då och det blev, ja det kom i konflikt med det och där är det 
verkligen tydligt att man använder det som en bestraffning då.  

 

En annan personal berättar vidare att efter sex månader blir de striktare reglerna mer individuellt 

bedömda och hur patienterna i olika ”steg” kan bli befriade från de krav de tidigare haft på sig. 

Vidare berättar en personal hur de numera har mer struktur och kontroll mer än tidigare och att 

detta beror på att det har blivit mer konkurrens om patienterna och då måste de vara tydligare 

med vad de kan erbjuda med behandlingen, sin policy och sitt regelverk.  

Det är integritetskränkande med urinprover och en frihetsinskränkning att behöva komma 

varje dag till mottagningen och att tvingas utstå detta i sex månader berättar två  av personalen.  

En personal beskriver en konflikt mellan två förhållningssätt, det ena innebär ett konfrontativt 

förhållningssätt vilket kan innebära att man måste ”hota” med att avbryta behandlingen med 

patienten när denne till exempel har ett sidomissbruk och personalen måste hålla på reglerna. 

Detta blir ett dilemma när denne personal arbetar med motiverande samtal, där det är viktigt med 

en förtroendeingivande dialog och att bygga upp en relation. Vederbörande har upptäckt att för 

patienten kan detta upplevas som en mindre chock.  



 

 

5.4 Anpassning till regelverket 
5.4.1 Patienter 

En patient beskriver hur reglerna kan anpassas efter om man har jobb eller studerar, då blir de 

inte lika hårda eller spikade som denne uttrycker det. Samma patient berättar att det går bra att 

han lämnar sitt arbetsschema till personalen och då kan han göra upp om en egen planering om 

vilka tider som han kan komma till mottagningen. En annan patient beskriver hur denne var 

upprörd och arg i början av behandlingen när det hade beslutats att han inte fick behålla en 

medicin som han behövde mot sin panikångest. Men nu har gett upp om att få tillbaka sin 

medicin. Samma patient skildrar upplevelsen av att reglerna var hårda initialt: 

 

I början tyckte jag att det var onödigt hårt men med lite distans nu, så kan jag se att de var nödvändiga, 
fastän man svor och spottade när man skulle upp till apoteket och när man skulle lämna urinprov, men 
såhär med lite distans då tycker jag att det ändå nog är det bästa sättet att hålla ordning på det. Det tror 
jag.  

 

En annan patient ger sin syn på om hur han har försökt att påverka reglerna: 

 
Det enda jag försökt att göra från början det är att sköta den här biten från mej, då som jag måste göra 
så pass bra som jag kan, sen kan man ställa krav, om man kan kalla det för krav? Jag har till exempel 
rest bort och det gick rätt så bra men det var tack vare att man skött sig, den här tiden som har varit.  

 

Samma patient beskriver att han fann reglerna mer påtagliga i början men att han nu har vant sig 

och inte tänker så mycket på regler. En annan patient berättar att om denne bara får vara i fred så 

vet personalen att han sköter sig. Vederbörande uttrycker sig att annars ska han visa vart ”skåpet 

skall stå” och att det är därför han får vara i fred idag. Vidare berättar patienten att han har 

försökt att ändra på reglerna till sin fördel och faktiskt lyckats bli av med urinprovet efter att ha 

”lirkat” som han uttrycker sig.  

 

5.4.2 Personal 

Ett flertal personal betonar att följsamhet och skötsamhet är egenskaper hos patienterna som kan 

påverka huruvida reglerna kan anpassas till deras fördel. Även ärlighet premieras. En personal 

beskriver att denne ser reglerna som ett slags stöd som patienterna skall ha trygghet i. Med det 

menar personalen att reglerna bildar en struktur för patienterna att hålla sig efter och att de 



 

 

många gånger kan behöva denna fasta struktur med rutiner och fasta tider. Personalen berättar 

även att de görs avsteg från reglerna, och att de lättas upp efter sex månader beroende på 

följsamhet från patientens sida. Personalen berättar vidare att det är teamet som beslutar om när 

det är dags för att införa lättnader, det är väldigt individuellt och efterhand överlämnar denne mer 

ansvar till den berörda patienten. Samma personal anser sig själv vara väldigt ”injobbad” som 

denne uttrycker sig och har själv kunnat påverka utvecklingen inom organisationen. Det är därför 

denne inte ser sig ha några större svårigheter med att tolka eller att tillämpa reglerna inom 

programmet. Så här beskriver denne personal hur reglerna kan utformas: 

 
Vi har inga exakta tidpunkter typ ”efter två år får patienterna hämta metadon  tre gånger i veckan”, 
utan det är snarare såhär att , och det är vi som styr dom här reglerna, det säger inte Socialstyrelsen om 
hur vi ska göra och bedöma det enskilda ärendet, utan då är det upp till oss att bedöma det…vi har 
vissa generella regler, fastän dom är lite flexibla  om man säger så, därför det är hela tiden 
individuella bedömningar  som vi måste göra , och den ena patienten är inte den andra lik, det är olika 
livssituationer, olika problem. 

 

En annan personal har en liknande inställning och anser att när man är bekväm i behandlarrollen 

då kan man tillåta sig att släppa på regelverket eller till och med ta bort regler. Samma person 

menar att det behövs göras undantag när man jobbar med människor. Denne uttrycker detta på 

detta vis: 

 
Ja och ibland är det så att det finns situationer som ja det man i domstolen säger förmildrande 
omständigheter, vi ska ju inte vara domstol. Vi är inte poliser, vi är inte åklagare. Vi ska bedriva 
sjukvård  och det är ibland i  alla situationer eller i många situationer, de är ju unika i sig så att regeln 
kanske är tillämpbar till vissa delar och då hamnar man i den diskussionen, hur ska vi tolka det här nu 
då? 
 
 
 

Något som ofta framkommer ur personalens berättelser är att arbete är något som kan ge 

förtjänster för patienten i form av lättnader gällande vissa regler. Om en patient har arbete då kan 

tiderna för att hämta metadonet anpassas bättre efter arbetstiderna. En personal säger att de 

försöker att utforma reglerna på ett smidigt vis för att underlätta för patienten att behålla sitt 

jobb. En personal  berättar att en del patienter tycker att det är ganska hård kontroll inom 

programmet: 

 

....sen är det här med att dom inte kan vara ärliga i och med att det finns en risk att de utesluts ur 



 

 

behandlingen…vi försöker ju få dom att vara ärliga om sitt missbruk och så där men det märks ju 
ibland att dom inte är det, därför att de är rädda att, ja att de ska bli bestraffade eller bli av med 
behandlingen om dom till exempel tar återfall.  
 
 

Samma personal belyser vidare att inom detta metadonprogram arbetar personalen mycket efter 

att se till att anpassa behandlingen individuellt efter patienternas behov. För vissa patienter 

behövs hårda regler och ramar för att det är det enda de klarar av medan för andra patienter kan 

reglerna upplevas som onödiga beskriver denna personal .  
 

5.5 Identitet och stigma 
5.5.1 Patienter 

En patient beskriver hur ett annat program skrev ut ett flertal patienter under en period när 

patienterna fick återfall. Han skildrar detta så här: 

 
 Får man ett återfall, då ser de det som sidomissbruk, egentligen är det självmedicinering, då bör man 
egentligen gå in och höja dosen, men istället säger man ”du ska inte röra någonting, du ska lida”, det 
här handlar om uppfostran och negativ betingning…de säger usch och fy vad du är kriminell.   
 
 

Vidare beskriver samma patient hur han kan få vänta i trappan och inte bli insläppt. Detta menar 

han tyder på att han räknas som missbrukare. Han upplever ibland en vi- och dom känsla mellan 

honom och personalen. Samma patient menar att det är viktigt att arbeta eller att studera och få 

en ny identitet, han förklarar: ”man har ju den här gatuidentiteten och om man börjar att  jobba 

då kan man få en ny identitet”. 

Vidare berättar han att regelverken kommer från den svenska narkotikapolitiken och att synen är 

utifrån, som han beskriver, att den som får ett återfall ses som kriminell, man kan nästan inte 

söka vård, en del vågar inte söka vård… 

En annan patient berättar att det är han själv som styr sitt liv, han uttrycker sig så här: ”Jag är så 

pass motiverad i mig själv och jag tror att jag styr upp mitt liv och jag har aldrig varit kriminell 

innan va, så att jag menar, jag har inte riktigt samma bagage som många andra”.   

Vidare berättar en annan patient att han upplever sig vara bunden att komma till programmet, 

han känner sig inte riktigt fri. Det känns svårt säger han, att inte kunna vara spontan för att kunna 

åka på resor som han vill, resor måste han planera i god tid innan tillsammans med personalen. 



 

 

Patienten tycker för övrigt att han har varit bestämd i att följa reglerna av den anledningen att 

han har velat komma tillbaka till det liv han hade innan han blev drabbad av den här sjukdomen. 

Patienten menar att det är hans egen motivation som driver honom till att följa programmet och 

reglerna. 

5.5.2 Personal 

En personal har insikt om att en del av patienterna behöver utveckla sina egna tankar om vad de 

vill med sina liv. Denne vill få patienterna att utveckla sina egna resurser. Samma personal 

beskriver också att många av patienterna inte är vana att tänka i banorna att: ”att ska jag tänka 

efter”?  

En annan personal beskriver hur vissa patienter kan behöva tätare kontakt och kan ringa när det 

krisar. De kan fråga om råd om vad som helst berättar denne. Ibland behöver de fråga om 

barnuppfostran, ”hur gör jag med det och det är jättejobbigt med det här, vad ska man ha på sig 

när man går på fest”?, eftersom de inte har levt ett liv med normer så har dem svårt med rutiner, 

berättar hon. Samma personal berättar att hur fel och orimligt denne tycker att det är med de nya 

riktlinjerna som reglerar att patienterna ska infinna sig på sjukvårdsinrättningar för att hämta 

metadonet istället för att som tidigare hämta på apotek. Detta upplever denne personal som 

problematiskt eftersom denne anser att patienter med missbruksproblematik inte ska behöva 

träffa på varandra hela tiden och denne anser att de ska ta avstånd från sina gamla liv och bygga 

upp något nytt och därför anser denne att det är fel att klumpa ihop patienterna så att alla skall gå 

på samma beroendemottagning. Denne personal har erfarenhet av att patienterna själva upplever 

detta som jobbigt då de upplever sig själva som identifierade som missbrukare hela tiden. Detta 

tycker personalen är stigmatiserande för patienterna.  

En annan personal ger sin syn på hur denne ser på urinprov:   
Ett urinprov är en kränkning. Hur man än vänder och vrider på det, så är det och i vissa lägen kan man 
acceptera det som en kränkning, jag som patient kan säga det liksom att, ja det här urinprovet 
använder jag för att bevisa för dej att jag inte har tagit något. Men om jag inte har gjort det på tio år 
och ändå ska gå och visa under observation kissa under uppsikt. Då tycker jag att från min sida som 
behandlare då har jag liksom inte låtit eller godkänt den här personen som en fullvärdig 
samhällsmedborgare och låtit den fullt ut ta sitt ansvar för behandlingen utan hela tiden måste jag vara 
där och ansvara lite grand.  

En annan personal beskriver hur viktigt det är med ett förhållningssätt, om att inte sätta sig in i 

en ”expertroll” över patienterna, undvika ett vi- och dom tänkande som denne har 

uppmärksammat att det ofta kan bli, ett repressivt förfarande, som denne anser råda inom vissa 



 

 

andra metadonprogram. Personen betonar att den psykosociala kompetensen hos 

behandlingspersonal har stor betydelse inom behandlingen och hur detta kan brista på andra 

ställen där det inte ens finns en behandlare eller kontaktperson till patienten. 

En personal berättar om beteendestörningar hos vissa av patienterna, som att de kan ha svårt med 

impulskontroll detta beror på missbruket eller ligger i ”sakens natur”, som denne beskriver det. 

Med det menar denne att en del av patienterna har svårt med uthålligheten och de anser sig ha 

”kringskuren frihet” under sex månader, då de måste komma varje dag till mottagningen. Då 

försöker personen att tala om för patienten att det kan vara bra att följa regler monotont och 

strukturerat under en tid för att se att det kan vara positivt att bygga upp en bestående grund med 

hjälp av fasta rutiner och kontroll.  

6. Analys 
I detta avsnitt redovisas analysen av det empiriska materialet uppdelat i fem olika delar, 

rubricerade efter de teman som framkom vid bearbetningen av intervjuutskrifterna. Den första 

delen fokuserar på de villkor som finns förbundna med att patienterna inkluderas i behandlingen, 

den andra delen behandlar parternas synsätt gällande metadonbehandlingens utformning, den 

tredje delen handlar om parternas upplevelser av kontroll inom behandlingen, det fjärde stycket 

behandlar parternas syn gällande anpassning till regelverket och behandlingsformen i stort. 

Slutligen den sista delen med namnet identitet och stigma, beskriver parternas upplevelser om 

hur patienternas identitet kan påverkas av olika förhållningssätt. 

6.1 Villkor för behandlingen 
Patienternas beskrivningar av de regler som de måste förhålla sig till inom programmet stämmer 

överens med tidigare forskning Dahl (2008, s. 383), som beskriver att behandling med metadon 

innehåller inslag av övervakning och kontroll av patienterna (Dahl 2008, s. 383). Regler som 

patienter berättar om, handlar bland annat om att patienterna ska lämna urinprover och passa 

metadonklinikens öppettider Dahl (2008, s. 383) skriver att många metadonkliniker har satt upp 

tidsramar, alltså har vissa öppettider som patienterna måste rätta sig efter på så sätt att det är 

under dessa tider som patienterna kan komma till klinken för att hämta sitt metadon, annars kan 

de riskera att bli utan metadon den dagen (Dahl 2008, s. 383). Det framkommer även i vårt 

resultat att patienterna måste hålla metadonprogrammets tider då samtliga patienter talar om 

detta. Detta kan vi likna med Mathiesens teori om de styrande mekanismer som existerar inom 



 

 

ett organisatoriskt system som på en metadonmottagning. Mekanismer kan liknas vid regler eller 

förhållningssätt som är normativa i det rådande sammanhanget. Maktutövningen blir särskilt 

markerad, där ett härskande synsätt är fast förankrat (Mathiesen, 1978, s. 72,48).  

Det framkom i vårt intervjumaterial att metadonprogrammets öppettider var begränsade och att 

om patienterna missar att komma till kliniken under dessa tider kan det i värsta fall leda till att de 

får vänta till nästa dag med att få sitt metadon. Detta förfaringssätt från metadonmottagningen 

kan sättas i likhet med ett paternalistiskt förhållningssätt som verkar gentemot patienterna där 

deras valmöjligheter inskränks. Patienterna kan uppleva ett byråkratiskt förtryck (Börjeson i 

Meuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, s. 254). 

I en granskningsrapport från Socialstyrelsen framkom att många patienter ansåg att de 

frekventa besöken till och från metadonprogrammet var problematiskt för dem och de ansåg att 

detta verkade försvårande för deras livsföring (Socialstyrelsen 2007, s. 24). En av patienterna vi 

intervjuade ansåg att resorna till och från kliniken var besvärliga för honom. En annan patient 

menade att reglerna kring medicineringen skulle kunna förenklas. Han beskrev att 

metadonbehandling är sjukvård men ändå inte eftersom den är satt under särskild kontroll. 

Franzen talar om en organisation som en agerande aktör med intentionen att genomdriva något, 

den har ett mål och den har något som ger den dess handlingskraft (Franzen i Goldberg 2010, s. 

87).  

En av patienterna visade sig vara negativ till regelverket inom metadonprogrammet och menade 

att om andra samhällsmedborgare skulle ha samma regelverk som det inom behandlingen så 

skulle detta leda till ”upplopp”. En personal berättar att vissa patienter tycker att det är hård 

kontroll inom behandlingen speciellt i början av behandlingen då patienterna måste komma till 

mottagningen varje dag. Detta stämmer överens med tidigare forskning Bath, Lea, Madden & 

Winstock (2008) som visar att det finns åsikter hos patienter inom metadonprogram som handlar 

om missnöje med regelverk och att det inte finns något annat i vårt samhälle som fungerar på 

liknande sätt som metadonprogram och dess regelverk. Patienter ansåg att det faktum att de 

måste uppsöka kliniken varje eller varannan dag försvårade för dem att leva normala liv (Bath, 

Lea, Madden & Winstock 2008, s. 674, 675). Detta för tanken till Goldbergs resonemang om de 

viktiga principerna för ett demokratiskt samhälle som grundläggande mänskliga rättigheter som 

individens rätt till att bestämma över sitt liv och människans behov av integritet. Goldberg menar 

att orsaken till att dessa behov inte bevakas grundar sig från den svenska narkotikapolitikens 



 

 

ideologi där en kontrollerande syn står i fokus i syfte till att eliminera narkotikan maximalt 

(Goldberg, 2007, s. 269).  

En personal inom personalgruppen berättar att viktiga regler handlar om att patienten strikt 

hämtar sitt metadon så att det inte blir spridning av metadon på stan. Fugelstad et al., (2007, s. 

407) skriver bland annat att vissa kontrollerande regler inom metadonprogram syftar till att 

minska läckage av metadon från programmen (Fugelstad et al., 2007, s. 407). Blennberger (2005, 

s. 148) lyfter fram hur individer kan utsättas för en repressiv disciplinering inom det sociala 

arbetet där syftet blir att få klienterna till tystnad och lydnad för att det är det som krävs i de 

rådande förhållandena inom samhällsstrukturen.   

 En ur personalen berättar att om patienten inte vill följa grundläggande regler så kan det leda 

till att patienten blir utskriven ur behandlingen. Forskning har visat att patienter som avstängs 

från metadonbehandling har tjugo gånger högre dödlighetsrisk (Fugelstad et al., 2007, s. 407). 

 

6.2 Parternas synsätt gällande metadonbehandlingens utformning  
En undersökning från Socialstyrelsen som utrett substitutionsbehandling visade att ett flertal av 

patienterna var missnöjda med att de var tvungen att besöka mottagningen så ofta för att få sin 

medicin och lämna urinprover. Annat som framkom var att patienter kände utsatthet i och med 

att de måste underkasta sig behandlingens regler. Undersökningen visade emellertid att de allra 

flesta av patienterna var nöjda med substitutionsbehandlingen (Socialstyrelsen 2007, s. 24).  Av 

våra fyra intervjuade patienter var det tre av dem som berättade att de var belåtna med sin 

behandling inom programmet.  

Två av patienterna talar om en repressivitet inom metadonprogram. En av patienterna talar om 

att hans uppfattning är att metadonprogram som arbetar utifrån forskning är bra. Hans åsikt är att 

det annars blir det en massa ”tyckanden” som inte förankras i vetenskap. Detta överensstämmer 

med Johnsons förklaring där han belyser hur metadonbehandling  i större omfattning verkat i ett 

ideologiskt och moraliskt fält och inte tagit hänsyn till beprövad forskning. Heilig beskriver i en 

rapport att konsekvenserna av att inte ha tillvaratagit evidensbaserade metoder inom behandling 

har blivit att de övergripande principerna har haft inslag av förtyck och konfrontativa 

förhållningssätt (Heilig Marcus i Fridell, Mats, Gustavsson, Hjördis, Hansagi, Helen, Kahn, Ulla, 

Lindqvist, Per & Romelsjö, Anders, 2006, s. 21). En patient talar om att det finns en osmidighet 



 

 

inom metadonprogram och att synen inom en del program är hårdare än inom annan vård. Han 

talar även om att det finns fördomar inom vården gällande patientgruppen opiatberoende. En 

forskningsstudie visar att det finns ett missnöje hos patienter gällande okunskap hos personalen 

gällande patienternas livsförhållanden inom metadonprogram. En av studiens slutsatser var att 

evidensbaserade insatser är nödvändigt för att nå förbättrad vårdkvalitet (Hart et al. 2007, s. 429, 

430).  

En personal berättar att organiseringen inom metadonprogram ser mycket olika ut och att det kan 

ha med riktlinjerna från Socialstyrelsen att göra då de kan verka otydliga. Tidigare forskning 

visar att metadonprogram har olika regler och att det inte finns officiellt fastställda bestämmelser 

för programmet (Dahl 2008, s. 383). Socialstyrelsen (2007) skriver att 34 % av 

verksamhetscheferna inom metadonbehandlingsprogram ansåg att Socialstyrelsens föreskrifter 

var svåra att tillämpa (Socialstyrelsen 2007, s. 21, 32). Samma person inom personalen berättar 

vidare att vissa metadonprogram sätter upp sina egna regler och enligt denne är vissa av dessa 

regler underliga. Franzen beskriver hur socialarbetaren skapar sina egna diskurser och anser sig i 

sin expertisroll ha en legitim makt att utöva den och ha privilegium på kunskapen (Franzen 2010, 

s. 101). 

 Vidare fortsätter samma person inom personalen att berätta om att inom vissa metadonprogram 

används regler som bestraffning. Enligt Caplehorns modeller (se figur 1, s. 26) innebär 

behandling som styrs av strikta bestämmelser om utstötning av patienter som inte följer 

programmets regler en polisiär behandlingsmodell (Caplehorn i Gunne 2001, s. 3251). 

Blennberger (2005) talar om förtryckande inslag inom det sociala arbetet där klienten kan bli 

behandlad på ett nonchalant eller nedlåtande sätt (Blennberger, 2005, s. 148).       

  Samtliga i personalen berättar att patienten har en sjukdom och att deras grundsyn är optimerad 

behandling, vilket innebär att de lägger till mer behandling i de fall där de ser att patienten har 

svårt att följa reglerna inom programmet, exempelvis om patienten återfaller i missbruk. En 

annan personal berättar att en annan målsättning handlar om att försöka ha kvar så många 

patienter i behandlingen som möjligt. Detta kan kopplas till Caplehorns modeller där han menar 

att frivilligmodellen (se figur 1, s. 26)  leder till hög patientretention, alltså att många patienter 

stannar kvar i metadonbehandlingen (Caplehorn i Gunne 2001, s. 3251). En ur personalen 

berättar att en målsättning inom programmet är att personalen arbetar för att främja patientens 

eget ansvar. En annan personal menar att inom programmet görs individuella bedömningar där 



 

 

de ser till den enskilde patientens behov. En personal berättar att det är viktigt att lyssna till 

patientens egna åsikter. Enligt Caplehorns Frivilligmodell (se figur 1, s. 26) innebär 

behandlingen att personalens attityder styrs av acceptans, stöd och uppmuntran (Caplehorn i 

Gunne 2001, s. 3251). Det kan tyda på att personalen har anammat ett synsätt om ett 

rättighetsperspektiv kommet ur skadereduceringsmodellen, vilket utgår från att alla människor 

har en principiell frihetlig rätt till integritet och bestämmanderätt över sin kropp (Ingdahl & 

Persson 2009, s. 10). En ur personalen berättar att det är viktigt att beakta patientens egna åsikter. 

Hart (et al. 2007, s. 430) skriver att patientens perspektiv på missbruksvården tidigare har 

försummats. Vidare att det är viktigt att patientens egna åsikter uppmärksammas mer för att i 

framtiden kunna utveckla nya vårdstrategier (Hart et al. 2007, s. 430).  

6.3 Social kontroll 
En patient berättar att han anser att syftet med reglerverket är att personalen vill ha kontroll över 

patienterna, detta har patienten förståelse för eftersom han har lagt märke till att vissa patienter 

har svårt att följa regelverket. Patienten berättar att kontrollen inom metadonprogrammet verkar 

på ett straffande sätt ifall han har brutit mot någon regel, då tvingas han att infinna sig på 

mottagningen varje dag. Mathisen menar att behandlingspersonalen kan ha väldigt stort 

inflytande över klienters/patienters vardagliga liv och den makten kommer till uttryck genom 

personalens möjligheter med att manipulera med bestraffningar och belöningar, inskränkningar 

och förmåner (Mathiesen 1978, s. 55). En annan patient uttrycker att regler är nödvändigt inom 

metadonprogram. Ytterligare uttrycker en annan patient att han anser att underhållsbehandling 

används som socialt instrument att kontrollera människor och han anser att på det sätt som vissa 

program använder reglerna leder det till ett förslavande av människor. En annan patient menar att 

reglerna inte skyddar patienten utan används för att ”knäppa oss på näsan”. Dahl (2008) skriver 

att patienterna inom metadonprogrammet hade förståelse för att behandlingen är satt under regler 

och föreskrifter, dock hade få patienter förståelse för regelverket när regler utövades i praktiken 

(Dahl 2008, s. 380). En patient berättar att det är viktigt i början av behandlingen att följa 

reglerna och att de sedan med tiden lättas upp. En annan patient berättar att han tyckte att det var 

arbetsamt att följa reglerna när han påbörjade sin behandling men att det är nödvändigt med 

regler inom behandlingen och han tycker att urinprover och uppföljning av patienter är bra 

regler. 

En personal anser att det är absolut nödvändigt med vissa restriktioner inom metadonprogrammet 



 

 

eftersom metadon är ett så pass starkt läkemedel och att det finns risk för att metadon sprids 

utanför programmet. Forskning visar att strikta regler har till syfte att minska läckage av 

metadon från metadonprogrammen och därmed hindra illegal handel med metadon (Fugelstad et 

al., 2007, s. 407). Dahl (2008) skriver att personal anser att regler och kontroll är nödvändigt 

inom metadonbehandling då deras erfarenhet är att patienterna är i behov av struktur och 

styrning (Dahl 2008, s. 280). Blennberger menar att ett synsätt inom behandling kan vara en 

socialt konstruktiv disciplinering med syfte att hjälpa en klient att få kontroll över sitt liv 

(Blennberger 2005, s. 148).  

 Två ur personalen berättar att de anser att urinprover innebär en kränkning och 

frihetsinskränkning för patienten att vara tvungen att komma till mottagningen varje dag. En 

annan ur personalen berättar att denne upplever det som ett problem att patienter uppfattar att 

reglerna fungerar som bestraffning för vissa patienter då de återfallit i missbruk, när det 

egentligen från personalens håll är avsett som en säkerhetsåtgärd gentemot patienten och det är 

därför de måste uppsöka mottagningen varje dag. En annan ur personalen berättar att denne fått 

kännedom om att en patient som missade att lämna ett urinprov en gång blev ålagd att komma 

till metadonmottagningen varje dag efter denna händelse. Samma personal menar att detta är ett 

tydligt exempel på att regler kan användas i bestraffande syfte. Dahl (2008) skriver att de 

patienter inom metadonprogrammet som inte följde reglerna blev ”straffade” genom att de då 

måste komma varje dag till mottagningen och lämna prover återigen (Dahl 2008, s. 390). Vidare 

menar Dahl (2008) att en del metadonmottagningar använder sig av bestraffande regler då de 

misstänker att någon patient använder andra droger, fuskar med urinprover eller uppför sig 

opassande. Personal inom metadonprogrammen använde sig av vissa påföljder när någon patient 

bröt mot någon eller några av dessa regelbrott. Vidare skriver Dahl (2008) att eftersom 

metadonprogrammen innehåller dessa ”bestraffande” inslag kan inte metadonprogrammen enbart 

ses som behandlingsinstitutioner utan även som ett sätt att utöva social kontroll (Dahl 2008, s. 

390-391). Detta påminner om Bejerots ideologi vilken har präglat den svenska narkotikapolitiken 

i decennier och där synen har varit att individen brister i sin karaktär i form av kontrollförlust 

över sig själv och sitt liv, individen vet inte vad som är bäst för denne själv och behöver därmed 

ledas in rätt i ledet igen med hjälp av pedagogik eller fostran (Goldberg 2005, s. 215-216). På så 

sätt har den svenska underhållsbehandlingen formats och fått sin paternalistiska inriktning fram 

tills idag (Johnson i Ingdahl & Persson 2009, s. 37). 



 

 

En annan personal berättar att grundregeln inom missbruksvården idag fungerar så att om 

patienten återfaller i missbruk så skrivs denne ut från behandlingen. I en granskningsrapport från 

Socialstyrelsen framkommer att en verksamhetschef inom ett substitutionsbehandlingsprogram 

uppfattar regelverket som diskriminerande för patienterna då dessa återfallit i sidomissbruk eller 

missbruk eftersom patienten då nekas vårdande insatser (Socialstyrelsen 2007, s. 33). Johnson 

(2005) menar att utifrån perspektivet att beroende är en kronisk sjukdom så anser Johnson att de 

som författar regelverken till underhållsbehandlingen borde hysa en större förståelse till detta 

perspektiv (Johnson 2005, s.152). 

  En personal berättar att reglerna för patienterna lättas upp efter sex månader och blir då mer 

individuella. En annan personal berättar att eftersom det numera blivit konkurrens om 

patienterna så har det införts mer struktur och kontroll inom behandlingen. 

6.4 Anpassning till regelverket 
En patient berättar att reglerna kan rättas efter om patienten har sysselsättning, då kan 

behandlingen anpassas efter patientens arbetstider. En annan patient berättar att han i början av 

behandlingen ansåg att reglerna var hårda och att denne då var förargad över att han inte fick 

behålla sin medicin som han ansåg sig behöva mot sin panikångest. Patienten har nu gett upp 

sina ansträngningar om att återfå sin medicin. Mathiesen (1978) beskriver vanmakt som ett 

begrepp vars innebörd kan vara att befinna sig i en situation där man inte ser någon utväg att 

kunna förändra sin situation. Mathiesen förklarar att den ena partens viljeutövning leder till den 

andra partens växande vanmakt (Mathiesen 1978, s. 83). 

  En annan patient berättar om det tillvägagångssätt denne använt för att påverka reglerna. 

Patienten berättar att hans strategi var att sköta sig genom att följa reglerna och därefter kunde 

han ställa krav. Samma patient berättar vidare att han nu vant sig vid metadonprogrammets 

regelverk. Franzen menar att vad en organisation inte vill se är att klienten är motspänstig och 

kräver sina rättigheter att få bli tillgodosedda. Av den anledningen menar Franzen att i praktiken 

sätter sig sällan klienten upp gentemot myndigheten utan spelar med i ett taktiskt spel (Franzen 

2010, s. 919).  

En annan patient berättar att han om han lämnas i fred av personalen så vet de att han sköter 

sig, annars så ska han visa dem ”var skåpet ska stå”. Patienten berättar vidare att han lyckats 

ändra på regler till sin fördel. Mathiesen (1978) förklarar att klienter ofta mister marginella 

fördelar om de opponerar sig emot eller inte deltar i ett bestämt organisatoriskt system som de 



 

 

ingår inom. Mathisen framhåller att klienternas position sällan förbättras inom den sociala 

strukturen i stort. Detta beror på att systemet kontrollerar klienterna och det i sin tur orsakar att 

opposition tystas ned (Mathiesen 1978, s. 75).   

En forskningsstudie som undersökt metadonprogram visar att patienter har upplevt de 

kontrollerande inslagen i behandlingen som intrång och negativt inslag i deras vardagsliv. 

Patienter uppfattade kontrollen som att det saknades tillit till dem som grupp (Dahl 2008, s. 380). 

Dahl (2008) skriver att detta fick följd att de flesta patienter försökte utveckla strategier att 

hantera och anpassa sig till övervakningen då de uppfattade kontrollen som inskränkande och 

nedvärderande (Dahl 2008, s. 380).  

Flera personer ur personalgruppen uttrycker att om patienten visar följsamhet, ärlighet och 

skötsamhet så premieras detta och det kan leda till att regler kan anpassas till patientens fördel. 

En personal beskriver att denne ser regler som ett stöd och en trygghet för patienterna, eftersom 

de ger en struktur för patienterna att förhålla sig till. Personen berättar vidare att reglerna för 

patienterna lättas upp efter sex månader ifall patienten visat följsamhet i behandlingen. Samma 

personal berättar att beslut gällande lättnader av regler för patienter beslutas om i personalens 

arbetsteam. Personen säger att besluten är individuellt tagna och med tiden lämnas allt mer 

ansvar över till den enskilda patienten. Samma person berättar att denne är väl insatt i arbetet och 

har påverkat progressen inom metadonprogrammet. Personen menar att det är på grund av detta 

som denne inte har några svårigheter att tillämpa eller tolka metadonprogrammets regelverk. 

Personen berättar vidare att det är individuella bedömningar som styr reglerna i behandlingen. En 

annan person ur personalgruppen uttrycker sig på liknande sätt och menar att om man är trygg i 

sin arbetsroll så kan man tillåta sig att släppa på regelverket och göra individuella bedömningar 

och tolkningar. Flera ur personalen berättar att arbete är något som personalen ser som en stark 

anledning till att jämka regelverket till att anpassas efter patientens behov, exempelvis reglera 

mottagningens öppettider efter patientens arbetstider för att underlätta för denne att sköta sitt 

arbete. En personal berättar att denne märkt att vissa patienter inte kan vara ärliga eftersom de då 

riskerar bestraffning eller uteslutning ur programmet. Johnson (2009) menar att 

underhållsbehandlingen oftast har en medicinskt paternalistisk inriktning vilket innebär att 

socialarbetaren utgår från att individen inte vet vad som är bäst för henne själv utan att det är en 

sak för ”expertisen” och syftar till att patienterna ska upphöra med allt illegalt drogbruk. 

Doseringen av läkemedlen är individuellt anpassad och patienterna är ofta relativt hårt 



 

 

kontrollerade (Johnson i Ingdahl & Persson 2009, s. 37). Samma personal berättar att 

behandlingen utarbetas efter patienternas individuella behov och att vissa av patienterna behöver 

hårda ramar och regler för att det är det enda de klara av och för andra patienter kan reglerna 

uppfattas som onödiga.  

 

6.5 Identitet och Stigma 
En patient berättar att han upplever att det finns en syn hos personal inom vissa metadonprogram 

som handlar om uppfostran och negativ betingning, när det gäller patienter som återfaller i 

missbruk och därför skrivs ut ur behandlingen. Patienten beskriver också att han upplever en 

vi-och dom känsla mellan sig och personal inom programmet och hans upplevelse är att personal 

fortfarande ser honom som en missbrukare även då det var mycket länge sedan har missbrukade 

några droger. Goldberg (2005) menar att det är en subjektiv upplevelse för en individ ifall denne 

i fråga genomgår känslor av att den omgivande miljön upplever personen som annorlunda och att 

denne upplever känslor av att inte vara respekterad, då är känslan verklig för denne. På så sätt 

kan individen uppleva repression som ett maktövergrepp och få sin självbild skadad (Goldberg 

2005, s.205). Samma patient menar att arbete är viktigt eftersom det hjälper patienten att skaffa 

sig en ny identitet. En annan patient berättar att hans uppfattning är att regelverket är skapat av 

den svenska narkotika politiken som han menar kriminaliserar patienter som återfaller i missbruk 

och att det kan leda till att vissa patienter som återfallit i drogmissbruk inte vågar söka hjälp. 

Franzen (2010) talar om att i en maktrelation finns det två poler. På den ena polen finns de som 

Franzen benämner som de utvalda med handlingsmöjligheter och på motpolen finns 

marginaliserade outsiders. På outsiderspolen genereras det utanförskap som är stigmatiserande. 

Den marginaliserade gruppen har svårare att identifiera sig som en grupp och att hävda sina 

rättigheter (Franzen 2010, s. 97). En annan patient berättar att han känner sig bunden till 
programmet och menar att det är svårt att resa iväg spontant som patient inom programmet 

eftersom han måste planera resor tillsammans med personalen. Patienten säger att han följt 

reglerna eftersom han varit bestämd och motiverad med att återkomma till livet som var innan 

han drabbades av sin sjukdom.  

En personal berättar att denne är kritisk till de nya riktlinjerna eftersom de innebär att 

patienterna ska infinna sig på sjukvårdsinrättningar istället för att som tidigare hämta metadonet 

på apotek. Samma personal berättar att det kan innebära problem eftersom denne anser att 



 

 

patienter med beroendeproblematik inte ska träffa varandra så ofta utan bryta med sina tidigare 

liv. Samma personal säger att dennes erfarenhet är att även patienterna upplever detta som 

påfrestande och att de hålls kvar i en identitet som missbrukare, vilket personer anser vara 

stigmatiserande för patienterna. 

Forskning visar att metadonprogram som har en långsiktig behandlingsplanering i en mer 

medicinsk miljö samt har färre regler som patienterna måste förhålla sig till, exempelvis färre 

behandlingsbesök och fler doser med medicin ta med hem för eget intag har vissa fördelar för 

patienterna. Den medicinska inställningen verkar bland annat för minskad stigmatisering av 

patienterna och minskar också kontakten mellan de patienter inom behandlingen som är 

instabila.  Dessa program visar på hög tillfredsställelse hos patienterna (Awan et al. 2005, s. 

344, 347).   

En personal menar att en del av patienterna kan behöva hjälp med att utveckla sina tankar om 

vad de vill med sina liv. En annan ur personalgruppen berättar också att en del patienter behöver 

hjälp och råd gällande mer praktiska saker i livet så som exempelvis barnuppfostran. Engelstad 

menar att socialarbetarens roll och expertkunskap ger trovärdighet och yrkesidentitet. När 

socialarbetaren ger råd eller får reda på klientens svagheter så kan socialarbetaren påverka på 

olika sätt i stöd av sin yrkesroll, där klienten där kan låta sig påverkas och inverka på dennes 

självbild (Engelstad 2006, s. 58).  

En personal belyser detta med urinproven och menar att dessa innebär en kränkning för 

patienterna, vilket enligt denne i förlängningen kan leda till att patienterna inte ses om 

fullvärdiga samhällsmedborgare. Engelstad (2006) menar att det blir en slags uppfostran när 

socialarbetaren har en roll där denne kan påverka den andre med sitt synsätt och ha inverkan på 

klientens uppfattning om sig själv (a.a., s. 58). 

En annan personal tar upp vikten av att ha ett gott förhållningssätt som enligt denne innebär att 

inte sätta sig över patienten, inte inta en expertroll eller ett vi och dem tänkande eftersom det kan 

leda till ett repressivt handlande. Personen understryker att psykosocial kompetens är viktigt i 

arbetet och att denne sett att detta kan brista inom vissa metadonprogram som saknar en 

behandlande personal som är knuten till patienten. En annan personal berättar att det finns 

beteendestörningar hos en del av patienterna. Detta innebär att de bland annat har svårt med 

impulskontroll till följd av missbruket vilket leder till att de har svårt med uthållighet och ser sig 

ha ”kringskuren frihet” under sex månader. Samma personal berättar att denne anstränger sig och 



 

 

talar med patienten om att det kan vara bra att följa regler monotont och strukturerat under en 

begränsad tid för att bygga upp en hållbar grund. Franzen (2010) menar att inom det relationella 

maktförhållandet så kan den agerande aktören, det vill säga socialarbetaren/behandlaren använda 

sin makt på ett positivt vis så att den alstrar något upprätthållande (Franzen 2010, s.91).  

7. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om upplevelser och erfarenheter av regelverk 

hos olika parter inom ett metadonbehandlingsprogram och analysera vilka funktioner reglerna 

fyller. Våra frågeställningar var följande: Vilka regler finns inom metadonprogrammet som 

patienter och personal måste förhålla sig till? Hur uppfattar personalen reglerna inom 

metadonprogrammet och hur uppfattas reglerna av patienter inom metadonprogrammet? 

1 Det som framkom ur materialet var att alla patienter måste följa vissa regler inom 

behandlingen som handlar om att lämna urinprover samt passa metadonprogrammets 

öppettider noggrant. Detta upplevdes av patienterna som övervakning och kontroll 

eftersom deras personliga frihet blev begränsad samt att det för vissa patienter uppstod 

försvårande situationer som till exempel lång resväg i samband med besöken till kliniken. 

Materialet talar för att personalen var tvungna att förhålla sig efter Socialstyrelsens 

riktlinjer de första sex månaderna. Personalen instämde i att patienternas frihet var 

begränsad. Patienterna hade här inga valmöjligheter utan var styrda av den villkorade 

sjukvården. Detta skulle kunna ses som att detta går emot hälso- och sjukvårdens 

målsättning som säger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskildes självbestämmande, integritet och värdighet.  

2 Patienterna berättade att de var nöjda med sin behandling inom metadonprogrammet. Det 

framkommer ur patienternas berättelser att de får ett gott stöd från sina respektive 

behandlande kontaktpersoner. Från materialet kan vi utläsa att programmet beskrivs som 

icke repressivt. Detta kan vi se eftersom personalens grundsyn inom detta program är att 

patienterna har en sjukdom och om det behövs kan personalen ge mer stöd till patienterna 

genom att erbjuda mer behandling om nödvändigt 

3  Materialet visar att patienter hade upplevelser av att regelverket var till för att 

kontrollera och till viss del fostra människor. Vidare framkom det att personalen var 

överens om att det fanns kränkande inslag inom behandlingen som exempelvis 



 

 

urinprovet. Det framkom att reglerna var restriktiva i förhållande till om patienten hade 

sidomissbruk, då fanns det stor risk för en snar utskrivning ur metadonprogrammet. 

4 Bägge parter talade om att arbete eller annan sysselsättning var det som bidrog till att 

regelverket kunde justeras till patienternas fördel. Det framkom att egenskaper som 

följsamhet, ärlighet och skötsamhet även bidrog till att reglerna kunde anpassas mer 

flexibelt. Individuella bedömningar utarbetades av personalen utefter patienternas behov 

med tiden. 

5  Det framkom ur parternas berättelser att det var stigmatiserande för patienternas identitet 

att hämta metadonet på den särskilda sjukvårdsinrättningen. Detta bidrog till att 

patienterna hölls kvar i en missbrukaridentitet. Materialet talar för att detta 

metadonprogram har ett bra förhållningssätt på så vis att, de har psykosocial kompetens 

och de försöker uppmuntra patienterna till att se det positiva med att följa regelverket för 

att på så sätt bygga upp en struktur i patienternas liv.  

8. Diskussion  
Vårt syfte med uppsatsen var att nå ökad kunskap om upplevelser och erfarenheter av regelverk 

inom metadonbehandling. Sammantaget visade inte studien att det var någon större skillnad 

mellan patienters och personals åsikter och tänkesätt om regelverket inom metadonprogram, 

vilket kan tyda på att parterna har liknande uppfattningar om hur vården och behandlingen ser ut.  

I vår studie har bland annat framkommit att behandling inom metadonprogram, som den ser ut 

och verkar inom de program vi besökt, innehåller inslag av kontroll och i viss mån även 

kränkning av patienten. Både personal och patienter talar om kontroll och övervakning i 

samband med behandlingen. Vi tänker att inom metadonprogram (även om individen självmant 

skriver under och godkänner metadonprogrammets regelverk), blir patientens självständighet och 

integritet lidande bland annat till förmån för samhällelig hänsyn gällande att förhindra att 

metadon sprids utanför programmen. Detta ser vi eftersom det framkommit i vår studie att 

behandlingen innehåller kränkande inslag i och med den övervakning och de provtagningar som 

ingår i behandlingsprogrammet och att syftet med kontrollen dels handlar om att förhindra att 

metadon sprids utanför programmen. Vi tänker att en nackdel med att metadonprogram 

innehåller dessa kontrollerande inslag är att det kan leda till att det skapas en blid av patienterna 

som en grupp ”farliga” människor som måste hållas i styr och kontrolleras. Vi tänker att detta 



 

 

även kan leda till att opiatberoende riskerar att stigmatiseras och att de får finna sig i att styras av 

”expertis” inom området. Patienten får välja att godta metadonbehandling med dess 

kontrollerande och till viss del kränkande inslag eller vara utan behandling för sin sjukdom. Vi 

har också sett att det till stor del är patienten som måste rätta sig efter hur behandlingsformen ser 

ut. Klinikens öppettider på en och en halv timme varje vardagsmorgon ser vi som en i 

sammanhanget liten tids marginal för patienterna att komma och hämta sin medicin under. 

Likaledes grundregeln att patienterna de första sex månaderna måste åka till kliniken varje dag 

för att få sin medicin och då även i de fall då patienten har lång resväg ser vi som en regel som 

kan innebära att patientens livsföring inskränks. Vidare tänker vi att detta skulle i praktiken även 

kunna innebära att vissa patienter riskerar att slås ut ur behandlingen, exempelvis patienter med 

exekutiva svårigheter vilket innebär att de har svårt med daglig struktur och att komma igång 

med att utföra dagliga aktiviteter.  

Något som vidare framkom i vår studie var att patienterna fick stöd av personalen och att 

deras vård innehöll uppföljande inslag, vilket en patient belyste som något som han uppskattade 

med behandlingen. Vi ser detta som ett positivt inslag i behandlingen att vården innehåller dessa 

hjälp- och stödinsatser för patienterna och att deras vård följs upp av personalen.  

Vi tänker att eftersom metadonprogram är uppbyggda utefter kontroll över patienterna, läggs 

det ett stort ansvar på den behandlande socialarbetaren att denne är medveten om sin makt och 

innehar kunskaper om vad opiatberoende innebär samt besitter färdighet att kunna se till den 

enskilde patientens behov och förmågor. Detta tänker vi eftersom vår empiri och tidigare 

forskning förstått att regelverk kan se olika ut inom olika metadonprogram och att föreskrifter 

från Socialstyrelsen till viss del kan verka oklara och stå öppet för personal att göra egna 

tydningar och att det därmed finns risk för subjektiva tolkningar. 

Vi tror att ifall kunskapen om opiatberoende och metadonbehandling i stort ökar i samhället kan 

det öppna upp för att vården utvecklas till att bli mer patientcentrerad och patientnära och att det 

kan skapas nya vårdformer som är mer flexibla och i högre grad anpassade efter den enskilde 

patientens situation och behov. Ifall substitutionsbehandling med metadon i framtiden kommer 

att klassas som en ren medicinsk behandling och jämställas med andra behandlingsformer inom 

vården exempelvis diabetesbehandling, så kan vi se att dagens metadonprogram skulle kunna 

avvecklas och patienten få sin medicin genom andra mer samhällsintegrerade sätt, förslagsvis 

inom primärvården. Detta skulle kunna vara ett sätt att utmana en repressiv och fostrande syn på 



 

 

opiatberoende patienter. Vi tänker även att det kan vara en väg till att nå minskad stigmatisering, 

minskade fördomar, nå ökad kunskap samt öka människors förståelse och medkänsla för 

patientgruppen opiatberoende i vårt samhälle. Vidare anser vi här att de patienter som behöver 

ytterligare hjälp och stöd med exempelvis sin livsföring och/eller behandling för exempelvis 

kognitiva svårigheter naturligtvis ska få detta tillgodosett men kanske inte nödvändigtvis i 

samband med metadonbehandlingen och inom speciella metadonkliniker. Efter att ha tagit del av 

patienternas erfarenheter så har vi förstått att de inte är medicinen i sig som patienterna är 

kritiska till, det som patienterna har invändningar emot är de kontrollerande inslagen inom 

behandlingen och att de i någon mån upplever ett asymmetriskt maktförhållande i relation till 

metadonprogrammets regelverk och behandlingens representanter. 

 Något som föresvävat oss under arbetet med uppsatsen är att om mer makt flyttas över till 

patienten skulle det då kunna innebära att underhållsbehandlingsprogram med metadon blir än 

mer kritiserat utav resten av samhället? I och med att substitutionsbehandling med metadon 

fortfarande är kontroversiellt i Sverige, och om det skulle visa sig att programmen inte är 

välfungerande, skulle detta då kunna leda till ytterligare minskad tolerans för denna vårdform? 

 Vi kan förstå att för vissa patienter behöver regler och ramar inte vara av ondo. Det kan 

upplevas som en trygghet att ha en struktur i sin vardag och ifall personalen har ett 

förhållningssätt där de försöker uppmuntra patienten att se det positiva med att bygga upp en 

grund i sitt liv med hjälp av de fastställda reglerna så kan patienten känna sig accepterad och 

hitta motivation för sin behandling.      

Vi kan se en positiv lösning på de kontrollerande inslagen inom metadonbehandling om det i 

framtiden kommer att visa sig vara möjligt med depå medicinering (se tidigare forskning; 

Forskning som visar nya möjligheter inom metadonbehandling). I så fall ser vi detta som ett sätt 

att minska kontrollen över patienterna samt öka denna patientgrupps integritet och 

självständighet. Avslutningsvis, något som framkom i vår studie och som vi dock inte hade 

möjlighet att närmare undersöka i och med studiens begränsning var att patienter och personal 

talar om att metadonprogram och dess regelverk fungerar olika och ser olika ut inom olika 

metadonprogram. Här kan vi se att det behövs mer forskning inom området regelverk inom 

metadonbehandlingsprogram. Genom vår studie framkom också att det finns försvårande 

omständigheter för patienterna när det gäller att hämta ut metadon på hemorten då vårdpersonal 

på vårdcentral eller andra instanser inom primärvården inte vill befatta sig med 



 

 

metadonbehandling. Detta var också något som vi inte hade möjlighet att undersöka vidare i 

denna studie men vi anser att det tyder på att behandling med metadon inte är helt accepterat ute 

i samhället och att det råder okunskap eller fördomar om metadonbehandling. Vi tänker att detta 

kan verka försvårande för individen och att denne kan uppleva sig som en inte helt fullvärdig 

samhällsmedborgare med rätt att erhålla sjukvård som andra patienter i samhället och i och med 

detta känna sig marginaliserad.   

Vi anser att det behövs vidare forskning för att få fram fler innovativa insatser byggd på 

evidens inom den svenska beroendevården. Vi tror att forskning inom området i framtiden kan 

leda till att utveckla nya behandlingsmetoder innehållande mer brukaranpassad vård som syftar 

till att ge möjlighet åt patienter att bli mer deltagande och styrande över sin egen vård och 

behandling. Både när det gäller underhållsbehandling och medicinfri beroende vård.    
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Bilagor  

Bilaga 1 Samtycke patienter 

Information och samtycke till intervju – deltagare 
Vi är två socionomstudenter som läser Socionomprogrammet med inriktning mot etik och 

livsåskådning år 3 vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren genomför vi en C-uppsats där vi 

undersöker regelverk vid ett substitutionsbehandlingsprogram i Sverige. Detta vill vi göra genom 

att intervjua personer som har egen erfarenhet av regelverk i ett metadonprogram. Studien 

planeras omfatta sex till åtta kvalitativa intervjuer med deltagare och personal inom 

behandlingsprogram. Du har blivit tillfrågad om att bli intervjuad för att du är deltagare inom ett 

substitutionsbehandlingsprogram och för att du därigenom har kunskap och erfarenhet av dess 

regelverk. Intervjun spelas in på diktafon och beräknas ta ungefär 45 min. Ditt deltagande i 

intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller välja att inte 



 

 

besvara vissa frågor.   

Verksamhetens namn kommer inte att redovisas, inte heller privata data som kan identifiera 

intervju personer.  De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att användas som 

material i vår uppsats, dock kommer din medverkan att avidentifieras och inga privata 

personuppgifter kommer att presenteras. 

 Du har möjlighet att läsa och ge feedback på utskriften av intervjun.  

 Materialet kommer att förvaras på säker plats under arbetet med uppsatsen och kommer att 

förstöras efter att uppsatsen godkänts. 

 Kan vi återkomma till dig för eventuella kompletteringar? 

  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare vid Ersta Sköndal 

Högskola. Tack för din medverkan! 

Marie Kandelberg och Alexandra Kallos 

Handledare: Ulf Humlesjö 

 

Underskrift 

Bilaga 2 Samtycke personal 

Information och samtycke till intervju - personal 
Vi är två socionomstudenter som läser Socionomprogrammet med inriktning mot etik och 

livsåskådning år 3 vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren genomför vi en C-uppsats där vi 

undersöker regelverk vid ett substitutionsbehandlingsprogram i Sverige. Detta vill vi göra genom 

att intervjua personer som har egen erfarenhet av regelverk i ett metadonprogram. Studien 

planeras omfatta sex till åtta kvalitativa intervjuer med deltagare och personal inom 

behandlingsprogram. Du har blivit tillfrågad om att bli intervjuad för att du är personal inom ett 

substitutionsbehandlingsprogram och för att du därigenom har kunskap och erfarenhet av dess 

regelverk. Intervjun spelas in på diktafon och beräknas ta ungefär 45 min. Ditt deltagande i 

intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller välja att inte 

besvara vissa frågor.  



 

 

  Verksamhetens namn kommer inte att redovisas, inte heller privata data som kan identifiera 

intervju personer. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att användas som 

material i vår uppsats, dock kommer din medverkan att avidentifieras och inga privata 

personuppgifter kommer att presenteras. 

Du har möjlighet att läsa och ge feedback på utskriften av intervjun.  

 Materialet kommer att förvaras på säker plats under arbetet med uppsatsen och kommer att 

förstöras efter att uppsatsen godkänts. 

Kan vi återkomma till dig för eventuella kompletteringar? 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare vid Ersta Sköndal 

Högskola. Tack för din medverkan! 

 

Marie Kandelberg och Alexandra Kallos 

Handledare: Ulf Humlesjö 

 

 

Underskrift 

Bilaga 3 
 

Intervjugudie deltagare 

Inledning 

• Förklara syftet med intervjun 

• Ge samtyckes bilagan till intervjupersonen 

• Antyda vad vi är intresserade av att få veta 

 

Beskrivning av regelverket  



 

 

• Finns det regler inom programmet som du måste följa, vilka i så fall? 

• Finns det regler som är lätta eller svåra för dig att följa? Vad är lätt? Svårt?  

• Vad anser du att meningen med reglerna inom programmet är? 

• Hur fattas beslut som rör dig? 

• Vad skulle hända om du inte ville följa någon regel? 

Uppfattning och förhållning till regelverket  

• Anser du att det finns regler som underlättar eller försvårar din medverkan i programmet?  

• Har du försökt ändra eller påverka reglerna, hur i så fall?  

• Hur gör du om du har synpunkter eller önskar förändringar av din vård?  

• Anser du att det är nödvändigt med regler? Vilka i så fall?  

• Vilken betydelse skulle du säga att reglerna inom programmet har för dig? 

• Kan du se några förändringar/förbättringar av reglerna inom programmet, vad i så fall?  

Har vi missat något? Är det något du vill tillägga? 

Kan vi återkomma till dig för eventuella kompletteringar? 

Vill du läsa igenom intervjun och ge dina synpunkter när den är utskriven? 

Bilaga 4 
 Intervjugudie personal 

Inledning 

• Förklara syftet med intervjun 

• Ge samtyckes bilagan till intervjupersonen för påskrift 

• Antyda vad vi är intresserade av att få veta 

Tolkning av regler 

• Vilka regler finns inom programmet som deltagarna måste förhålla sig till? 

• Är det nödvändigt med regler inom programmet, vilka i så fall? 



 

 

• Är regelverket inom programmet svårt eller lätt att tolka som personal? Hur?  

• Vilket är syftet med regler och föreskrifter inom programmet? 

• Vilken möjlighet har du som personal att påverka reglerna i enskilda fall?  

Praktisk utövning av regler 

• Hur ser du på regelverket inom programmet; är reglerna rimliga för patienterna att följa 
eller svåra? 

• Kan vissa reglerna vara till hjälp eller till hinder för deltagarna, hur i så fall? 

• Kan deltagarna påverka reglerna, hur i så fall? 

• Finns några regler som är svårt att förhålla sig till som personal? Vilka? 

• Finns det regler som du märkt att patienter har svårt förhålla sig till eller acceptera? 
Vilka? 

• Vad händer om någon deltagare inte vill följa regler? 

• Kan du se några förändringar/förbättringar av reglerna i programmet, vad i så fall?  

 

Har vi missat något? Är det något du vill tillägga? 

Kan vi återkomma till dig för eventuella kompletteringar? 

Vill du läsa igenom intervjun och ge dina synpunkter när den är utskriven? 


