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Sammanfattning 

Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för 

att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har 

en hög psykiatrisk samsjuklighet. En eventuell följd av ett opioidberoende är att om 

drogen har injicerats så kan personen ha smittats med en hepatit C, då det är den 

vanligaste smittvägen. Stigmatisering är ett sätt att märka en individ med en egenskap 

eller ett attribut som visar att personen ofördelaktigt avviker från mängden/normen. 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatri skall vårda personcentrerat och med ett etiskt 

förhållningssätt med en strävan mot hållbar utveckling. Patientcentrerad vård kan 

beskrivas utifrån livsvärldsperspektiv där specialistsjuksköterskan utgår ifrån patientens 

egna upplevelser. 

 

Syftet var att undersöka förekomst av stigmatisering hos individer i 

substitutionsbehandling samt att undersöka eventuella skillnader mellan grupperna som 

uppger psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C gentemot övriga studiedeltagare. 

 

En tvärsnittsstudie gjordes genom att dela ut en enkät inom en substitutionsverksamhet i 

västra Sverige. Deskriptiv statistik användes för att beskriva förekomst av 

stigmatisering och analytisk statistik användes för att analysera gruppskillnader.  

 

Resultatet visar att en klar majoritet av deltagarna har erfarenhet av stigmatiserande 

upplevelser. Det förväntade sambandet med psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C 

kunde ej verifieras. Resultatet kan användas för att ge vårdpersonal ökad förståelse för 

patienters situation inom substitutionsbehandling och också till att ta hänsyn till detta 

utifrån patientens livsvärld. Vidare studier rekommenderas med kvalitativ ansats för att 

få en djupare förståelse av fenomenet.  

 

Nyckelord: Stigmatisering, substitutionsbehandling, opioidberoende, omvårdnad, 

livsvärldsperspektiv, psykiatrisk samsjuklighet, hepatit C, kvantitativ  
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INLEDNING 

Substitutionsbehandling har funnits i Sverige sedan 1966 och erbjuds idag personer med 

opioidberoende. Beroendesjukdomar är behandlingsbara och substitutionsbehandling är 

en väl etablerad behandling som bedrivs i hela landet. Några av målen med 

behandlingen är minskad dödlighet, förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt drogfrihet 

och god livskvalité. Stigmatisering är ett sätt att märka en person med en viss egenskap 

eller ett attribut som bedöms ofördelaktigt avvikande från normen. Egna erfarenheter 

tyder på att det förekommer stigmatisering av personer i substitutionsbehandling. Detta 

påstående är baserat på kontakt med personer i behandling, kollegor inom vården och i 

samhället i stort. Vi som blivande specialistsjuksköterskor inom psykiatri kan se att 

detta påverkar patienter och blev därför intresserade av hur utbrett problemet är. Ett 

hinder till en lyckad behandling kan vara stigmatisering som leder till sämre 

förutsättningar för upplevd hälsa. Omvårdnad bör utgå från patientens livsvärld för i den 

patientcentrerade omvårdnaden kan den individuella upplevelsen av stigmatisering 

uppmärksammas och bearbetas. Det kan finns stora vinster inte bara för individen utan 

för hela samhället med en lyckad behandling. Därför anses denna undersökning av vikt, 

för att sprida information och om möjligt göra behandlingen mindre stigmatiserande. 

 

BAKGRUND 

Opioidberoende 

Beroende beskrivs av Heilig och Håkansson (2017) som en kronisk sjukdom som kan 

vara recidiverande. Vägen dit kan beskrivas i olika faser, först en rekreationsfas där 

drogen används vid enstaka tillfällen, ofta i samband med fest. Konsekvenserna 

avseende användningen på en social nivå är liten. Därefter kan det övergå till en 

adaptionsfas som innebär att individen justerar sitt levnadssätt efter intag och intaget av 

drogen blir mer regelbundet. Här ser ofta användaren mest de positiva effekterna av 

intaget av drogen. Dock kan negativa effekter finnas för individen men hen har svårt att 

se de negativa konsekvenserna själv. Efter adaptionsfasen kan det senare leda till en 

“kompulsiv användning”. I denna fasen sker intaget nästan dagligen och de flesta 

effekterna som individen upplever är de negativa. I denna fasen är dödligheten hög 

främst inom gruppen som har ett heroinberoende. Dödligheten beskrivs av Heilig och 

Håkansson (2017) som 30-50 gånger högre än normalbefolkningen. 

 

För att kunna erhålla diagnosen beroende enligt ICD-10 skall personen uppfylla vissa 

kriterier, se bilaga 1. Opioider är ett övergripande begrepp som innefattar opiater 

(heroin, morfin och opium) samt de syntetiska opioiderna (fentanyl, oxikodon och 

tramadol med flera). Alla dessa preparat är beroendeframkallande (Eriksson 2016, ss. 5-

8). Dessa olika former kan intas via injicering, rökning, rektal administrering, per oralt i 

tablettform, transdermalt via plåster eller nasalt (Bramnes & Madah-Amiri 2017).  

 

Konsekvenserna av ett längre opioidberoende är permanenta förändringar avseende 

HPA-axeln som är ett hormonsystem som består av hypofysen, hypotalamus och 

binjurarna. Den normala funktionen av HPA-axeln är en kedjereaktion som förenklat 

innebär att den utsöndrar stresshormonet kortisol när vi utsätts för fara. Hippocampus 

reglerar och hämmar stressreaktionen. Blir stressreaktionen långvarig så försämras 
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hippocampus funktion då den blir överbelastad. Således har systemet en gas men 

bromsen fungerar bristfälligt. Långvarigt bruk av opioider ger kroniska höga nivåer av 

kortisol. Denna hyperaktivitet i HPA-axeln tros vara en orsak till det drogsug eller 

craving som upplevs av opioidberoende (Eriksson 2016, s. 12).  

Substitutionsbehandling 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende omnämns med två begrepp; 

LARO eller substitutionsbehandling. Där föreliggande studie är utförd används 

begreppet substitutionsbehandling varför detta begrepp används framöver.  

 

Substitutionsbehandling har funnits i Sverige sedan 1966 då det startades en nationell 

metadonbehandling i Uppsala. Lars-Magnus Gunne var forskare och läkare och hade 

varit delaktig i uppstarten av den första metadonbehandlingen för opiatberoende i USA 

1965 och tog detta till Sverige året efter (Eriksson 2016, s. 14). Idag uppskattas att cirka 

4000 personer ingår i substitutionsbehandling i Sverige (Socialstyrelsen 2017a). Det 

finns goda underlag för att behandlingen är effektivare än enbart psykosocial 

behandling för beroende. I en svensk studie av Kakko, Svanborg, Kreek och Heilig 

(2003) jämfördes personer med heroinberoende som fått behandling med buprenorfin 

och psykosociala insatser mot en kontrollgrupp som enbart fått psykosociala 

stödinsatser ihop med tillgång till slutenvård via direktinläggning. Resultatet av denna 

studie var att 0 personer i kontrollgruppen var kvar i behandling efter ett år och 75% var 

kvar i gruppen som erhållit buprenorfin. Slutsatsen av studien blev att enbart 

psykosociala insatser vid opiatberoende ej är tillräckligt samt att ett gediget psykosocialt 

stöd i kombination med buprenorfin har effekt på opiatberoende individer. 

 

År 2016 kom nya riktlinjer som ökade tillgängligheten för behandlingen då de innebar 

att även individer som är beroende av opioidanalgetika kan ingå i 

substitutionsbehandling. Tidigare riktlinjer inkluderade enbart opiatberoende 

(Socialstyrelsen 2017a). Behandlingen och kriterier för att få behandling styrs av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid 

opioidberoende (HSLF-FS 2016:1). Åldersgränsen för behandling är 20 år men den kan 

understigas vid speciella skäl. Den person som erbjuds behandling skall bedömas ha 

haft ett opioidberoende under minst ett års tid. Behandling skall innehålla psykosocialt 

stöd samt psykosocial eller psykologisk behandling utöver läkemedel. Den psykosociala 

behandlingen ska enligt Socialstyrelsen (2017b) komplettera den medicinska 

behandlingen genom att öka följsamhet, öka motivation och minska sidomissbruk. Den 

har också som syfte att lindra psykiska problem. Läkemedel som används i 

substitutionsbehandling är buprenorfin, metadon eller en kombination av buprenorfin 

och naloxon (Socialstyrelsen 2017b). Genom behandling med buprenorfinpreparat eller 

metadon så minskar drogsug på grund av att stressystemet får en minskad aktivitet 

vilket leder till minskat drogsug/craving (Eriksson 2016, s. 12). 

 

Sammanfattningsvis är syftet med substitutionsbehandlingen att hjälpa individer att 

undvika återfall, undvika sug efter opioider och att den ska möjliggöra och bidra till ett 

liv med god livskvalité. På grund av att opioidberoende bedöms vara en kronisk 

sjukdom så är behandlingen ofta livslång eller långvarig (Eriksson 2016, s. 3). 
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Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk hälsa är ett brett begrepp vars definition är kulturberoende och förändras över 

tid varför det är svårt att ge en globalt övergripande definition. En god psykisk hälsa 

kan innebära ett subjektivt välbefinnande, autonomi, en tilltro till den egna förmågan 

och kompetensen samt en känsla av att ha intellektuell och känslomässig potential 

(World Health Organisation (WHO) 2001). Sveriges kommuner och landsting (SKL 

2017) beskriver psykisk hälsa som en upplevd meningsfull tillvaro där ens resurser tas 

tillvara och individen känner sig delaktig i samhället. En individ med god hälsa beskrivs 

kunna hantera vardagliga motgångar. 

 

Psykisk ohälsa beskriver Folkhälsomyndigheten (2017) som ett övergripande begrepp 

för psykiska besvär och psykisk sjukdom. Vid psykiska besvär finns en viss symtombild 

som tyder på psykisk obalans men som inte är omfattande nog för diagnossättning. Vid 

psykisk sjukdom uppfyller symtombilden kriterierna för en diagnos. Det finns många 

olika psykiska sjukdomar men WHO (2017) ser generella drag som kombinationer av 

onormala tankar, perceptioner, känslor, beteende och relationer till andra. Det finns 

såväl förebyggande strategier som behandlingar för att minska lidande men tillgång till 

hälso- och sjukvård och socialt stöd är viktigt för behandlingen. Vem som drabbas av 

psykisk sjukdom beror på flera faktorer. WHO (2017) nämner faktorer som individuella 

attribut eller stress, näring, genetik, perinatala infektioner och utsatthet för miljöfaror. 

De lyfter även faktorer mer kopplade till samhället som sociala, ekonomiska, kulturella, 

politiska eller miljömässiga faktorer. Enligt Socialstyrelsen (2017b) har personer med 

ett beroende eller missbruk en dubbelt så hög risk för att drabbas av psykisk sjukdom 

jämfört med personer som inte har det. En psykiatrisk samsjuklighet förekommer hos ca 

30-50% av dem som vårdas för missbruk, främst är det ångest- och 

depressionssjukdomar samt personlighetsstörningar (Socialstyrelsen 2017b). 

Hepatit C 

Hepatit C-virus, HCV, är en blodburen smitta som ger en inflammation i levern. Hos ca 

25% läker infektionen ut efter den oftast symtomfria akuta fasen men för resterande 

75% blir inflammationen kronisk och viruset finns kvar i blodet och det föreligger 

smittorisk. Även den kroniska fasen är ofta symtomfri men kan skapa ärrvävnad i levern 

som kan leda till levercirros och det föreligger också en ökad risk för levercancer 

(Sahlgrenska universitetssjukhuset 2015). 

Den vanligaste orsaken till smitta i Sverige är bland personer som injicerar droger 

genom att ha delat spruta, nål eller behållare med någon som har en aktiv infektion 

(Folkhälsomyndigheten u.å.). Enligt Folkhälsorapporten 2016 (Folkhälsomyndigheten 

2016) tillkommer årligen 2000 nya fall av hepatit C vilket härleds till nya debuter av 

personer som injicerar droger. Sedan 1992 testas personer som lämnar blod för hepatit 

C men innan dess var blodtransfusion en smittväg. Ett fåtal fall har rapporterats från 

sjukvården då flergångsampuller har använts till flera patienter. Risken för 

smittöverföring vid sexuella kontakter är liten liksom överförande av smitta mellan mor 

och barn vid graviditet (Folkhälsomyndigheten 2013). En annan smittväg är exempelvis 

om orena nålar används för tatuering eller piercing (Folkhälsomyndigheten u.å.). 

Hepatit C listas i bilaga 1 i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) som en allmänfarlig 

sjukdom som i 1 kap § 3 definieras som ”smittsamma sjukdomar som kan vara 
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livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra 

allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom 

åtgärder som riktas till den smittade.” Vidare står det i lagtexten att läkare eller annan 

kompetent hälso- och sjukvårdspersonal ska ge psykosocialt stöd för att hjälpa patienten 

att hantera sjukdom och eventuella förändringar i livsföringen. 

 

Det finns inget vaccin mot hepatit C utan förebyggande arbete innebär att förhindra 

spridning såsom att använda handskar vid kontakt med blod, inte dela instrument för 

intravenöst bruk eller använda kondom vid samlag (Folkhälsomyndigheten 2013). 

Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016 (u.å.) lyfter lågtröskelmottagningar med 

möjlighet till sprututbyte som en viktig åtgärd för att begränsa vidare smittspridning. De 

senaste åren har stora medicinska framsteg gjorts för behandling av kronisk hepatit C 

och det finns ett flertal läkemedel som kombineras beroende på vilken genotyp av 

viruset som individen bär på. Behandlingen pågår 8-12 veckor, har få biverkningar och 

vid provtagning efter tre månader blir de flesta friskförklarade. Då inflammationen 

upphör eskalerar inte skador på levern vidare. För personer som injicerar droger är det 

viktigt att försöka upphöra med detta när behandlingen påbörjas då det finns risk att 

smittas igen (1177 Vårdguiden 2017). 

Stigmatisering 

Definitionen av stigmatisering är ofta beroende av sammanhang och perspektiv (Link & 

Phelan 2001). Goffman (2014, ss. 9-11) beskrev 1963 att stigma var en benämning på 

en mycket misskrediterande egenskap. Det grekiska begreppet stigma stod 

ursprungligen för en synlig kroppslig märkning som skars eller brändes in för att 

markera att bärarens moraliska status på något vis var ovanlig eller skulle påvisas 

nedsättande. Detta för att synbart visa att personen ifråga borde undvikas. Även idag 

används begreppet på liknande sätt utan att personen är fysiskt märkt.  

Goffman (2014, s. 12) urskiljer tre typer av stigma: 

- Kroppsliga som exempelvis missbildningar eller smittsamma sjukdomar. 

- Karaktärsdrag som dras som slutsats utifrån personens förflutna exempelvis om hen 

varit fängslad, psykisk sjukdom, sexuell läggning, arbetslöshet, missbruk, 

suicidförsök eller radikalt politiskt uppträdande. 

- Tribala stigman som innefattar ras, nationalitet och religion. 

Varje samhälle och kultur har sin bedömning om vad som uppfattas som ”vanligt” och 

vad som är avvikande. Det är inte alla avvikande egenskaper som stigmatiseras, vissa 

kan uppfattas som positiva (Goffman 2014, ss. 9-10). Alla inom den stigmatiserade 

gruppen drabbas inte av samma diskriminering eller negativa erfarenheter utan 

individuella förutsättningar så som personliga, sociala eller ekonomiska förutsättningar 

påverkar samt om personen kopplas till ett eller flera stigman (Link & Phelan 2001).  

 

Link och Phelan (2001) ser stigma som att det inte är något i den stigmatiserade 

personen i sig utan snarare är det en etikett som fästs utav andra personer. Den här 

etiketteringen är det första steget i en stigmatiseringsprocessen. Därefter tillskrivs 

individen en uppsättning oönskade karaktärsdrag som sammansätts till en negativ 

stereotyp. Det här sättet att kategorisera människor är ofta en automatisk reaktion som 

underlättar att fatta snabba beslut och hantera information i vardagen. Genom att 
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personer delats in i en kategori kan en särskiljning mellan ”vi” och ”dem” göras. Då 

särskiljningen har gjorts kan den stigmatiserade personen erfara förlust av status och 

diskriminering vilket gör att personen får mindre inflytande då hen blir mindre attraktiv 

i sociala eller affärsmässiga sammanhang. Den här stigmatiseringsprocessen ser Link 

och Phelan (2001) som definition av vad stigma är. 

 

Den person som stigmatiseras kan även själv bära på samma negativa uppfattning om 

den egenskap som stigmatiseras då samhällets bedömningsmönster kanske även är det 

egna (Goffman 2014, s.14). Den här självstigmatiseringen baserar sig på att individen 

antar samhällets stigmatisering som en sanning. Även anteciperad stigmatisering 

begränsar individen genom undvikande av vissa situationer på grund av den förväntade 

stigmatiseringen, exempelvis att inte söka ett arbete av rädsla för att bli nekad på grund 

av sitt stigmatiserande attribut eller egenskap (Brain 2014, s. 192). 

 

Om den stigmatiserande egenskapen inte är synlig så står individen för ett val om, för 

vem och när de väljer att berätta om det (Goffman 2014, s. 51). I kontakt med andra kan 

det finnas en oro hos individen om hur hen kommer att grupperas och dömas. Att träffa 

personer med samma stigmatiserande attribut kan ge moraliskt stöd, vägledning och en 

möjlighet att slappna av i sig själv men kan samtidigt leda till att stort fokus läggs på det 

specifika attributet. Ett annat socialt sammanhang kan vara med familjemedlemmar 

eller yrkesverksamma som lever nära personer med det stigmatiserande attributet och 

därmed inte finner det avvikande eller avskräckande (Goffman 2014, ss. 21-38). Den 

stigmatiserade individen ska inte ses som en passiv mottagare av etiketteringen utan 

utvecklar ofta olika metoder för att motverka stigmatiseringen (Link & Phelan 2001). 

Specialistsjuksköterskans roll 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att sjukvårdspersonal skall använda sig 

av vård som vilar på en evidensbaserad grund samt beprövad erfarenhet. Lagen betonar 

även att patienten skall bemötas med respekt och omtanke. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014) är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden att utveckling och utformning av omvårdnad för patienter ska ske på en 

vetenskaplig grund. Vidare ska sjuksköterskan också alltid ha ett etiskt förhållningssätt i 

all vård och forskning. Sjuksköterskan ska arbeta för att upprätthålla rättvisa i vården, 

att patienter bereds vård som är i behov av detta och att vården erbjuds lika för alla i 

befolkningen. Det här överensstämmer med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

som beskriver att hela befolkningen har rätt till en god hälso- och sjukvård på lika 

villkor.  

 

Psykiatrisk omvårdnad innebär att vårda utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Fokus skall då vara på att 

människan alltid har möjlighet att utvecklas och har rätt till god och säker vård utifrån 

individens egna upplevelse och önskemål som stödjer personens självständighet. 

Specialistsjuksköterskan ansvarar även för att identifiera etiska frågeställningar och att 

kollegor reflekterar kring dessa utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Att kommunicera 

med olika vårdaktörer samt informera och sprida kunskap om psykiatrisk omvårdnad är 

en annan uppgift som inkluderas i specialistsjuksköterskans ansvarsområde. 

Specialistsjuksköterskan skall även sprida information till allmänheten för ökad 

kunskap och förståelse avseende psykisk ohälsa. 



6 

 

 

Upplevelse av att ha hälsa behöver inte innebära en frånvaro av sjukdom. Hur individen 

förhåller sig till en kanske livslång sjukdom påverkar måendet och upplevelsen av hälsa. 

Här kan professionella vårdare hjälpa individen till en upplevelse av välbefinnande trots 

sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). Att reducera symtom av psykisk sjukdom 

ska ske parallellt med hälsofrämjande insatser där individuella positiva processer stärks. 

Med utgångspunkt i individens upplevelse och med ett hälsofrämjande perspektiv finns 

det stora vinningar utöver det humanistiska perspektivet för samhället, såväl sociala 

som ekonomiska (Jormfeldt & Svedberg 2014, ss. 78-79). I Förenta Nationerna antogs 

2015 17 globala mål samt Agenda 2030 för att under åren 2016-2030 gemensamt sträva 

mot ”en hållbar och rättvis framtid”. För genomförande i Sverige är kommuner, 

landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet samtliga involverade i arbetet 

(Regeringskansliet 2015). I Sverige är hållbar utveckling ett övergripande mål i 

politiken och ska beaktas i samtliga beslut ur en ekonomisk, ekologisk och social 

dimension (Miljö- och energidepartementet 2004). Ekonomisk hållbarhet har lite olika 

definitioner men två av de främsta är att antingen ses ekonomisk hållbarhet som en 

ekonomisk tillväxt som inte har negativa effekter på den ekologiska eller sociala 

dimensionen medan i den andra definitionen likställs hållbarhet och tillväxt (Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) 2015a). Med ekologisk hållbarhet menas att mer resurser 

inte får tas ur ekosystemen än vad det finns möjlighet för naturen att ersätta men även 

att de olika systemen i naturen ska vara funktionsdugliga (KTH 2015b). Den sociala 

dimensionen handlar om att på en global nivå möjliggöra att människor har möjlighet 

att tillgodose sina såväl psykologiska som fysiska behov samt uppnå sina individuella 

mål. Social hållbarhet är därför kopplat till rättvisa, rättigheter, välbefinnande, makt och 

tillit (KTH 2016).  

 

Teoretiskt ramverk 

Livsvärld 

Förr var den psykiatriska vården en envägskommunikation där personal informerade 

patienten om hur denna skulle leva sitt liv medan dagens hälsofrämjande synsätt utgår 

från patientens perspektiv där dennes syn på hälsa och god vård tas tillvara (Jormfeldt & 

Svedberg 2014, ss. 78-80). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-127) beskriver 

patientperspektiv utifrån begreppet livsvärldsperspektiv. Livsvärldsperspektivet 

innefattar att kunna se hur patienten själv ser sin situation, att kommunicera kring hur 

patienten själv ser på sina mål, vad ett liv med hälsa och välbefinnande innebär för 

individen samt hur lidandet ser ut när hen är sjuk. För att göra patienten delaktig i sina 

hälsoprocesser behöver vårdaren veta hur patientens ohälsa påverkar hens liv och 

sammanhang. Livsvärlden är unik för varje individ, trots att flera personer kan befinna 

sig på samma plats har alla olika mål, drömmar och upplever världen på olika sätt. Det 

som kan påverka ens livsvärld negativt är när det förflutna eller framtiden raderar ut det 

som är just nu, exempelvis oro för vad som skall komma eller skam för det som varit. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 137) beskriver vidare att för att förstå patientens 

upplevelser så är det viktigt att möta hen där hen befinner sig just nu. Efterfrågan bör 

göras hur patienten upplever sin situation i relation till hens självkänsla och känsla av 

identitet då detta kan påverkas av ohälsa. 
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Det är viktigt att förstå patientens livsvärld för att det är så patientens lidande upplevs 

för den enskilde individen. Det kan vara svårt för patienten att förmedla sin livsvärld, 

sina mål och sina behov vilket ställer höga krav på den som skall vårda. Det krävs 

öppenhet och tid av vårdaren för att få patienten att berätta om sin vardag, sätta sig in i 

och förstå patientens livsvärld för att sedan kunna vårda ur ett helhetsperspektiv. Inom 

denna öppenhet måste vårdaren själv vara medveten och tidigare ha funderat kring sin 

förförståelse avseende patientens situation. Detta behövs för att inte skapa och tolka in 

saker i patientens livsvärld som passar den förförståelsen som vårdaren redan har. 

Följsamheten till patientens berättelse blir därför av vikt men även vårdarens egna 

kritiska tänkande kring sina egna tankar om situationen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

150-156).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Målet med substitutionsbehandling är att hjälpa individer med opioidberoende att bli 

drogfria och möjliggöra ett liv med god livskvalité. Stigmatisering innebär ett hinder för 

delaktighet i samhället då individen på ett ofördelaktigt sätt anses avvikande. 

Begränsningen kan utformas av allmänheten men även i viss utsträckning av individen 

själv genom anteciperad stigmatisering eller självstigmatisering. Beroende anses på 

samma sätt som psykiatrisk sjukdom utgöra ett karaktärsstigma medan blodsmittor 

såsom hepatit C är ett kroppsligt stigma.  Individer med beroendesjukdomar visar en 

hög psykiatrisk samsjuklighet och en del av gruppen kan tidigare ha injicerat droger 

vilket är den vanligaste smittvägen för hepatit C. Det kan innebära att personer i 

substitutionsbehandling påverkas ytterligare av stigmatisering då de märkts med 

multipla stigman. 

 

Vid informationssökning för föreliggande studie fann författarna ingen forskning 

avseende förekomst av erfarenheter av stigmatisering för individer med 

substitutionsbehandling i Sverige. För att specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

skall kunna bemöta och stötta patienten till en fungerande drogfri 

substitutionsbehandling så behöver upplevelsen av stigmatisering beaktas ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som grund. För att göra det är det av vikt 

att veta hur utbrett detta problem är samt att se om det främst förekommer hos dem med 

multipla stigman eller om det främst är kopplat till substitutionsbehandlingen. Om det är 

ett utbrett fenomen behövs det ses som en del i behandlingen av individer med 

substitutionsbehandling i Sverige och åtgärder behövs utvecklas för att minska 

stigmatiseringen av denna grupp.  

 

SYFTE 

Det primära syftet var att undersöka förekomst av stigmatisering hos individer med 

substitutionsbehandling. Det sekundära syftet var att undersöka eventuella skillnader 

gällande upplevd stigmatisering mellan grupperna som uppgav psykiatrisk 

samsjuklighet eller hepatit C gentemot övriga studiedeltagare. 

 

Frågeställningar 

- Förekom det upplevelser av stigmatisering hos individer med 

substitutionsbehandling? 
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- Var det någon skillnad i upplevelse mellan de som uppgav psykiatrisk 

samsjuklighet gentemot övriga studiedeltagare? 

- Var det någon skillnad i upplevelse mellan de som uppgav sig ha hepatit C 

gentemot övriga studiedeltagare? 

 

METOD 

Ansats 

För att besvara studiens syfte användes en kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats 

ansågs lämpligt för att kunna mäta förekomst samt mäta skillnader mellan grupper 

(Trost & Hultåker 2016, ss. 22-23). Genom att svaren i undersökningen kvantifieras till 

siffror kan vi matematiskt se på förekomst och eventuella skillnader (Borg & 

Westerlund 2014, s. 11). Undersökningsdesignen är icke-experimentell då varken den 

oberoende variabeln, dvs om deltagarna har en psykiatrisk diagnos eller hepatit C, kan 

kontrolleras eller deltagarna kan randomiseras till de olika grupperna (Borg & 

Westerlund 2014, s. 16). Studien är en tvärsnittsstudie då data insamlades med hjälp av 

en enkät vid ett tillfälle (Borg & Westerlund 2014, s. 18). 

Deltagare 

Urval: Ett urval gjordes utifrån inklusionskriterier på öppenvårdsmottagningar inom en 

substitutionsverksamhet i västra Sverige. Vid dessa öppenvårdsmottagningar är 327 

personer inskrivna som alla har en opioidberoendediagnos och som behandlas med 

metadon eller buprenorfin. För att behandlingen ska vara etablerad då frågorna berör 

just stigmatiserande erfarenheter i relation till substitutionsbehandling var ett av 

inklusionskriterierna att vara läkemedelsbehandlad i substitutionsprogrammet sedan ett 

år tillbaka. Det andra inklusionskriteriet var att kunna läsa och förstå det svenska 

språket, detta ansågs vara ett krav för att kunna besvara frågorna i enkäten. Totalt 

uppskattades möjliga deltagare till 268 personer (nmottagningA = 92, nmottagningB = 81, 

nmottagningC = 95). 

Externt bortfall: Med bortfall menas de individer som ingår i undersökningsgruppen då 

de uppfyller inklusionskriterierna men som ändå inte är med i studien (Borg & 

Westerlund 2014, s. 27). Det externa bortfallet presenteras i figur 1. Av de 160 

tillfrågade lämnade 113 in enkäten, svarsfrekvens är då 70,6%. Någon bortfallsanalys är 

ej möjlig då medverkan var anonym och data saknas på de som ej deltagit. 
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Datainsamling 

Datainsamling gjordes via en enkät, se bilaga 

2. Genom användandet av enkät kan data 

samlas in genom att personen själv fyller i 

svar utan att en intervju behöver genomföras 

(Trost & Hultåker 2016, s. 9). Detta ansågs 

lämpligt för att undersöka förekomsten av 

stigmatiserande erfarenheter då det önskades 

att en stor grupp tillfrågas vilket inte hade 

varit möjligt att genomföra med personliga 

intervjuer. 

Procedur: Den undersökta 

substitutionsverksamheten består av tre 

öppenvårdsmottagningar samt en dagvård. Då 

dagvården främst är till för patienter under 

inställning av substitutionsmedicinering 

valdes denna mottagning bort då de inte skulle 

uppfylla kriteriet att ha varit i 

substitutionsbehandling sedan ett år tillbaka. Personal på de tre 

öppenvårdsmottagningarna fick muntlig information om studien under januari 2018 och 

ombads kontakta författarna om vidare frågor uppstod. Patienter i urvalsgruppen 

tillfrågades under besök på sin öppenvårdsmottagning av personal om de ville delta i 

studien. Med enkäten medföljde ett informationsbrev, se bilaga 2, där även 

kontaktuppgifter till författarna fanns. Patienter som ville delta fick enkäten samt ett 

kuvert som efter ifyllnad tillslöts och återlämnades till personal på 

öppenvårdsmottagningen. Formulären var anonyma. Vid slutet av 

undersökningsperioden i mars 2018 samlades enkäter in samt information erhölls från 

personal om hur många som uppfyllde kriterierna, hur många som tackat nej och hur 

många som lämnat in.  

Enkäten: Enkäten inleds med sociodemografiska frågor, därefter följer ett 

mätinstrument kallat Bemötande med frågor angående erfarenhet av stigmatisering. 

Mätinstrumentet Bemötande är sammansatt och översatt till svenska samt har prövats 

med avseende på reliabilitet och validitet av Björkman, Svensson och Lundberg (2007) 

med goda resultat. Skalan är en sammansättning av två skalor vilket gjorde att den inte 

kunde jämföras med tidigare studier men visade på en tillräcklig intern konsistens 

(Cronbach’s alpha = 0,85).  

I frågorna byttes ”… vårdats inom psykiatrin” ut mot ”…vårdats inom 

substitutionsverksamheten” vilket ej tros påverka validitet och reliabilitet. Tillstånd att 

använda mätinstrumentet och modifiera det enligt ovan erhölls av Bertil Lundberg1. I 

frågeformuläret svarar deltagarna på frågor om stigmatiserande erfarenheter och uppger 

frekvens av upplevelsen på en ordinalskala med alternativen: aldrig, sällan, ibland, ofta 

och väldigt ofta. En fråga (fråga 9) är omvänd vilket innebär att alternativet ”aldrig” 

innebär den högsta graden av stigmatisering gentemot lägsta i övriga frågor. 

                                                 
1 Bertil Lundberg, universitetslektor i psykiatrisk omvårdnad vid Lunds universitet, e-post 2018-01-24. 

Figur 1, externt bortfall 
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Dataanalys  

Enkätsvaren registrerades gemensamt av författarna för att minska risken för 

registreringsfel. Fråga 9 i mätinstrumentet var en omvänd fråga och kodades därefter för 

att kunna skapa en summavariabel, dvs. en sammanslagning av poängen för varje fråga. 

Summavariabeln delades sedan med antalet frågor för att få ett medelvärde. Innan 

analysen påbörjades kontrollerades data genom att ta fram en frekvensfördelning. 

Genom att se på frekvensfördelningen kan felaktiga inmatningar utläsas (Trost & 

Hultåker 2016, s. 133).  

Internt bortfall hanterades genom att då mätinstrumentet Bemötande presenteras fråga 

för fråga i frekvenstabell, se tabell 2, är samtliga ifyllda svar presenterade. Vid analys 

av förekomst och när skillnader mellan grupper jämfördes togs de enkäter bort där 

mätinstrument Bemötande ej var fullständigt ifylld. Detta då en summavariabel inte 

kunde beräknas för ofullständigt ifyllda mätinstrument. Det lämnar 97 enkäter med 

fullständigt ifyllda mätinstrument Bemötande varav 96 st även hade svar på frågor 

gällande psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C. 

Förekomst av stigmatisering 

Förekomst av erfarenheter av stigmatisering i gruppen analyseras genom deskriptiv 

statistik. Gränsen för vad som bedömdes som erfarenhet av stigmatisering var att ha 

angivit någon erfarenhet, minst ”sällan”, på minst en av frågorna.  

Skillnader i erfarenhet av stigmatisering mellan grupp med psykiatrisk 

samsjuklighet eller hepatit C gentemot övriga deltagare 

Summavariabeln från enkätinstrumentet Bemötande utgjorde beroendevariabeln. För de 

oberoende variablerna bildades två grupper vardera av svaren för huruvida deltagaren 

hade en psykiatrisk diagnos samt för huruvida deltagaren hade en hepatit C diagnos. De 

som svarat “Ja” kodades som 1 medan resterande (Nej/ Vet ej/ Har haft) grupperades 

ihop och kodades som 2. “Har haft” som svarsalternativ på frågan om hepatit C 

grupperades tillsammans med de som svarat “Nej” då enbart aktuell diagnos var av 

intresse för studien.  

För att analysera skillnader i frekvens av stigmatiseringserfarenheter mellan de med 

psykiatrisk samsjuklighet eller hepatit C mot övriga deltagare användes Mann Whitney 

U-test. Kontroll av normalfördelning gjordes visuellt via histogram och data var ej 

normalfördelad. Gränsvärdet för signifikans sattes till p <0,05 och alla analyser var 2-

sidiga. Vid analys av data användes IBM Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS, version 25. 

Etiska överväganden 

Då detta är en uppsats på magisternivå krävs inte ett godkännande från en etisk 

kommitté enligt § 2 i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Studien har godkänts av verksamhetschef för kliniken där studien 

genomfördes, se bilaga 3, det skriftliga godkännandet föregicks av ett muntligt. 

Då studien är gjord på människor bör möjliga deltagare informeras om studiens plan, 

syfte, tillvägagångssätt, följder och risker, forskningshuvudman, frivilligt deltagande 

samt om möjlighet att avbryta deltagande enligt CODEX (2018). Information till 

deltagarna gavs främst skriftligt via informationsbrevet som delades ut tillsammans med 
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enkäten, se bilaga 2. Där informerades om ovanstående bortsett från eventuella följder 

eller risker med deltagande. Följder och risker som skulle kunna uppstå skulle kunna 

vara känslor som väcks av att reflektera kring frågorna i enkäten. Deltagarna ombads att 

fylla i enkäten på sin mottagning om enkäten skulle väcka känslor så att personal skulle 

kunna bemöta detta. Vissa deltagare önskade dock att fylla i enkäten hemma vilket då 

godtogs. Kontaktuppgifter till författarna lämnades ut med enkäten. Samtycke till 

deltagande i studien gavs genom inlämnande av enkät. Då enkäterna var anonyma gick 

de ej att härleda till specifik deltagare efter inlämnandet. 

Båda författarna är anställda inom den undersökta verksamheten varav en har en 

anställning med pågående kontakt med patienter på en av öppenvårdsmottagningarna. 
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RESULTAT 

Deltagare 

 

I studien medverkade 113 deltagare, 

sociodemografisk data presenteras i 

tabell 1. I könsfördelningen var 

andelen män överrepresenterade 

(nmän = 90, nkvinnor = 21). Majoriteten 

av deltagarna hade en avklarad 

gymnasial utbildning, cirka 20% 

hade en avklarad eftergymnasial 

utbildning. Det fanns även 

representerat deltagare som ej 

genomfört grundskolan.  

 

Deltagare som uppgav att de haft en 

psykiatrisk diagnos var ca 45% 

gentemot 37% som uppgav sig inte 

ha en annan diagnos än beroende. 

Fördelningen mellan de som uppgett 

sig ha och inte ha hepatit C var jämn 

(nja = 46, nnej = 44) och nästan en 

femtedel uppgav att de tidigare har 

haft en aktiv hepatit C. Det kan 

innebära att den har läkt ut av sig 

själv, eller att dessa deltagare har fått 

behandling avseende sin hepatit C.  

 

Tabell 1, sociodemografisk data, n = 113  

 n (%) 

Kön  

Man 90 (79,6) 

Kvinna 21 (18,6) 

  

Åldersgrupp  

21-30 år 9 (8) 

31-40 år 39 (34,5) 

41-50 år 33 (29,2) 

51-60 år 23 (20,4) 

61+ år 6 (5,3) 

  

Utbildningsnivå  

Ej färdig grundskola 8 (7,1) 

Grundskola/ folkskola/ realskola/ 

liknande 

27 (23,9) 

Gymnasial 53 (46,9) 

Eftergymnasial (universitet/ 

högskola) 

23 (20,4) 

  

Mottagning  

Mottagning A 37 (32,7) 

Mottagning B 26 (23) 

Mottagning C 47 (41,6) 

Vill ej uppge 1 (0,9) 

  

Psykiatrisk diagnos  

Ja 51 (45,1) 

Nej 42 (37,2) 

Vet ej 18 (15,9) 

  

Hepatit C  

Ja 44 (38,9) 

Nej 46 (40,7) 

Har haft 21 (18,6) 
*Notera att alla frågor inte var ifyllda varför n ej 

summeras till fullständiga 113 eller procent blir 100 i 

samtliga frågor. 
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Förekomst av stigmatisering 

Av deltagarna var det 97 st som svarat på samtliga frågor i mätinstrumentet Bemötande. 

Vid summering av deras svar var medelvärdet utslaget på det elva frågorna 2,04. Svaren 

för de specifika frågorna i mätinstrumentet presenteras i tabell 2. 

 

De frågor som skattats lägst och finns i intervallet ”aldrig” till ”sällan” är huruvida 

deltagarna nekats hyra/ köpa lägenhet samt vid ansökan om pass/ körkort/ annat 

tillstånd. Flera frågors medelvärde tyder på en stigmatiserande erfarenhet mer frekvent 

än ”sällan” men mindre frekvent än ”ibland”. Dessa frågor berörde orättvis behandling, 

bli behandlad som mindre kompetent, annorlunda bemött efter inträde i behandling, 

undviker människor då deltagaren tror att andra ser ner på hen, blivit rådd att minska 

förväntningarna på livet samt att folk i omgivningen blivit besvärade av att deltagaren 

vårdas inom substitutionsbehandling. 

 

Den totala förekomsten av stigmatisering visar att i 95,9% (n = 93) av de fullt ifyllda 

mätinstrumenten (ntot = 97) har deltagaren någon gång haft en stigmatiserande 

erfarenhet, dvs minst ett svar i intervall ”sällan” till ”väldigt ofta”. 

 
Tabell 2, Svarsfördelning mätinstrument Bemötande 

  

n 

 

min 

 

max 

medel-

värde 

standard-

avvikelse 

1. Har några av dina vänner bemött dig annorlunda 

efter att du har vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

112 1 5 2,34 1,167 

2. Har människor någon gång undvikit dig för att de 

visste att du vårdats inom substitutionsverksamheten? 
111 1 5 1,96 1,111 

3. Har människor använt det faktum att du vårdats 

inom substitutionsverksamheten som anledning att såra 

dig? 

111 1 5 1,92 1,054 

4. Har du någon gång vägrats få hyra/köpa lägenhet 

eller rum därför att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 1 5 1,27 0,753 

5. Undviker du människor ibland därför att du tror de 

ser ner på människor som vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

112 1 5 2,33 1,365 

6. Har det hänt att människor omkring dig varit 

besvärade över att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

112 1 5 2,21 1,118 

7. Har det hänt att du blivit behandlad som mindre 

kompetent när de fått reda på att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 1 5 2,42 1,342 

8. Har du blivit rådd att minska förväntningarna på 

ditt liv på grund av att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 1 5 2,32 1,319 

9. Tycker du att du behandlats rättvist av andra som 

känner till att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

110 1 5 2,60 1,205 

10. Har det hänt att du fått avslag när du sökt arbete 

som du var kvalificerad för, när det kommit fram att 

du vårdats inom substitutionsverksamheten? 

104 1 5 1,95 1,272 

11. Har du vägrats pass, körkort eller andra tillstånd 

när du berättat att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

105 1 5 1,57 1,142 

Fullständiga ifyllda mätinstrument, n 97     

 



14 

 

Skillnad i erfarenhet av stigmatisering mellan grupp med psykiatrisk 

samsjuklighet gentemot övriga deltagare 

Mann Whitney U-test användes då data ej var normalfördelad och visade ingen 

signifikant skillnad mellan deltagarna som uppgett sig ha en psykiatrisk diagnos och 

övriga (n1 = 44, n2 = 52, p = 0,108). 

 

Skillnad i erfarenhet av stigmatisering mellan grupp med hepatit C 

gentemot övriga deltagare 

Mann Whitney U-test användes då data ej var normalfördelad och visade ingen 

signifikant skillnad mellan deltagarna som uppgett sig ha en hepatit C och övriga (n1 = 

39, n2 = 57, p = 0,092). 

 

DISKUSSION 

Studien visar att en klar majoritet (95,9%) av deltagarna har erfarenhet av 

stigmatiserande upplevelser. Vid summering av enkäten är det snittliga skattade 

medelvärdet 2,04 vilket tyder på att stigmatiserande erfarenheter sker något mera ofta 

än ”sällan”. Samband till psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C kunde dock ej 

verifieras. 

Metoddiskussion 

En kvantitativ studie har alltid begränsningen att den enskilda individen ej kan utveckla 

svaren, vilket kan leda till att enkäten upplevs otillräcklig och ej fångar nyanser av 

fenomenet. Trost och Hultåker (2016, s. 75) anser och rekommenderar att enkäter bör 

avslutas med en öppen fråga för att ge deltagaren möjlighet att tillägga det den anser 

enkäten har missat. Detta är inte gjort i den här enkäten liksom det heller inte är gjort på 

enkäten i dess ursprungsform. I en avhandling av Lundberg (2010) där samma 

mätinstrument använts följdes enkätstudien upp av en intervjustudie för att fånga 

nyanserna av fenomenet. Det här gjordes inte inom ramen för den här studien. Dock 

anses syftet besvarat av studien så som den är utförd. 

 

Att urvalet har följts har ej kontrollerats utan författarna förlitade sig på att personal på 

mottagningarna har följt urvalskriterierna då de lämnat ut enkäterna. Personalen hade 

fått information av författarna om studien och de uppgifter som beskrivit orsak till 

bortfall som lämnats in med enkäterna från respektive mottagning tyder på att 

urvalskriterierna har följts.  

 

Vid validering av mätinstrumentet Bemötande inkluderades 40 individer (Björkman, 

Svensson & Lundberg 2007) och vid andra studier där mätinstrumentet använts 

inkluderades 150-200 individer (Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman 2007; 

Lundberg Hansson, Wentz & Björkman 2009) vilket kan tyda på att 113 deltagare i 

föreliggande studie är tillräckligt för att studera förekomst av stigmatisering. Det var 

inte möjligt att beräkna storlek av stickprov för att analysera skillnader mellan grupper 

avseende psykiatrisk samsjuklighet eller hepatit C gentemot övriga deltagare då det 

saknades tidigare studier som underlag. De relativt små stickprovsgrupperna försvagar 

den statistiska styrkan i analysen. Det är möjligt att de analytiska beräkningarna hade 
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blivit annorlunda med en annan storlek på stickprovet En svarsfrekvens på 70,6% är 

enligt Trost och Hultåker (2016, s. 147) inom intervallet 50-75% som de uppger kan 

förväntas vid enkätstudier. Den angivna svarsfrekvensen skall dock beräknas på de 160 

individer som blivit tillfrågade om deltagande i studien vilket gör att resultatet ej kan 

generaliseras på hela undersökningspopulationen (n = 268), se figur 1. Det externa 

bortfallet kanske avviker från den population som besvarade enkäten. Vidare är det här 

en studie utförd i västra Sverige vilket innebär att ytterligare försiktighet bör antas vid 

generalisering av resultatet i övriga landet. 

 

De sociodemografiska parametrarna avseende kön tyder på ett lägre deltagande av 

kvinnor (18,6%) gentemot män (79,6%), vilket även är lågt jämfört med den nationellt 

uppskattade bedömningen att 30% av de som behandlas i substitutionsbehandling är 

kvinnor (Socialstyrelsen 2017a). Orsaken till lågt deltagande bland kvinnor kan bero på 

en kortare undersökningstid på den mottagning som tidigare profilerats som mottagning 

för kvinnor. Detta då det ej fanns möjlighet att informera där förrän en vecka senare än 

de övriga mottagningarna blivit informerade. Utan tillstånd för datautdrag från journal 

är det ej möjligt att få svar på huruvida könsfördelningen samt åldersgruppsfördelningen 

är representativ. Det går inte heller att avgöra om utbildningsnivån är representativ men 

i svenska befolkningen har enligt Folkhälsorapporten 2016 (Folkhälsomyndigheten 

2016) 80% av de som är över 35 år genomfört en gymnasieutbildning. Jämförs det mot 

deltagarna i föreliggande studie har 67,3% en genomförd gymnasieutbildning. Dock har 

den här studien ej en avgränsning från 35 år och urvalsgruppen behöver heller inte 

motsvara befolkningen i sin helhet. Den procentuella fördelningen av möjliga deltagare 

på de olika mottagningarna överensstämmer inte fullt ut med den procentuella 

fördelningen av deltagarna. En av öppenvårdsmottagningarna var mer representerad 

vilket kan vara kopplat till att en av författarna arbetar där och därmed kan 

engagemanget från personalen ha varit större och så även intresset för deltagande bland 

möjliga deltagare. 

 

Sociodemografiska frågor som kunde ha varit aktuella såsom sysselsättning, 

boendeform och boendeförhållande/civilstatus hade varit av intresse men för att 

säkerhetsställa anonymitet och att enkäten ej skulle upplevas för lång för att svara på 

under besökstiden avgränsades detta. I tidigare studier där detta mätinstrumentet 

använts har det kombinerats med ett mätinstrument som undersöker anteciperad stigma. 

Detta övervägdes av författarna då även Bertil Lundberg rekommenderade detta. 

Beslutet att ej ta med detta i föreliggande studie grundas återigen på enkätens längd, 

samt att dessa frågor ej besvarade syftet. 

 

Det finns olika mätinstrument som mäter erfarenhet av stigmatisering. Bemötande 

valdes som mätinstrument då det var översatt till svenska av tidigare användare och 

validerat. Ett annat svenskt instrument, Patientens erfarenhet av stigmatisering vid 

psykisk ohälsa, som är översatt av Cecilia Brain (Brain 2014, s. 357) kunde varit 

aktuellt men hade mer öppna frågor vilket inte ansågs motsvara studiens behov varför 

det valdes bort. 

 

I mätinstrumentet Bemötande som valdes för studien upplevdes vissa begränsningar i 

svarsalternativen, t ex svårigheter med att det ej framgår huruvida deltagarna har 

berättat om sin behandling som kan leda till stigmatiserande upplevelser. Det här 
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identifierades även av de som sammansatt mätinstrumentet (Björkman, Svensson & 

Lundberg 2007) som ansåg att fler svarsalternativ hade varit lämpligt då vissa 

erfarenheter såsom att bli nekad ett arbete inte uppstod om personen i fråga inte hade 

sökt arbete. 

 

En av frågorna (fråga 9) var en omvänd fråga och det finns en risk att deltagare svarat 

högt på den i tron om att den hade samma utformning som de andra frågorna. Det går ej 

att verifiera att så är fallet men det kan ha påverkat resultatet. 

 

Det fanns även ett internt bortfall, dvs att vissa svar saknades i de inlämnade enkäterna 

(Borg & Westerlund 2014, s. 27). Författarna valde att kontakta utformaren av 

mätinstrumentet för korrekt hantering av bortfall. Bertil Lundberg2 hänvisade vidare till 

de skalor som mätinstrumentet är sammanslaget av (Link et al. 1997; Wahl 1999). I 

artiklar av Wahl (1999) samt Björkman, Svensson och Lundberg (2007) framgick ej 

vidare hantering av internt bortfall än en notis om att vissa enkäter är ofullständigt 

ifyllda varför hela undersökningsgruppen ej är representerad i alla frågor. Internt 

bortfall har hanterats på samma sätt i föreliggande studie där frågorna presenteras för 

sig, se tabell 1 och 2. De enkäter som var ofullständigt ifyllda togs bort där analys 

gjordes med hjälp av summavariabel. 

 

För att se om det fanns en skillnad i stigmatisering mellan grupperna med eller utan 

psykiatrisk samsjuklighet eller hepatit C jämfördes grupperna mot summavariabeln av 

mätinstrumentet Bemötande. I en studie av Lundberg, Hansson, Wentz och Björkman 

(2009), där samma mätinstrument använts, noteras endast svar där deltagaren svarat 

”ibland” eller över som stigmatiserande upplevelser. Därefter användes medianen som 

ett cut-off för att gruppera deltagarna efter dem med högst respektive lägst frekvens av 

erfarenhet av stigmatisering. I en tidigare studie av Lundberg, Hansson, Wentz och 

Björkman (2007) gjordes inte avgränsningen från ”ibland” utan samtliga svar 

presenterades och nyttjades vid jämförelser av sociodemografiska och kliniska faktorer. 

Då studien från 2007 hade ett syfte mer likt föreliggande studies syfte valdes ett 

liknande tillvägagångssätt där även en frekvens av ”sällan” bedömdes vara en erfarenhet 

av stigmatisering. Att analysera gruppskillnader med hjälp av mätinstrumentets 

summavariabel bedömdes besvara den här studiens frågeställning mer tillfredsställande. 

För att få en mer detaljerad bild av fördelningen mellan de olika svarsalternativen, se 

tabell 3 i bilaga 4. 

 

En tidigare omnämnd faktor som kan ha påverkat resultatet är att en av författarna 

arbetar på en av öppenvårdsmottagningarna som undersöktes vilket kan ha gjort att 

deltagarna kände större press för att svara på enkäten på ett visst sätt. En annan risk 

skulle kunna vara att deltagarna inte ville delta av osäkerhet på huruvida svaren skulle 

kunna gå att härleda tillbaka till dem. Frågorna är anonymt utformade med detta i 

åtanke genom att exempelvis fråga efter åldersspann istället för ålder och psykiatrisk 

diagnos som ja/ nej-fråga istället för att specificera enkäten.  

 

                                                 
2 Bertil Lundberg, universitetslektor i psykiatrisk omvårdnad vid Lunds universitet, e-post 2018-03-19. 
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Resultatdiskussion 

Förekomst av stigmatisering 

Hypotesen som låg till grund för den här studien var att personer som behandlas i 

substitutionsbehandling är en stigmatiserad grupp. Den här hypotesen baserar sig på 

personliga erfarenheter efter kontakt med såväl patientgrupp som med vårdgrannar. Att 

95,9% uppger sig ha någon form av stigmatiserande erfarenhet visar på en hög 

förekomst bland deltagarna i studien. Medelvärdet (2,04) var lägre än förväntat vilket är 

positivt för patientgruppen. Att medelvärdet inte var högre kan också tyda på att olika 

individer upplevde stigmatiserande erfarenheter på olika områden. Då frågorna 

hanterades separat fanns det en skillnad i medelvärde mellan de olika frågorna (1,27-

2,60), se tabell 2. 

 

Möjligheterna att jämföra resultatet med liknande forskning har ej varit möjligt då 

liknande forskning ej har gjorts på den här patientgruppen. Dock har mätinstrumentet 

använts i studier avseende stigmatisering i relation till att ha vårdats inom psykiatrin för 

att finna bakomliggande faktorer som påverkar erfarenheten av stigmatisering 

(Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman 2007; Lundberg, Hansson, Wentz & 

Björkman 2009). 

 

De frågor som genererade högst frekvens av stigmatisering i den här studien var 

frågorna avseende rättvis behandling (medelvärde 2,60), att bli behandlad som mindre 

kompetent (medelvärde 2,42), att vänner har bemött deltagaren annorlunda (medelvärde 

2,34) samt att undvika andra på grund av förväntad stigmatisering (medelvärde 2,33). 

 

Att deltagarna i studien upplevde sig orättvist behandlade på grund av sin 

substitutionsbehandling tyder på att de diskrimineras utifrån inskrivning i en 

stigmatiserad behandling. Det framgår ej av resultatet varifrån den orättvisa 

behandlingen kommer men forskning visar att även inom beroendevården finns 

negativa attityder gentemot personer med substitutionsbehandling (Shidlansik, Adelson 

& Peles 2017). Det finns en risk att stigmatiserade verksamheter utsätts för en 

strukturell stigmatisering där strukturer i samhället försvårar den stigmatiserade 

individens deltagande och möjligheter exempelvis genom nedprioriteringar i vården 

såsom en mindre forskningsbudget eller sämre lokaler (Link & Phelan 2001). Enligt 3 

kap § 1 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla rätt till lika vård på lika 

villkor i hela befolkning vilket ska omöjliggöra strukturell stigmatisering. Det kan dock 

förekomma negativa attityder bland enskild personal som påverkar vården negativt. För 

framtida forskning hade det varit intressant att få information om bakomliggande 

faktorer till erfarenheter av stigmatisering. 

 

Enligt Corrigan, Kuwabara och O´Shaughnessy (2009) är allmänhetens syn på personer 

med beroendesjukdom att de är mer ansvariga för sin egen sjukdom i jämförelse med 

personer med psykisk eller fysisk ohälsa och anses därmed förtjäna mindre hjälp från 

samhället. I en svensk studie av Hansson, Jormfeldt, Svedberg och Svensson (2011) 

jämfördes olika personalgrupper inom psykiatrin och de fann att de som arbetade inom 

slutenvård generellt sett hade en mer stigmatiserande syn på patienterna, vilket 

härleddes till att de kanske hade mer kontakt med patienter med allvarligare, långvariga 

eller frekvent återkommande skov av psykisk sjukdom vilket gjorde att dessa patienter 
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sågs som mindre kapabla. Dessa studier tyder på att individen ses som mindre 

kompetent vilket var den näst mest frekventa erfarenheten av stigmatisering i 

föreliggande studie. Här har specialistsjuksköterskan inom psykiatri ett ansvar att leda 

etiska diskussioner och reflekterande samtal för en personcentrerad vård där 

individuella behov och resurser tas tillvara. Det gäller även i kommunikation med 

vårdgrannar för att skapa en ökad förståelse för patientgruppens situation (Psykiatrisk 

riksförening för sjuksköterskor 2014). Butt, Paterson och McGuinness (2008) föreslår 

att sjuksköterskan kan underlätta upplevelsen av stigmatisering genom att diskutera 

upplevelsen med individen. Detta anser vi falla inom specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrins ansvarsområde. Där skall, med livsvärldsperspektivet som grund i den 

vårdande kommunikationen, individen ges utrymme att beskriva och hantera sin 

situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 149-153). 

 

Att bli bemött annorlunda av vänner är den fråga som i den här studien har fått tredje 

högsta medelvärde. I studien av Lundberg, Hansson, Wentz och Björkman (2007) var 

att bli behandlad annorlunda av vänner efter att ha vårdats inom psykiatrin den fråga 

som fått högst frekvens. Ezell, Choi, Wall och Link (2018) fann indikation på att det 

fanns stigmatiserande uppfattningar i det sociala nätverket kring personen med psykisk 

sjukdom. Den här delen av resultatet skulle därmed kunna tyda på bristande kunskap 

inte bara hos allmänheten utan även bland närstående och andra personer i deltagarnas 

sociala nätverk. Ezell et al. (2018) föreslår att psykiatripersonal och allmän hälso- och 

sjukvårdspersonal ska utbilda allmänheten samt specifikt närstående till individer med 

psykisk sjukdom om hur det kan vara att ha en psykisk sjukdom. Det överensstämmer 

med vad Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) anser. De menar att det 

är specialistsjuksköterskans ansvar att tillvarata och identifiera de behov som närstående 

kan ha genom exempelvis kunskap och information, samt att de bör ges stöd i detta. 

Stöd av familj är något som Lundberg (2010) uppger som stödjande för individen för att 

denne skall återfå självkänsla och självaktning. Andra hjälpande faktorer kan vara 

vetskap om att inte vara ensam om sin problematik, möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter samt kontakt med andra i liknande situationer. Whitley och Campbell 

(2014) fann att individer med psykisk sjukdom tyckte att gemenskap med andra med 

samma stigmatiserande egenskaper gav stöd genom ömsesidig förståelse och stöd då 

exempelvis drogsug uppstod. Enligt Socialstyrelsen (2017b) rekommenderas 

återfallsprevention som en del av den psykosociala behandlingen vid opioidberoende 

och är ett kostnadseffektivt alternativ då det kan utföras i grupp. I gruppen finns det 

även möjlighet att utbyta erfarenheter och upplevelser som kan ge stöd för varandra för 

att undvika återfall ytterligare enligt ovan. Även andra grupper skulle kunna vara av 

intresse i detta syfte. 

 

Familj och vänner är ofta nära relationer där inskrivning i substitutionsbehandling kan 

vara svårt att undanhålla. I andra situationer och sammanhang kan det finnas möjlighet 

för individen att själv besluta om att undanhålla information för att undvika att bli 

stigmatiserad. Enligt Link och Phelan (2014) kan personer reagera på rädsla för 

stigmatisering eller stigmatiserande erfarenheter genom att hemlighålla eller vara 

försiktig med vem de berättade om sin psykiska sjukdom för. Frågan i studien avseende 

anteciperad stigma var den erfarenhet som gav det fjärde högsta medelvärdet, vilket kan 

tyda på att förväntan av stigmatisering är hög. Den här frågan svarar inte an på syftet för 

föreliggande studie i samma utsträckning som övriga då den behandlar förväntad 
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stigmatisering snarare än faktisk erfarenhet. Dock är den en del av mätinstrumentet 

Bemötande och tas därför i beaktning. Personer med en diagnos med beroende eller en 

allvarligare psykiatrisk diagnos uppger i större utsträckning en förväntning eller 

erfarenhet av stigmatisering (Oleniuk, Duncan & Tempier 2013). Conner och Rosen 

(2008) fann att äldre personer med substitutionsbehandling använde som strategi att ej 

berätta om sitt beroende eller behandling för vårdgivare exempelvis inom primärvården. 

De ville inte kategoriseras som substitutionspatienter där de riskerade ett dåligt 

bemötande och att inte bli sedda som individer. I kontakt med individen är det viktigt att 

sjuksköterskan känner till och tar sig tid att förstå individens livsvärld och rädsla för att 

bli stigmatiserad i mötet. En annan aspekt av anteciperad stigmatisering är 

självstigmatisering då individen har stigmatiserande tankar om sin egen problematik. 

Enligt Lundberg (2010) avtog självstigmatisering för många då personen fick mer 

distans till sin psykiska sjukdom och kunde skilja den från den egna personen. Den 

vårdande relationen syftar till att stödja processer hos individen som leder till 

upplevelse av att ha hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). Att skapa distans och 

strategier för att hantera stigmatisering är alltså en process som specialistsjuksköterskan 

kan understödja i den vårdande relationen. En god och långsiktig vårdande relation är en 

förutsättning i substitutionsbehandling då behandlingen ofta är långvarig eller livslång. 

 

De frågor där det var lägst frekvens av stigmatisering var då deltagarna sökte bostad 

(medelvärde 1,27) eller då de sökt pass, körkort eller annat tillstånd (medelvärde 1,57). 

Det här överensstämmer med de frågor i Lundberg, Hansson, Wentz och Björkmans 

studie (2007) som visat lägst frekvens. Det här kan bero på att detta är situationer då 

inte personens kontakt med substitutionsverksamheten framkommer till skillnad från i 

nära relationer. Det här skulle också kunna vara en positiv aspekt av vårt samhälle där 

den strukturella stigmatiseringen inte är så djupt rotad att det påverkar på individnivå. 

Stigmatisering på individnivå visas annars genom att den stigmatiserade personen 

diskrimineras exempelvis genom avslag på arbetsansökan eller bostadsansökan (Link & 

Phelan 2001).  

 

Skillnad i erfarenhet av stigmatisering mellan grupp med psykiatrisk 

samsjuklighet eller hepatit C gentemot övriga deltagare 

Vidare var vår teori att ha flera stigman skulle leda till en högre frekvens av erfarenheter 

av stigmatisering vilket även forskning tyder på (Butt, Paterson & McGuinness 2008; 

Conner & Rosen 2008). Av Goffmans tre stigmaområden är hepatit C ett kroppsligt 

stigma medan beroende och psykiatrisk samsjuklighet speglar olika sorters 

karaktärstigma. Att leva med en stigmatiserande belastning kan vara svårt att hantera. 

Stigmatiserande attityder yttrar sig på olika sätt beroende på vilken typ av 

stigmatiserande egenskap som personen har. Detta kan leda till att individer med 

multipla stigman får en ökad utsatthet och belastning. De som hade en historia av att 

injicera droger fann en skillnad i stigmatisering kopplat till att ha hepatit C då de inte 

enbart hade ett avvikande socialt beteende utan även utsatte andra för risk genom ett 

riskfyllt sätt att injicera (Butt, Paterson & McGuinness 2008). Även Conner och Rosen 

(2008) beskriver hur äldre personer med substitutionsbehandling har flertalet stigman 

såsom psykisk sjukdom eller ohälsa samt att injicera droger men huvudstigmat är 

drogberoendet som är mest stigmatiserande. 
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Resultatet i föreliggande studie visar dock inga skillnader i skattning av stigmatisering 

mellan grupperna som uppger psykiatrisk samsjuklighet eller hepatit C jämfört med 

övriga studiedeltagare. Dock har denna del av studien en låg statistisk styrka beroende 

på stickprovets storlek. En annan särskiljning kan vara svårighetsgraden av 

problematiken vilken ej går att utläsa i den här studien, exempelvis är psykiatrisk 

diagnos ett brett begrepp med olika innebörder och belastningar. Lundberg, Hansson, 

Wentz och Björkman (2007) delade gruppen mellan de som skattat högst gentemot dem 

som skattat lägst och fann en högre skattning av frekvens av erfarenheter av 

stigmatisering hos deltagare med psykosdiagnos gentemot dem med annan diagnos, 

slutenvårdspatienter gentemot öppenvårdspatienter, fler slutenvårdskontakter samt hos 

dem som hade kontakt med socialtjänsten. Även i en amerikansk studie (Ezell et al. 

2018) drogs slutsatsen att individer med allvarligare och mer ihållande sjukdomsbild 

hade en ökad risk att uppleva eller bli påverkade av stigmatisering i samhället. I vidare 

studier hade den här typen av parametrar varit intressanta för en bättre förståelse av 

förekomsten. I mötet med patienten ska specialistsjuksköterskan i psykiatri dock alltid 

utgå från individens livsvärld där belastningen och upplevelsen är individuell. 

 

Hållbar utveckling 

Även om den här studien inte fann något samband mellan multipla stigman och en 

högre frekvens av erfarenhet av stigmatisering är det en överväldigande majoritet som 

har någon erfarenhet av stigmatisering relaterat till att de vårdas inom 

substitutionsbehandling.  

 

Stigmatisering i hälso- och sjukvård utgör enligt ett flertal studier ett hinder att söka 

vård eller har en negativ inverkan på vårdens kvalitet (Conner & Rosen 2008; Fokuo et 

al. 2017; Hansson et al. 2011). Äldre personer i substitutionsbehandling beskriver att 

personalen inom olika behandlingsprogram stigmatiserade dem när de sökte behandling 

samt att individerna inte upplevde att det blev sedda och hörda. Det multipla stigmat var 

en bidragande faktor till att inte söka vård och substitutionsbehandling (Conner & 

Rosen 2008). Även vid studier av stigmatisering relaterat till hepatit C så visar resultatet 

att stigmatisering, rädsla för stigmatisering och diskriminering inom hälso- och sjukvård 

är ett hinder för testning, vård och behandling (Butt, Paterson & McGuinness 2008; 

Treloar, Rance, Grebely & Dore 2013). Hansson et al. (2011) fann att personal och 

patienter delade en negativ syn på psykisk sjukdom. Det här tror författarna till artikeln 

skulle kunna ha en negativ effekt genom att skapa en känsla av hopplöshet och 

pessimism hos patienter om personalens åsikt lyser igenom och påverkar vårdplanen.  

 

I en australiensisk studie (Treloar et al. 2013) undersöktes patienter och personals 

upplevelse av att ha lokaler för behandling för hepatit C tillsammans med 

substitutionsbehandling. Utöver att patienterna fann ett mer respektfullt bemötande med 

minskad stigmatisering var det också mer bekvämt och mer tillgängligt att ingå i och 

genomföra behandling. Detta visar på att ett gott bemötande underlättar möjligheten att 

genomgå en behandling och minskar upplevelsen av stigmatisering. I en amerikansk 

studie av Fokuo et al. (2017) genomfördes ett projekt för att minska stigmatisering 

genom att personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom agerade mentorer för 

sjuksköterskestudenter. I mentorsgruppen identifierades positiva förhållningssätt hos 

sjuksköterskor som att ta sig tid att verkligen lyssna, inge hopp, ha tilltro till 
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återhämtning samt agera överbryggande till läkaren. Mentorernas negativa erfarenheter 

var kopplade till sjuksköterskor med starkt fokus endast på symtom och läkemedel. 

Fokuo et al. (2017) konstaterade att en patientcentrerad vård borde eftersträvas för att 

minska upplevelsen av stigmatisering. Genom att utgå från livsvärldsperspektivet och 

ha en patientcentrerad vård kan sjuksköterskan därmed minska belastningen av 

stigmatisering. 

 

Genom att motverka stigmatisering finns det vinningar för samhället som bidrar till en 

hållbar utveckling. Ur den sociala dimensionen anger Förenta Nationerna (FN, 2015) 

som mål 3 i Agenda 2030 att för alla oavsett ålder ska ett hälsosamt liv säkerställas där 

välbefinnande främjas. Målet inbegriper även mer specifikt att hepatiter ska besegras, 

beroende ska förebyggas och behandlas samt att det ska finnas tillgång för alla till 

grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet. Att motverka stigmatisering borde 

därmed vara något att sträva emot då detta utgör, som tidigare nämnt, ett hinder för att 

få vård. Stigmatisering har också konstaterats ha en negativ effekt på välmående (Link 

& Phelan 2014; Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman 2009; Butt, Paterson & 

McGuinness 2008). Substitutionsbehandling är en långsiktig eller livslång behandling 

varför det är viktigt att uppleva hälsa trots sin beroendesjukdom. Vidare leder 

stigmatisering till ett utanförskap som försvårar delaktighet i samhället vilket strider 

mot Agenda 2030 mål 10 (FN, 2015) som syftar till att minska ojämlikheter i och 

mellan länder. Detta innebär att alla ska inkluderas i samhället ur ett socialt, ekonomiskt 

och politiskt perspektiv. Målet med substitutionsbehandling är att individen ska återfå 

sin delaktighet i samhället varför stigmatisering bör bemötas i den psykosociala delen 

av behandlingen. 

 

Redan 2008 (Nilsson & Wadeskog) gjordes en ekonomisk analys avseende vinster och 

kostnader med substitutionsbehandling, då för opiatberoende. Samhällskostnader för en 

person i aktivt missbruk av opiater överstiger kostnaden av substitutionsbehandling där 

personen blir drogfri eller reducerar sitt missbruk. Därmed är en fungerande 

substitutionsbehandling ett mål för en hållbar utveckling även i en ekonomisk 

dimension. 

 

McGinty, Goldman, Pescosolido och Barry (2014) beskriver i sin studie hur 

stigmatiseringen och diskrimineringen kan motverkas genom information avseende att 

psykisk ohälsa och beroende är behandlingsbart. Lundberg, Hansson, Wentz och 

Björkman (2009) ser att sjuksköterskan i psykiatri har en viktig roll för att identifiera 

patienternas erfarenhet av stigmatisering och tillsammans med patienter kan de utveckla 

strategier för att hantera effekterna av stigmatisering. Då den här studien visar på en 

tydlig förekomst av stigmatisering i undersökningsgruppen är det ett aktuellt ämne som 

behöver få ta plats i omvårdnad av personer i substitutionsbehandling och i framtida 

vårdvetenskaplig forskning. 
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SLUTSATSER 

Resultatet av studien kan användas för att ge vårdpersonal ökad förståelse för patientens 

situation och göra hantering av stigmatisering till en del av den psykosociala 

behandlingen utifrån patientens livsvärld. Resultatet visar att det förekommer 

stigmatiserande erfarenheter bland de som behandlas inom substitutionsbehandling. Vi 

kunde inte påvisa någon skillnad om individen har psykiatrisk samsjuklighet eller 

hepatit C avseende upplevelsen av stigmatisering. Stickprovsstorleken var dock 

begränsad. Vidare studier rekommenderas med kvalitativ ansats för en djupare 

förståelse över fenomenet och sjuksköterskans roll. 
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Bilaga 1 

BILAGOR 

För beroende enligt ICD-10 gäller att tre av sex kriterier ska vara 

uppfyllda:  

1. stark längtan efter drogen 

2. svårighet att kontrollera intaget 

3. fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. prioritering av droganvändning är högre än andra 

aktiviteter och förpliktelser 

5. ökad tolerans 

6. fysiska abstinenssymtom.  

(Socialstyrelsen 2017b, s. 119) 
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Bilaga 2 

 
 

Undersökning av stigmatisering bland patienter inom substitutionsverksamheten 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

psykiatrisk vård vid Högskolan i Borås. Som en del av vår utbildning skriver vi under 

våren 2018 en magisteruppsats. 

Syftet med vår undersökning är att se på eventuell förekomst av stigmatisering hos 

patienter inom substitutionsverksamheten i Göteborg, som varit med i 

substitutionsprogrammet sedan minst ett år tillbaka. Vi undersöker också om det finns 

ett samband mellan stigmatisering, hepatit C samt psykiatrisk diagnos.  

Vi är intresserade av Dina erfarenheter och skulle därför uppskatta om du vill delta 

genom att fylla i bifogad enkät. Enkäten fyller du i på din mottagning och lämnar sedan 

i förslutet kuvert.  

Svaren är anonyma och ditt deltagande är frivilligt så du kan när som helst avbryt din 

medverkan utan närmare förklaring. Det finns samtycke från verksamhetschef att utföra 

denna enkätstudie. Ditt samtycke till deltagande i studien ges genom returnering av 

enkät till författarna. Ditt deltagande kommer att presenteras i vårt examensarbete utan 

att dina svar kan härledas till dig. Dina enkätsvar raderas efter att examensarbetet är 

examinerat. Om du vill ta del av resultatet kommer det sättas upp anslag på 

mottagningarna med hänvisning till publicering då det finns tillgängligt. 

 

Tack för din medverkan.  

 

Göteborg, februari 2018. 

  

Malin Lundell Amelie Monberg Annika Billhult Karlsson  

S163512@student.hb.se s163801@student.hb.se  Handledare 
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ENKÄTEN 

 
Är Du   

Man □ 

Kvinna □ 

Den indelningen passar inte mig □ 

 

Hur gammal är Du? 

21-30 år  □ 

31-40 år □  

41-50 år  □ 

51-60 år  □  

61+ år  □ 

 

Vilken är Din högsta avslutade utbildning? 

Ej färdig grundskola   □ 

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande □ 

Gymnasial    □ 

Eftergymnasial (universitet eller högskola) □ 

Vet ej    □ 

  
Vilken substitutionsmottagning går Du på? 

Östra  □ 

Centrum  □ 

Järntorget  □ 

Vill ej uppge  □ 

 

Har Du en psykiatrisk diagnos utöver beroende? 

Ja □  

Nej □  

Vet ej □ 

  
Har Du hepatit C? 

Ja □ 

Nej □ 

Har haft □ 

Vet ej □ 
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Instruktioner: Nedan finns ett antal frågor som har att göra med vilket bemötande Du 

fått i samband med att Du ingått i substitutionsbehandling. Kryssa i den ruta under det 

svar som ligger närmast hur Du upplevt frågan.  

 

SVARA PÅ ALLA FRÅGOR 

GENOM ATT KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE FRÅGA 

 

 

1. Har några av dina vänner bemött dig annorlunda efter att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

2. Har människor någon gång undvikit Dig därför att de visste att Du vårdats 

inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

3. Har människor använt det faktum att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten som anledning för att såra Dig? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

4. Har Du någon gång vägrats få hyra/köpa lägenhet eller rum därför att Du 

vårdats inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

BEMÖTANDE 
 

( Link 1997, Wahl 1999; översättning Tommy Björkman 2002) 
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5. Undviker du människor ibland därför att Du tror de ser ner på människor som 

vårdats inom substitutionsverksamheten?  

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

6. Har det hänt att människor omkring Dig varit besvärade över att Du vårdats 

inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

7. Har det hänt att Du blivit behandlad som mindre kompetent när de fått reda 

på att Du vårdats inom substitutionsverksamheten?  

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

8. Har Du blivit rådd att minska dina förväntningar på ditt liv på grund av att 

Du vårdats inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

9. Tycker Du att Du behandlats rättvist av andra som känner till att Du vårdats 

inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

10. Har det hänt att Du fått avslag när Du sökt arbete som Du var kvalificerad 

för, när det kommit fram att Du vårdats inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 
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11. Har Du vägrats pass, körkort eller andra tillstånd när Du berättat att Du 

vårdats inom substitutionsverksamheten? 

 

 

     

Aldrig     Sällan     Ibland       Ofta Väldigt ofta 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

 
Tabell 3, Svarsfördelning med angiven andel för vardera svarsalternativ, ntotalt = 113 

  

      

n 

Aldrig 

           

n (%) 

Sällan 

           

n (%) 

Ibland 

           

n (%) 

Ofta 

           

n (%) 

Väldigt 

ofta 

n (%) 

1. Har några av dina vänner bemött dig annorlunda efter 

att du har vårdats inom substitutionsverksamheten? 
112 34 

(30,4) 

28 

(25,0) 

35 

(31,3) 

8   

(7,1) 

7   

(6,2) 
2. Har människor någon gång undvikit dig för att de visste 

att du vårdats inom substitutionsverksamheten? 
111 53 

(47,7) 

23 

(20,7) 

24 

(21,6) 

8   

(7,2) 

3   

(2,7) 
3. Har människor använt det faktum att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten som anledning att såra dig? 
111 53 

(47,7) 

25 

(22,5) 

24 

(21,6) 

7   

(6,3) 

2   

(1,8) 
4. Har du någon gång vägrats få hyra/köpa lägenhet eller 

rum därför att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 94 

(86,2) 

6     

(5,5) 

5   

(4,6) 

3   

(2,8) 

1   

(0,9) 

5. Undviker du människor ibland därför att du tror de ser 

ner på människor som vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

112 47 

(42,0) 

16 

(14,3) 

23 

(20,5) 

17 

(15,2) 

9   

(8,0) 

6. Har det hänt att människor omkring dig varit besvärade 

över att du vårdats inom substitutionsverksamheten? 
112 43 

(38,4) 

17 

(15,2) 

39 

(34,8) 

11 

(9,8) 

2   

(1,8) 
7. Har det hänt att du blivit behandlad som mindre 

kompetent när de fått reda på att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 39 

(35,8) 

19 

(17,4) 

28 

(25,7) 

12 

(11,0) 

11 

(10,1) 

8. Har du blivit rådd att minska förväntningarna på ditt liv 

på grund av att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

109 42 

(38,5) 

21 

(19,3) 

24 

(22,0) 

13 

(11,9) 

9   

(8,3) 

9. Tycker du att du behandlats rättvist av andra som 

känner till att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten?* 

110 12 

(10,9) 

12 

(10,9) 

24 

(21,8) 

44 

(40,0) 

18 

(16,4) 

10. Har det hänt att du fått avslag när du sökt arbete som 

du var kvalificerad för, när det kommit fram att du 

vårdats inom substitutionsverksamheten? 

104 59 

(56,7) 

13 

(12,5) 

15 

(14,4) 

12 

(11,5) 

5   

(4,8) 

11. Har du vägrats pass, körkort eller andra tillstånd när 

du berättat att du vårdats inom 

substitutionsverksamheten? 

105 79 

(75,2) 

7   

(6,7) 

10 

(9,5) 

3   

(2,9) 

6   

(5,7) 

*Notera att fråga 9 är omvänd vilket innebär att alternativet ”aldrig” innebär den högsta graden av 

stigmatisering gentemot lägsta i övriga frågor 


