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Syftet med studien är att undersöka patienters liv med opioidberoende innan och efter 
inskrivning på LARO-behandlingen, samt vilka erfarenheter av bemötande som finns. 
LARO är en substitutionsbehandling vid opioidberoende. Studien utforskar vilka 
attityder och bemötande LARO-patienter upplever, med en teoretisk utgångspunkt ur 
harm reduction. Studien har en explorativ ansats och gjordes med kvalitativa intervjuer. 
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och tidigare forskning. Resultatet visar på en tydlig skadereducering för samtliga 
deltagare sen de började med läkemedelassisterad behandling. Erfarenheterna av 
negativa bemötanden har varit många och är överrepresenterade i jämförelse mot de 
positiva. Bemötandet har kunnat kopplas till de olika teoretiska synsätten, och åsikterna 
har ändrats i kast med kunskapen om behandlingsmetoden ökar. LARO ger patienterna 
en möjlighet till att leva och motståndarna saknar vetenskaplig grund för sina åsikter.  
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1. INLEDNING 
Sverige och många andra länder runt om i världen har lagar som förbjuder eget bruk av droger 
och allt hanterande av droger. För opioidberoende individer innebär det att även om deras 
beroende klassas som en sjukdom så är själva kärnan i beroendet, att bruka droger, enligt ett 
samhälleligt perspektiv ett kriminellt beteende. Att leva med denna sjukdom innebär ett stort 
lidande för både den drabbade och de närstående. Då man dessutom riskerar att straffas för 
sitt beroende är detta något som försvårar livet ytterligare. Portugal införde år 2001 en 
avkriminalisering av droger och har efter det sett flera positiva förändringar (Ingraham, 2015). 
Förutom avkriminaliseringen tog Portugal ett ställningstagande att drogberoende, oavsett 
preparat, istället skulle hanteras som ett hälsoproblem. Drogerna är fortfarande olagliga i 
Portugal, men inte det egna bruket. Det fanns en oro om att droganvändningen skulle öka 
dramatiskt men som aldrig uppfylldes. Enligt Ingraham (2015) har Portugals 
narkotikasituation förbättrats avsevärt där både HIV-infektioner och dödsfall då droger har 
minskat, men det är svårt att veta exakt vad som orsakat detta. Som vi ser det har Portugal 
infört en skadereducerande policy och tagit ett politiskt ställningstagande som kan kopplas till 
harm reduction. Harm reduction är en social rörelse vars främsta politiska mål är att 
avkriminalisera allt drogbruk, eftersom kriminaliseringen endast medför negativa 
konsekvenser (Harm Reduction Coalition, odat). LARO är en förkortning för 
LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende (Eriksson, 2016), och är en 
substitutionsbehandling för opioidberoende personer. Behandlingen är skadereducerande, ett 
uttryck för harm reductions policy och ligger till grund för studiens fokus. I studien kommer 
både begreppen läkemedelsassisterad-och substitutionsbehandling att användas, bägge är 
olika namn för den behandlingsform LARO erbjuder.   

Syfte och frågeställningar 
Trots starkt vetenskapligt stöd har läkemedelsassisterad behandling mött motstånd sedan den 
först infördes i Sverige på 1960-talet (Johnson, 2010). Det har funnits åsikter om att 
behandlingsformen endast föder ett beroende. Drogberoende av olika substanser har 
behandlats på samma sätt utan hänsyn åt beroendets komplexitet. Hjälporganisationer som 
KRIS (kriminellas rätt i samhället) har gått ut med negativa kommentarer om LARO och dess 
patienter. Vi ser att detta är en utsatt grupp som vill få hjälp med sitt beroende, men som kan 
få negativt bemötande av samhället. Därför uppstod viljan att undersöka om dessa negativa 
kommentarer och denna moraliserande bild har någon vetenskaplig grund. Med en explorativ 
ansats vill vi undersöka hur deltagarnas liv såg ut innan och efter inskrivning på LARO-
behandlingen. För att se om det uppstått några positiva eller negativa förändringar som kan 
kopplas till forskning och teorin om harm reduction. Eftersom samhället tycks ha en 
moraliserande bild av läkemedelsassisterad behandling kommer vi också undersöka vilka 
erfarenheter av bemötande LARO-patienter har. Från vänner, familj, kontaktperson till polis, 
arbetsgivare och sjukvård.  

Med bakgrund av detta är syftet att undersöka livet med opioidberoende innan och efter 
inskrivning på LARO-behandling, med en aspekt av vilka erfarenheter av bemötande som 
finns. Ett sådant syfte inbegriper följande frågeställningar:  
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• Hur beskriver studiens deltagare att livet innan och efter inskrivning på LARO har 

varit ur ett skadereducerande perspektiv? 
• Vilka positiva och negativa erfarenheter av bemötande har deltagarna som kan kopplas 

till den behandlingsform de får?  
• Finns det ett samband mellan ett negativt bemötande och en moraliserande uppfattning 

om LARO? 

 
 
ARBETSFÖRDELNING 
Åsa har arbetat med intervjuguide och genomfört samtliga intervjuer och all transkribering. 
Har skrivit kapitel 3, resultatet av bemötande samt analysen av bemötande. Kategoriserat två 
intervjuer till resultatet för livet innan och livet efter. Har bidragit till metoden och skrivit hur 
validitet, realibitet och generalisering kan kopplas till studien.  
 
Sandra har hjälpt till att utforma intervjuguiden och skrivit kapitel 2 och 4. Finskrivit metod-
delen, sökt källor och refererat till dessa. Har skrivit resultatet och analysen av Livet innan, 
Livet efter och Förändra med LARO. Samt fixat referenslistan, innehållsförteckning, 
renskrivit sammanfattningen och sammanställt alla olika delar till dokumentets nuvarande 
helhet. 
 
Vi har gemensamt arbetat med de övriga delarna. Samt läst igenom texten och kommit med 
förslag och förbättringar.  
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2. LÄKEMEDELSASSISTERAD BEHANDLING 
I september 2013 fanns det 110 verksamheter som erbjöd läkemedelassisterad behandling och 
de hade drygt 3700 patienter inskrivna (Socialstyrelsen, 2015a). 30 procent av de var kvinnor 
och medianåldern var 42 år. Grundtanken är att ge patienten en individuellt anpassad dos som 
tas varje dag, vilket leder till att suget efter opioider minskar samtidigt som effekten av en 
eventuell heroininjektion försvagas (Johnson, 2010). Behandlingsformen är ofta långvarig 
eller livslång (Eriksson, 2016). Det överväldigande suget efter drogen uppstår när opioidnivån 
sjunker i kroppen och det skapas tvångstankar hos den beroende att inta drogen igen (Krantz 
& Mehler, 2004). Vid läkemedelsassisterad behandling kan patienten stabiliseras i sitt 
beroende med hjälp av metadon eller buprenorfin och bli mottaglig för sociala och 
psykologiska stödåtgärder (Johnson, 2010). Eriksson (2016) beskriver att detta kan leda till att 
patienten återfår kontrollen över sitt liv. Patienten kan då börja fungera som en opåverkad 
person – förutsatt att inga sidointag tas av andra droger parallellt med behandlingen (Johnson, 
2010). 
 
Historiskt har läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende funnits i Sverige sedan 
1960-talet (Socialstyrelsen, 2015a). Då inleddes en nationell försöksverksamhet med 
metadonbehandling vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Verksamheten blev då starkt ifrågasatt 
och kritikerna menade att drogberoendet kommer att ersättas av ett annat. Denna kritik är lika 
aktuell idag. Motståndet höll i sig när Uppsalaprogrammet utvecklades till ett 
metadonprogram med nationellt upptagningsansvar, vilket ledde till att all nyintagning till 
programmet stoppades 1970. Efter en utvärdering av Socialstyrelsen 1981 godkändes 
programmet som sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, dock var inställningen 
till behandlingen delad inom Socialstyrelsen så först 1984 kunde intagningsstoppet hävas. 
1985 startade Stockholm läns landsting en öppenvårdsmottagning för metadonpatienter i 
samarbete med Uppsalaprogrammet (Socialstyrelsen, 2015a). 1988 omvandlades 
verksamheten till ett eget metadonprogram. I maj 1990 startade metadonprogrammet i Lund, 
och i januari 1992 tillkom ett fjärdeprogram i Malmö. Därefter dröjde det till 2004 innan 
metadonprogrammet startades i Göteborg. 

Föreskrifterna om vad som krävs för att ordineras läkemedelsassisterad behandling har 
ändrats flera gånger. På sjuttiotalet krävdes det att individen skulle ha minst fyra års 
dokumenterat intravenöst opiatmissbruk och tre försök med medicinfri behandling (Johnson, 
2013). 1988 lade man till åldersgräns på 20 år och att man inte skulle ha något avancerat 
blandmissbruk. Sedan dröjde det till 2004 innan tidsgränsen sänktes till två års dokumenterat 
opiatberoende, kravet på att ha testat annan vård togs bort och dispens från 20-årsregeln 
infördes. Idag krävs det att patienten ska ha fyllt 20 år och ska bedömas ha ett opioidberoende 
sedan ett år (HSLF-FS 2016:1). En bedömning och ordination som ska göras av en 
specialistläkare inom psykiatri eller beroendemedicin. Det finns studier som visar att det 
centrala för att LARO ens ska komma på tal är hur länge missbruket har pågått (Johnson, 
2010). Personer som missbrukat heroin kortare tid än 1–2 år bör varken behandlas med 
metadon eller buprenorfin. Eftersom chansen är relativt god att deras missbruk kan brytas 
med läkemedelsfri behandling. Däremot så är prognosen för dem som varit beroende längre 
tid än två år avsevärt sämre, och för dem som varit beroende i fyra år eller längre är den 
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mycket dyster. Vid utvecklat heroinberoende har man inte kunnat påvisa några tydliga 
varaktiga effekter av drogfri narkomanvård, alltså sådan behandling som ges utan stöd av 
läkemedel. Däremot finns det ett starkt vetenskapligt stöd för att läkemedelsassisterad 
rehabilitering ofta har goda effekter. 

Opiater och opioider 
Vilket begrepp gäller? I den litteratur som vi har läst står det olika, ibland står det opiater och 
andra gånger står det opioider. Enligt Monwell, Johnson och Gerdner (2015) råder det en 
begreppsförvirring i användandet av termerna opioider och opiater inom det svenska språket. 
Begreppsförvirringen härstammar från då DSM och ICD använde begreppet opiater i sina 
allra första versioner som trycktes 1952 respektive 1948. Men redan på 1980-talet ändrade 
DSM begreppet till opioidberoende, en ändring som missades i den svenska översättningen 
där begreppet opioid istället översattes till opiat. ICD började använda sig av begreppet 
opioidberoende 1997, men även detta missades i den svenska översättningen. Begreppet 
opiater har använts i Sverige sedan 1970-talet, då det var under den tiden som morfinbas och 
därefter heroin etablerades inom missbrukskretsar. I DSM-5 går den svenska versionen över 
till opioid, men vid jämförelse av DSM-5, ICD-10, SOSFS, Fass, Läkemedelsboken, de nya 
riktlinjerna och forskning är det olika begrepp som används. 

Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism som kan delas in i 
tre undergrupper (Monwell et al., 2015). Opiater, som avser naturliga ämnen som morfin, 
kodein och heroin (Socialstyrelsen, 2015a). Semisyntetiska substanser, till exempel 
buprenorfin och helsyntetiska substanser som metadon. Det finns däremot ingen skillnad 
mellan opiater och opioider när det gäller deras förmåga att aktivera hjärnans opioidreceptorer 
och framkalla beroende. Monwell et al. (2015) poängterar att man bör använda sig av ett 
enhetligt begrepp för substansgruppen och att vi bör anpassa oss till hur dessa begrepp 
hanteras internationellt, då blir opioider det överordnade begreppet. 
 
Läkemedel  
De läkemedel som används i läkemedelsassisterad behandling är metadon, buprenorfin och 
naloxon. Ett annat namn för buprenorfin som kommer användas i uppsatsen är subutex. 
Somliga kritiker påstår att dessa läkemedel har samma effekt som heroin, men det påståendet 
är felaktigt (Johnson, 2010). Heroin och de ovannämnda läkemedlen verkar genom samma 
opioidreceptor i det centrala nervsystemet, men de gör det på olika sätt. Heroin är en 
korttidsverkande opiat med en verkningsperiod på 4–6 timmar (Eriksson, 2016). Metadon är å 
andra sidan en långtidsverkande syntetiskt opioid som ger mindre eufori vid intag än vad 
heroin skapar. Till skillnad från heroinets verkningstid på 4–6 timmar, verkar metadonet 
under 24–36 timmar i kroppen (Johnson, 2010). Vilket gör att det blir enklare att uppnå en 
stabilitet med metadon än med heroin.  
 
Men de viktigaste skillnaderna mellan metadon/buprenorfin och heroin handlar inte om 
verkningsperioden (Johnson, 2010). Utan modern neurobiologisk forskning har experimentellt 
kunnat visa att metadon/buprenorfin och heroin har markant skilda effekter på hjärnans 
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limbiska system. Det har tidigare konstaterats att heroinberoende leder till hyperaktivitet i den 
s.k. HPA-axeln, vilket kan beskrivas som en kronisk stressreaktion. ”Det är sannolikt denna 
stressreaktion som narkomanen upplever som drogsug” (Johnson s.49, 2010). Metadon och 
buprenorfin har visat sig kunna normalisera aktiviteten i HPA-axeln vilket minskar stressen 
som uppstår vid abstinens och därmed drogsuget.  

Metadonet har fler funktioner och kan blockera effekten av andra opioider (Eriksson, 2016). 
Det gör att heroin blir verkningslöst om du samtidigt tar metadon. Risken med metadonintag 
är att överdosering kan leda till andningsdepression och plötslig död. Buprenorfin har en ännu 
längre verkningsperiod och är vanligare i Sverige (Johnson, 2010). Eftersom buprenorfin ses 
som ett tryggare preparat att använda då den inte påverkar andningen vid ensamt intag 
(Eriksson, 2016). Buprenorfin ger dock inte en fullständig dämpning av drogsuget, men är 
mindre toxiskt men har färre biverkningar än metadon (Johnson, 2010). Därför kan 
buprenorfin kombineras med naloxon, där naloxon ger en opioidblockering som slår ut 
effekten av andra opioider (Eriksson, 2016).  
 
Från missbruk till substansbrukssyndrom 
Det finns ett flera begrepp om personer som använder sig av opioider på ett destruktivt sätt, 
både inom forskning och i allmänt tal. Skillnaden mellan att vara beroende och att ha ett 
missbruk är att vid beroende har kroppen utvecklat en tillvänjning, och att vara beroende är 
allvarligare än att ha missbruk (Johanson & Wirbing, 2015). För att det ska räknas som 
beroende enligt den tidigare upplagan av DSM-4 måste man uppfylla ett antal kriterier som 
vittnar om ett starkt biologiskt och psykologiskt beroende av drogen (Agerberg, 2013). 
Missbruk är å andra sidan ett begrepp som mer tar fasta på vilka sociala konsekvenser 
drogbruket ger. Inom Socialtjänsten används oftast begreppet missbruk utan att man 
specificerar om något beroende föreligger eller inte (Johanson & Wirbing, 2015). Skillnaden 
är att missbruk kan variera i intensitet och frekvens, medan beroende är mer permanent. 
Missbruk kan utlösas av en känslomässigt jobbig situation eller pågå under en period i livet. 
Där en individ som tillfälligt missbrukar alkohol kan spontant övergå till att kunna dricka i 
sociala sammanhang när situationen förändrats, ett beroende kräver oftast att personen slutar 
att använda drogen helt. Kontinuerligt missbruk kan leda till beroende, vilket innebär ett ännu 
mer tvångsmässigt drogintag. När DSM-5 kom maj 2013 ersattes missbruks- och 
beroendebegreppen med substance use disorder (Agerberg, 2013).  
 
Diagnosmanualer  
För att kunna fastställa en diagnos om beroende eller substansbrukssyndrom används två olika 
diagnostiseringsmanualer. Socialstyrelsen (2015b) beskriver följande ”vid missbruk och 
beroende används två olika diagnossystem: International statistical classication of diseases 
and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
(DSM)” (s. 147). I Sverige är det främst hälso- och sjukvården som använder sig av ICD-10 
för att kunna fastställa en diagnos, medan DSM-5 används inom forskning. För att kunna se 
hur man fastställer diagnosen beroende inom ICD-10.  
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3. TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel kommer grunden för harm reduction att förklaras. En teoretisk modell av detta 
perspektiv tillsammans med det motsatta kommer att presenteras. Genom att konkretisera 
dessa motsatsförhållanden genom modellen, kan man undersöka huruvida olika grundsyn av 
drogberoende tar sig uttryck i olika sorters bemötande. När begreppet harm reduction används 
är det kopplat till den teori som beskrivs här, och när ordet skadereducering används så är det 
skadereducering i allmänhet som menas.  
 
Ett sätt att förstå harm reduction som begrepp är dels genom att tolka ordens litterära 
betydelse. Skadereduktion, skadereducering eller skademinimering är målet där olika 
tillvägagångssätt tillämpas för att reducera skada så långt som möjligt. Begreppet beskriver 
oftast en rad praktiska strategier eller principer och ideér vilka strävar efter att minska de 
negativa effekter och konsekvenser som är kopplade till droganvändande (Harm Reduction 
Coalition, odat). Begreppet kan också syfta på en social rörelse med drogpolitiska mål för att 
ändra lagstiftning man menar bidrar till ökad skada för drogbrukare. Genom att ifrågasätta 
samhällets normativa människosyn av brukare eller drogberoende individer, så arbetar de för 
att förändra den. De kan därigenom motverka stigmatisering och diskriminering av en redan 
utsatt grupp. Ett av det främsta politiska målet är en avkriminalisering av allt drogbruk, pga de 
negativa konsekvenserna som kriminaliseringen medför. Runt om i världen finns harm 
reductions ideologi representerad genom olika åtgärdsprogram och hälsofrämjande insatser. 
Substitutionsbehandling är en av dessa men insatserna riktas även mot andra hälsofrämjande 
områden (Järvinen, 2008). Harm reductions ideologi har exempelvis varit delaktig i 
förändringen av åtgärder, policys och utbildning om HIV och andra smittsamma sjukdomar 
(Parsons, Schrimshaw, Wolitski, Halkitis, Purcell, Hoff & Gómez, 2005). 
 
Till skillnad från “traditionella” abstinensinriktade behandlingar är målet inte primärt att leva 
helt fri från mediciner. Utgångspunkten är individens egen vilja och behov. Utifrån 
individuella förutsättningar sätter man upp realistiska mål som eftersträvas med hjälp av 
evidensbaserade praktiska åtgärder (Järvinen, 2008). På en ideologisk nivå finner man många 
likheter mellan harm reductions principer och den humanistiska rörelsens filosofi. Båda 
kämpar för mänskliga rättigheter och för individens grundläggande frihet att själv bestämma 
över sitt eget liv och kropp, och att själv forma sitt liv. De strävar båda efter ett sekulärt 
samhälle, där kunskap grundas av vetenskaplig forskning och erfarenhet i motsats till religiösa 
övertygelser eller dogmer (American Humanist Association, odat).  
 
Harm reductions fyra teser. 
I en studie av Tammi och Hurme (2006) undersökte forskarna dokument av något som de 
beskriver som stiftande texter där harm reductions principer, mål och metoder för första 
gången presenterades och ställdes mot rådande drogpolicys. Studien resulterade i en förenklad 
tolkning av rörelsens principer, att de klingade väl in med vårt moderna samhälle, men att det 
är stor skillnad mellan en diskussion om harm reductions retorik och harm reduction i 
praktiken. Undersökningen av dessa stiftande texter gav upphov till fyra teser, som kan 
beskrivas som harm reductions “fyra budord”. Dessa ger på ett stiliserat sätt en tydlig 
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överblick och beskrivning av harm reductions ideologi på en teoretisk nivå. Det är även på en 
teoretisk nivå vi vill förhålla resonemanget. I studien kommer analysen av bemötande i 
koppling till teorin om harm reduction att utgå från dessa fyra teser. För att skillnader i 
nyanseringar eller betydelsen av ord och meningar kan förändras i översättningen så 
presenteras dessa först på engelska. Studien kommer fortsättningsvis att använda den svenska 
översättningen. Teserna lyder: 
 
 “(a) Drug use as such should be viewed neutrally, not moralistically, (b) a drug user is a 
sovereign citizen and member of a community, not a deviant individual or only an object of 
measures, (c) drug policy should be based on practice and science, not on ideologies and 
dogmatism and that (d) drug policy should respect human rights and support justice, not 
trample on them in the name of a “war on drugs” or the goal of a drug-free society.” (Tammi 
& Hurme, s. 85, 2006). 
 
Teserna kan översättas till svenska som: (a) Drogbruk som sådant skall betraktas genom ett 
neutralt perspektiv, inte ur ett moralistiskt perspektiv. (b) En brukare av droger är en suverän 
medborgare och medlem i ett samhälle, inte en avvikande individ eller enbart ett objekt för 
åtgärder. (c) Drogpolicys ska vara baserade på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, 
inte på ideologier och dogmer. (d) drogpolicys ska respektera mänskliga rättigheter och stödja 
rättvisa, inte använda “kriget mot droger” eller målet: ett drogfritt samhälle som förevändning 
för att trampa på individer som brukar. 
 
Dekonstruktion av harm reductions fyra teser 
Om man delar upp varje tes för sig blir det tydligt att samtliga innehåller en sats och en 
motsats. Harm reductions principer ställs upp mot den kontrasterande sidans med en tes och 
en antites. Författarna menar att harm reduction som rörelse har insikt i det faktum att de 
själva ställer sig på motsatt sida om det punitiva rådande systemet (Tammi & Hurme, 2006). 
Det är med andra ord den fundamentala motsatsen till harm reductions principer, som ställs 
upp i dessa antiteser. Det är även detta synsätt som i realiteten har varit de som genomsyrat 
den allmänna uppfattningen. De har format den rådande narkotikapolitiken och givit upphov 
till vilka behandlingsmetoder samt åtgärder som funnits tillgängliga. Genom att dela upp harm 
reductions teser får man istället 8, fyra som beskriver harm reductions ideologiska principer, 
och fyra som beskriver den ideologiska motsatsen. Dessa fyra motsatta teser beskriver ett 
synsätt som stämmer överens med det förbjudande samhället och det straffande systemet. 
Därför kommer en sådan tes att benämnas som en punitiv tes1. Drogpolicys baseras här på 
ideologier eller dogmatism. Dogmatism betyder accepterandet av eller fasthållandet vid en 
viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning (NE, odat). Man tar då 
inte hänsyn till vetenskaplig evidens utan grundar sina åsikter på andra uppfattningar.  
 

                                                
1 Punativ tes, förklaring - Ordet kommer från det engelska ordet punitive och översätts som bestraffande. 
Betydelsen omfattar både förbud och bestraffning och saknar en motsvarighet på svenska som omfattar 
ordets innebörd fullt ut. Av den anledningen valde vi att använda en svensk variant av ordet och det 
kommer att användas som en motsvarighet till det engelska ordet. 
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Tabell 1: 
Tabellen en dekonstruktion av de fyra harm reduction teserna kontasterat mot de punitiva 
teserna. 
 
Harm reductions teserna                              De punitiva teserna 

Drogbruk som sådant skall betraktas 
med en neutral inställning. 

Drogbruk betraktas utifån ett 
moralistiskt perspektiv.                

En drogbrukare är en suverän 
medborgare och medlem i ett samhälle. 
 

En drogbrukare är en avvikande individ eller ett 
objekt för åtgärder. 
  

Drogpolicy skall baseras på beprövad 
erfarenhet och vetenskap. 
 

Drogpolicy baseras på ideologier och 
dogmatism. 

Drogpolicy skall respektera mänskliga 
rättigheter och stödja rättvisa. 

Drogpolicy där “kriget mot droger” eller där 
målet: ett drogfritt samhälle används som 
förevändning för att trampa på individer som 
brukar.  

 
De punitiva teser sammanfattar de idéer som är förbundna med åsikter om ett förbud mot 
samtliga droger. Enligt detta synsätt är visionen, ett samhälle fritt från droger, det allra högsta 
målet. Då kampen mot narkotikan är så viktig, ger detta ett stort utrymme åt agerandet för att 
nå dithän. Perspektivet för hur man skall betrakta en brukare av droger, eller en beroende 
skiljer sig åt mellan de två synsätten. Enligt harm reduction är en brukare av droger en fri 
samhällsmedborgare som skall betraktas neutralt och då ifall individen uttrycker sitt behov av 
hjälp så bör de insatser som ges vara evidensbaserade. Enligt det punitiva synsättet kan detta 
krav komma att åsidosättas då det viktigaste objektet, ett drogfritt samhälle och total 
avhållsamhet inte alltid är förenligt med kravet på evidens. Detta synsätt betraktar en brukare 
av droger eller en beroende genom ett moraliskt filter och genom vad man betraktar som rätt 
eller fel. Den beroende betraktas där utifrån målet om ett drogfritt samhälle där drogbruk är 
kriminaliserat, följaktligen är också beroendet ett kriminellt beteende och därför måste detta 
åtgärdas. Enligt det punitiva synsättet är alltså den enda godkända behandlingsformen mot 
beroende total avhållsamhet oavsett om detta har vetenskapligt stöd eller ej. I dagens Sverige 
är både subutex och metadon narkotikaklassade. Substitutionsbehandling är ett uttryck för 
harm reductions ideologi och står därför på motsatt sida om det punitiva synsättet. En röd tråd 
går genom teserna och länkar dem samman. Att betrakta en beroende neutralt och inte genom 
ett moraliskt filter, är en förutsättning för att kunna se den beroende som en 
samhällsmedborgare, som en individ med mänskliga rättigheter och inte endast någon som är 
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i behov av att rättas till, eller av att åtgärdas. Genom att betrakta en beroende neutralt, som en 
människa, bekräftar man de mänskliga rättigheterna och att i dessa rättigheter ingår det fria 
valet att använda sig av subutex eller metadon inom den behandlingsmetod som är baserad på 
beprövad erfarenhet och vetenskap. I ett demokratiskt land ger de mänskliga rättigheterna 
individen det fria valet att välja tillgänglig vård och den rättigheten bekräftar harm reductions 
teser.  Mot detta står de punitiva systemet och avhållsamhetens totalitära devis. Det är en 
ideologisk fråga men i realiteten är det verkliga personer som hamnar i krocken mellan två 
system. Genom att tydliggöra de två ideologiska motsatserna, kan man undersöka om det 
finns något samband mellan dessa åsikter och av människors bemötande av beroende. Ifall 
negativt bemötande kan kopplas till de punitiva teserna så kan de också förklara att 
ideologiska skillnader resulterar i olika bemötande.  
 
Analytiskt tillvägagångssätt 
När de olika teserna formulerats kan de erfarenheter som intervjupersonerna upplevt av 
positivt och negativt bemötande granskas. I varje fall av bemötande kan man genom att 
granska de omkringliggande omständigheterna utreda ifall de tyder på att agerandet har 
koppling till de tankesätt som beskrivs i teserna. Till exempel i de fall där bemötandet av den 
beroende personen endast kan tolkas som agerande med ett straffande motiv, utan någon 
skadereducerande idé, tolkas detta som att bemötandet har en grundsyn med samband till de 
punitiva synsättet. Ett sådant bemötande visar samband till tesen om att en beroende betraktas 
ur ett moraliskt perspektiv. Denna tes omfattar tankemönster där en drogbrukare av personliga 
orsaker anses ska straffas, eller uppläxas. Det kan vara en följd av uppfattningen att drogbruk 
enligt lagens perspektiv är ett kriminellt beteende eller att det ur ett moraliskt perspektiv, 
uppfattas som ett förkastligt beteende. Harm reductions teser tar inte upp den moraliska 
diskussionen utan håller ett neutralt perspektiv där till exempelvis en dosjustering sker ur 
motivet att uppnå bättre resultat, för att minska biverkningar eller för att förhindra skadliga 
effekter av ett risktagande beteende. I de fall patienten har ett sidointag av en drog som i 
kombination med substitutionsbehandlingen potentiellt kan orsaka andningsdepression och 
resultera i dödsfall, så kräver detta åtgärder. Exempelvis så kan dosen av den utskrivna 
medicinen sänkas tills dess prover visar på att de skadliga sidointagen upphört. Patienten kan 
komma oftare till mottagningen för att säkerställa att sidointag upphört. I de fall där läkaren 
agerar på ett liknande sätt, kommer detta tolkas som ett agerande med skadereducerande 
motiv och ett vetenskapligt förhållningssätt. Det tolkas då i analysen som ett bemötande med 
koppling till harm reductions teser. Ett bemötande som i samma situation resulterar i ett 
agerande utan ett skadereducerande perspektiv eller vetenskaplig motivering tolkas där tyda 
på samband med de punitiva teserna. På liknande sätt kommer varje bemötande analyseras för 
att synliggöra de bakomliggande motiven till agerandet och lyfta de föreställningar och ideér 
som visar samband till antingen harm reductions teser eller de punitiva teserna.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
Från detta avsnitt och framåt kommer begreppet opioider att uteslutande användas. Valet att 
använda uteslutande opioider har sin grund i det Monwell et al. (2015) beskrivit i kapitel 2, 
under rubriker ”opiater eller opioider”. Begreppet patienter avser de som är inskriva för 
läkemedelsassisterad behandling. När det gäller begrepp som avser beroendepersonerna så 
kommer beroende, drogbruk, drogbukarna men även missbruk att användas beroende på vad 
som passar in i kontexten.  
 
Beroendets komplexitet 
National Consensus Development Panel var en konferens som ägde rum 1998. Panelen bestod 
av 12 medlemmar som representerade olika områden, bland annat psykologi, psykiatri och 
familjemedicin. Sedan var det 25 experter inom samma områden som presenterade sin 
forskning för panelen och en publik med 600 åhörare. Syftet med konferensen var att 
presentera och diskutera vad som ger en effektiv medicinbehandling vid opioidberoende. 
Artikeln är en sammanställning av allt material som presenterades under konferensen och 
kommer att refereras till som NCD (1998) i fortsättningen. Bland annat så definieras 
opioidberoende i NCD (1998) som ett kluster av kognitions-, beteende-och psykologiska 
symtom som gör att individen fortsätter att använda opioiden trots att det orsakar problem. 
Där det ofta finns en lång historia av kriminalitet samt familje-, anställnings- och 
psykologiska problem. Tidigare studier har visat att opioidberoende personer har en mycket 
högre grad av depressioner, antisociala personlighetsstörningar, alkoholberoende och 
beroenden än övriga delen av befolkningen (Ward, Hall & Mattick, 1999). Men det är inte 
bara de psykologiska symtomen som gör opioidberoende svår att behjälpa. I årtionden har 
opioidberoende sett som ett problem med låg motivation, viljekraft, styrka eller karaktär 
(NCD, 1998). Men noggranna studier av genetik, molekyler, neuroner och epistemologi har 
gett bevis för att opioidberoende är ett medicinskt problem. Då opioidberoende karaktäriseras 
av samma förutsägbara signaler och symtom oavsett vilken kultur, klass eller etnisk bakgrund 
den som är beroende har. Det starka suget efter opioider, höga risken för återfall och de 
patologiska förändringarna i hjärnan till följd av opioidintag är andra tecken på att 
opioidberoende är ett medicinskt problem. Brink och Haasen (2006) beskriver att det finns 
både kliniska experiment och neurobiologiska bevis som indikerar att opioidberoende är en 
kronisk återkommande sjukdom.  

Förutom att opioidberoende kan ses som ett medicinskt problem, så finns det andra faktorer 
som också kan spela in i beroendets utveckling. Det finns studier som visar att sårbarheten för 
att utveckla ett beroende kan både vara ärftliga-och/eller miljömässiga (NCD, 1998). Dessa 
studier har gjorts på tvillingar som adopterats till olika familjer och har visat att det finns två 
genetiska vägar till beroende. Den första är en direkt effekt av att en biologisk förälder varit 
substansberoende. Den andra är en indirekt effekt, som innebär att om en biologisk förälder 
lider av antisocial personlighetsstörning kan det leda till en antisocial personlighetsstörning 
och beroende hos barnet som adopterats. Men det är inte bara genetiska-och/eller 
miljömässiga faktorer som spelar in. NCD (1998) beskriver att opioider aktiverar 
belöningssystemet genom att den binder till opioidreceptorer på flera ställen i hjärnan. 
Opioidreceptorer är cellmembranproteiner som binder endogena och exogena opioider och 
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återfinns i hela centrala nervsystemet, men har på senare tid även hittats i perifer vävnad 
(Blaster, 2007). Det finns fyra typer av opioidreceptorer. Det är µ (my) – receptorn som 
opioider aktiverar när den påverkar hjärnans belöningssystem (NCD, 1998). Som enligt 
Blaster (2007) kan orsaka eufori, respiratorisk depression, beroende och bradykardi när den 
aktiveras av en agonist.  

Inte nog med att opioidberoende definieras som en komplex, kronisk sjukdom. De risker som 
opioidberoende medför är dödlig överdos och infektionskomplikationer, som hepatit C, HIV 
och Aids (Krantz & Mehler, 2004). Nästan hälften av dem som årligen får diagnosen HIV i 
USA är heroinmissbrukare. Akuta bakterieinfektioner som leder till kostsamma 
sjukhusvistelser är också vanliga i den här populationen. Andra risker som opioidberoende 
kan medföra är våld, alkoholrelaterade problem och att infektionssjukdomar sprids när man 
använder samma nålar (Ward, Hall & Mattick, 1999). Liksom kriminalitet, arbetslöshet och 
illegal droganvändning (NCD, 1998). Men det tar inte slut här. Det är allmänt känt att kvinnor 
med beroende ofta prostituerar sig för att få ihop pengar till sitt missbruk, men även män gör 
det (Armelius & Armelius, 2010). I rapporten som Bengt-Åke och Kerstin Armelius (2010) 
gjort på uppdrag av Socialtjänsten framkommer det att de som prostituerar sig har betydligt 
mer problem inom alla livsområden än övriga beroendepersoner. Där problembilden 
domineras av problem med narkotika och psykisk ohälsa. Mer än häften av kvinnorna som 
hade prostituerats sig i rapporten hade tungt narkotikaberoende, lika många har en svår 
psykisk störning och hälften i varje grupp hade bägge problemen. Det är avsevärt mer än 
bland övriga kvinnor med beroende. Av de 15 prostituerade männen som deltog i rapporten 
var det tre som led av grovt narkotikaberoende. Det var vanligare att männen led av en svår 
psykisk störning och hade allvarliga psykiska symtom. 

LARO-behandlingens effekt, fördelar och risker  
Det finns ett flertal positiva effekter och fördelar med läkemedelsassisterad behandling, följt 
såklart med vissa risker. Av det positiva som framställs så har en lång rad studier visat att 
sjuklighet och dödlighet minskar dramatiskt hos beroendepersoner som går i LARO (Johnson, 
2010). Innan metadonunderhållsbehandling introducerades var det 21 personer av 1000 som 
dog varje år av sitt opioidberoende (Krantz & Mehler, 2004). Efter introduktionen har 
dödssiffran sjunkit till 13 personer av 1000. Dödssiffran hos dem som går 
metadonunderhållsbehandling är 30% lägre än dem som inte är i behandling. Enligt NCD 
(1998) så har det under de senaste två årtionden samlats in övertygande bevis från flera 
studier att en effektiv behandling för opioidberoende minskar den kriminella aktiviteten 
markant. Behandlingen leder normalt till en kraftig minskning av illegalt drogbruk och 
prostitution (Johnson, 2010). LARO-behandlingen har även visat sig minska spridningen av 
HIV-smitta bland narkomaner. Ward, Hall och Mattick (1999) beskriver samma fördelar där 
stora studier har visat att läkemedelsassisterad behandling reducerar heroinanvändning och 
kriminell aktivitet. Genom att den reducerar heroinanvändningen så reduceras även 
dödligheten, samt att det förebygger och skyddar mot smittspridningen av HIV och hepatit C 
då nålanvändningen minskar. Enligt NCD (1998) har läkemedelsassisterad behandling 
tillsammans med sund prenatal vård visat sig kunna minska risken för obstetriska-och 
fosterkomplikationer. Det finns också preliminära data som visar att gravida kvinnor som går 
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läkemedelsassisterad behandling blir i högre utsträckning behandlade med zidovudine. Som är 
ett läkemedel som minskar risken med två tredjedelar att spädbarnet smittas av sin Hiv-
positiva. Andra positiva faktorer är anställningsmöjligheten. NCD (1998) beskriver att när 
långsiktiga studier gjorts har resultaten visat att opioidberoende som får läkemedelsassisterad 
behandling tjänar dubbelt så mycket mer pengar/år än de som inte är i behandling.  
 
Det finns även socioekonomiska vinster genom att erbjuda läkemedelsassisterad behandling 
till opioidberoende personer. I Krantz och Mehler (2004) uppskattar man att kostnaden under 
6 månader för en obehandlad beroendeperson är 21 000 dollar, en inspärrad beroendeperson 
20 000 dollar och en patient i läkemedelsassisterad behandling 1750 dollar. NCD (1998) 
skriver att den sammanlagda kostnaden för obehandlad opioidberoende beräknas ligga på 20 
biljoner dollar varje år. Men vad det mänskliga lidandet kostar är oräknelig.  
 
Effekten av läkemedelsassisterad behandling skiljer sig åt. Vid ett utvecklat opioidberoende 
har man inte kunnat påvisa några tydliga varaktiga effekter från en drogfri narkomanvård, 
alltså behandling utan läkemedel (Johnson, 2010). Däremot så finns det starkt stöd för att 
läkemedelsassisterad behandling har goda effekter. Ward et al (1999) beskriver att även om 
effekten av underhållsbehandling kan vara blygsam, är den samtidigt dömd av orealistiska 
förväntningar att alla patienter ska uppnå drogfrihet. Hälften av dem som påbörjar 
metadonbehandling avslutar den inom 12 månader och vissa går tillbaka till att använda 
illegala droger, fast i mindre utsträckning än tidigare. Men läkemedelsassisterad behandling 
attraherar och behåller mer patienter än andra alternativa behandlingsformer och levererar ett 
bättre resultat hos dem som fullföljer den. Det som gör läkemedelsassisterad behandling 
framgångsrikt är att patienten stabiliseras genom att opioidreceptorerna ockuperas av andra, 
liknande ämnen (Krantz & Mehler, 2004). Skiktröntgen har visat att endast 25–35% av 
hjärnans opioidreceptorer är ockuperade under ett stadigt underhåll av metadon. Vilket kan 
tyda på att de opioidreceptorer som skadats av opioidmissbruk kan normaliseras vid 
metadonunderhåll.  
 
Läkemedelsassisterad behandling för med sig några risker. Riskerna som beskrivs i Ward et 
al. (1999) är överdosering av metadon som kan vara dödlig, att olyckligtvis råka förgifta ett 
barn som kommer åt medicinen eller att medicinen hamnar i fel händer. Dessa risker kan 
förebyggas med restriktiva doseringar, barnsäkra behållare som medicinen förvaras i och att 
endast dem som visar en förbättring av sina symtom är dem som får börja ta med sig 
medicinen hem. Om metadon används under mindre kontrollerade former är den lätt att 
överdosera och har en hög missbrukspotential (Johnson, 2010). Både metadon och 
buprenorfin är eftertraktade på den illegala marknaden, vilket gör läckage från programmen 
till en allvarlig risk. 
 
Kritiken mot LARO 
Kritiken på LARO-programmet kan vara ganska hård, här beskrivs några av den vanligaste 
kritiken som behandlingen får och dess motargument. Först är det somliga som menar att 
LARO skapar eller behåller opioidberoende hos patienterna (Johnson, 2010). Det går inte att 
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bestrida att metadon och buprenorfin är beroendeframkallande preparat. Men att behandlingen 
skulle skapa beroende är egentligen felaktig då den endast erbjuds till personer som redan har 
utvecklat ett opioidberoende. En annan vanlig invändning mot LARO är att medicineringen 
bara innebär ett ”byte av en drog mot en annan” (Johnson, 2010). Heroin, metadon och 
buprenorfin är alla narkotiska preparat där den mest väsentliga skillnaden enligt kritikerna är 
att den ena drogen är olaglig, medan de båda andra är lagliga. Att underhållsmedicinerna 
skulle ha samma effekt som går att jämföra med heroinanvändning är felaktig. Som vi 
beskrivit i ett tidigare avsnitt så verkar de olika preparaten genom samma opioidreceptorer i 
det centrala nervsystemet, men de gör det på helt olika sätt.  

Förutom argument om att läkemedelsassisterad behandling ersätter ett beroende mot ett annat. 
Är en annan invändning att läkemedelsassisterad behandling är moraliskt fel då man använder 
beroendeframkallande och sinnesförändrande droger, och som regel är behandlingen 
långvarig där få patienter lyckas bli helt drogfria (Johnson, 2010). Kritiker anser att dem som 
är beroende av opioider måste upphöra med sin droganvändning helt och hållet, och inte 
fortsätta i någon annan form. Det är intressant att se hur kritiken mot LARO fokuseras på att 
det är felaktigt att använda dessa preparat till den patientgruppen, men om man använder 
liknande preparat i andra situationer så tycks det vara okej. Johnson (2010) skriver att om det 
vore principiellt fel att använda narkotikaklassade preparat så skulle exempelvis 
narkosbehandling och smärtbehandling också vara fel. 
 
Ibland formuleras invändningarna som att det är behandlingens varaktighet som är fel. Men 
om vi sätter det argumentet i annan kontext så skulle även långvarig smärtlindring vid cancer, 
kroniska smärttillstånd och palliativ vård också vara fel. Man kan gissa att ingen skulle neka 
en cancersjuk patient smärtstillande preparat även om det är beroendeframkallande? Men när 
det kommer till att erbjuda metadon eller buprenorfin till en opioidberoende så är det helt 
plötsligt fel. Johnson (2010) frågar sig vad som är den moraliska grunden för att just LARO är 
fel? Vidare skriver han om det beror på att narkomanen inte är sjuk i traditionell mening, eller 
handlar det om att narkomanen ”har sig själv att skylla” för att denne blivit beroende? Om så 
är fallet, borde det inte gälla för många andra kroniska sjukdomstillstånd som kräver 
långvarig behandling, som diabetes, högt blodtryck och aids? Narkotikamissbruk är olagligt, 
vilket dåliga kostvanor, rökning och stress inte är. 
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5. METOD 
Metodologisk ansats 
Uppsatsen har en utforskande, explorativ och kvalitativ ansats där deltagarnas egna 
upplevelser av bemötande och historia står i fokus. Målet med en kvalitativ forskning är att 
utveckla ett koncept som hjälper oss att förstå de sociala fenomenen i sin sanna natur, där 
betoningen ligger på deltagarnas erfarenheter, tankar och övertygelser (Pope & Mays, 1995). 
Eftersom människor är mer komplexa än vad naturvetenskapen kan behandla, finns det en hel 
del frågor om människor och mänsklig interaktion som lämnas obesvarade. Dessa frågor är 
den kvalitativa metoden lämpad att besvara. Detta gör att den kvalitativa forskningsmetoden 
relevant att använda för att uppfylla det syfte uppsatsen har. Den kvalitativa metoden lyckas 
bättre för att få fram hur människor verkligen beter sig och vad de verkligen menar när de 
beskriver sina erfarenheter, attityder och beteenden än kvantitativ metod (Pope & Mays, 
1995). Den kan ge svar på frågor som det kvantitativa inte kan mäta.  
 
Kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har kvalitativ intervju använts som 
datainsamlingsmetod. En fördel med den kvalitativa intervjun är att den uppmuntrar 
intervjupersonen att delge sina egna beskrivningar av ett fenomen, men lämnar tolkningen och 
analysen till forskaren (DiCiggo-Bloom & Crabtree, 2006). Det finns ett flertal ämnen som 
den kvalitativa intervjun kan behandla, några av de är frågor om beteenden, erfarenheter, 
åsikter, känslor, kunskap eller bakgrund (Britten, 1995). Kvale och Brinkmann (2017) 
beskriver att det finns inget mystiskt i att använda sig av intervjuer som forskningsmetod, en 
intervju är ett samtal som har en struktur och med syftet är att förstå världen ur den 
intervjuades eget perspektiv. Mycket av den kvalitativa forskningen är intervjubaserade 
(Britten, 1995). Det finns olika för-och nackdelar med kvalitativ intervju som metod. Kvale 
och Binkmann (2017) beskriver att de är för att metoden används när ämnet berör olika 
aspekter av mänsklig erfarenhet eller verklighet. Metoden kan vara relevant om forskaren 
försöker har en forskningsfråga som börjar med hur. Nackdelen med kvalitativ metod är att 
den är svår att använda när forskningen är mer experimentell och ska undersöka skillnader 
mellan två grupper.  
 
Intervjuguiden utformades halvstrukturerad för att sätta igång deltagarnas tankeverksahet, 
men lämna utrymme för deras erfarenheter. En halvstrukturerad intervju innehåller öppna 
frågor inom det område som forskningen berör (Britten 1995). Syftet med en halvstrukturerad 
intervju är att hjälpa forskaren att förstå hur deltagarna upplever sin värld inom de teman som 
är relevanta och samtidigt lämna utrymme för deltagarnas egna berättelser (Kvale & 
Brinkmann, 2017). Intervjun blir på så vis varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär. Något som noterades under intervjuerna var hur olika pratsamma deltagarna 
var. Britten (1995) förklarar att lämplig verbal och icke-verbal feedback kan vara ett 
hjälpmedel under en intervju. Det som noterades var att lämplig verbal feedback kunde få de 
som är mindre pratsamma att berätta mer, samt att styra de som pratar mycket till att hålla sig 
inom ämnet. Det är viktigt att förstå att forskningsintervju är ett samtal mellan två olikställda 
individer, där forskaren är den som definierar och kontrollerar situationen (Kvale & 



 
 

19 

Brinkmann, 2017). Vi har försökt att neutralisera omständigheterna som intervjuerna skett 
inom genom att anpassa miljön till deltagarnas önskemål om plats för intervjun. Plus att 
deltagarna redan känner den av oss som höll i intervjuerna. Samtalen har ägt rum på offentliga 
caféer och hemma hos intervjuledaren, allt beroende på deltagarnas önskemål. Valet att göra 
på detta sätt föll på en eftersträvan att intervjun ska upplevas som ett vanligt samtal istället för 
en klassisk utfrågning. Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte, vilket kan stärka 
informationen som förmedlas (Opdenakker, 2006) och spelades in med hjälp av en app på 
mobiltelefonen. 
 
Urvalsförfarande 
Då målgruppen för undersökningen är LARO-patienter blev urvalsgruppen fokuserad till en 
mindre population i vårt samhälle. Det finns inget specifikt åldersspann eller könskvotering 
bland deltagarna, istället har fokus varit att hitta lämpliga individer med förmåga att 
kommunicera, uttrycka sina känslor och reflektera. Andra urvalskriterier är att de individer 
som tillfrågas ska ha en förmåga att se för-och nackdelar med LARO-behandlingen, men har 
en ganska neutral framtoning kring det. Plus att valda deltagare ska varit i LARO-
behandlingen under minst 1 år. Så individen har hunnit bilda sig en uppfattning om 
behandlingen och skapat erfarenheter kring forskningsämnet. Individer som varit tydligt 
påverkade vid flertal tillfällen då urvalet genomfördes valdes medvetet bort. För att det skulle 
bli svårt att urskilja på om deras erfarenheter av olika bemötanden varit en följd av deras 
deltagande i LARO-behandlingen eller om det berott på att personen faktiskt har varit 
påverkad.  
 
Urvalsmetoden som har använts är strategiskt. Strategiskt urval är när forskaren aktivt väljer 
ut det mest produktiva urvalet som är bäst lämpad att svara på forskningsfrågorna (Marshall, 
1996). Att det här urvalet kunde genomföras strategiskt beror på att en av oss sedan tidigare 
känner ett flertal av patienterna i LARO-behandlingen. Vilket medförde att det fanns en god 
kännedom om vilka som skulle kunna passa in i urvalskriterierna och vara lämpliga att 
tillfråga. Det strategiska urvalet var mest relevant att använda för att kunna hitta de bäst 
lämpade deltagarna. Att använda sig av ett slumpmässigt urval för att svara på kvalitativa 
frågor kan liknas med att man slumpmässigt frågar förbipasserande hur man laga en trasig bil, 
istället för att vända sig direkt till en mekaniker (Marshall, 1996). Det förstnämnda 
alternativet kan ge ett bra stickprov men det sistnämnda blir mer produktivt. 
 
Urvalsgruppen har bestått av fyra män och en kvinna. Det fanns en önskan om att intervjua en 
kvinna till, men det är färre kvinnor som deltar på LARO-behandlingen och av de kvinnorna 
som tillfrågats var det endast en villig att delta. Åldern på deltagarna har varierat mellan 25–
60 år och samtliga är inskrivna patienter på LARO-behandlingen i Umeå från 1,5 år upp till 
cirka 30 år.  
 
Direkt innehållsanalys 
När materialet har analyserats så har det gjorts med hjälp av studiens syfte och intervjuguide. 
Intervjuguiden utformades med frågor om livet innan inskrivning på LARO, livet efter, 
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erfarenheter kring bemötande och vad intervjupersonerna önskar förändra med LARO. Dessa 
övergripande områden som frågorna berört har naturligt blivit resultatets olika teman. Med 
hjälp av intervjuguiden har kategorierna bildats naturligt och med intervjupersonernas svar 
kunde kodord tydligt lokaliseras. Sedan delades all information in i under respektive tema och 
citaten strukturerades upp. Det som framkom med tydlighet, var gemensamt och visat på 
likheter har sedan sammanfattats i resultatet. När materialet analyseras efter syfte, hypotes 
eller tidigare forskning kallas analysmetoden för direkt innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 
2005). Fördelen med direkt innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005) är att en 
befintlig teori eller tidigare forskning som är ofullständigt eller otydlig, kan stödjas och 
utvidgas. Nackdelen med direkt innehållsanalys kan vara när man som forskare använder sig 
av en teori, då detta kan ge vissa begränsningar med att närma sig materialet med en 
opartiskhet. 

Här kommer ett exempel på hur ett tema konstruerats. Samtliga deltagare nämnde att det de 
vill förändra med LARO är att intagningskraven är för låga idag. LARO har blivit en lekstuga 
och att ungdomarna som kommer dit förstår inte vad de ger sig in på. Intervjupersonerna 
beskrev en stark oro för att behandlingsmetoden och dess mediciner kan generera till ett värre 
beroende än vad de redan har och orsaka en större skada. LARO ska vara sista anhalten, inte 
första. Dessa gemensamma ord och fraser utformades till koder och skapade kategorin: de 
lägre intagningskraven (se tabell 2). Temat kring den här delen tolkade vi till: förändra med 
LARO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I det här exemplet kunde koderna sammanföras till endast en kategori, som i sin tur blev ett 
tema.  
 
Validitet, reliabilitet och generalisering 
Det engelska ordet validity betyder giltighet, vilket är vad validiteten visar. Validitet är om 
forskaren lyckas undersöka det som var syftet att undersöka och hur sanningsenligt resultatet 

 

 

 

Förändra med LARO 

De lägre intagningskraven 
intgdsintagningskraven 

För enkelt att 
komma in 

”De vet inte 
vad missbruk 

är” 

Det skapar ett 
annat beroende 

Borde vara 
sista utvägen 

Lekstuga 

Tabell 2: visar ett exempel på hur materialet har kodats, kategoriserats och 
fått ett tema.  

Oro för den skada 
intagningskraven 

kan skapa  
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är (Golafshani, 2003). Om studiens metod lyckas nå in till kärnan i forskningsobjekten. Kvale 
(1997) beskriver att undersökningens validitet är beroende av hållbarheten och kopplingen 
från teori till studiens frågor. Vilken kunskap som presenteras, vilka metoder som används 
och om den kunskap som producerats gynnar människan med ett minimum av skadliga 
konsekvenser. Det som kan stärka validiteten i den här undersökningen är det metodval som 
gjorts, där kvalitativ metod kan komma åt det som ska undersökas. I bearbetningen av 
materialet har samtlig information betraktats med en analytisk distans och behandlats 
likvärdigt. Ingenting utelämnas och trots de öppna frågor som ställts visar resultatet av 
intervjuerna att liknande händelseförlopp, erfarenheter och tankar tagits upp oavsett deltagare. 
Detta kan påvisa att intervjuguiden har utformats på ett lyckat sätt. Deltagarnas svar har 
upplevts som sanningsenliga och trovärdiga. Enligt Kvale (1997) kan tillförlitligheten i 
deltagarnas svar och kvalitén på intervjun påverka validiteten. 
 
Då deltagarna tidigare levt i ett aktivt beroende där stigmatisering ibland normaliseras, kan 
deltagarnas upplevelser av bemötande förändrats som följd. Man uppfattar då inte 
nödvändigtvis inte ett dåligt bemötande som något annat än normen. Det kan å andra sidan 
göra att man istället börjar förvänta sig dåligt bemötande. och tolkar andra människors 
beteenden genom detta filter av tidigare negativa upplevelser och förväntningar. Detta är 
något som kan påverka validiteten för studien men som tagits i beaktning. Kopplingen mellan 
teori, problemformulering och resultat är faktorer som kan visa på en stark validitet. Harm 
reductions teori enligt Tammi och Hurme (2007) har kunnat knytas samman med resultatet av 
deltagarnas svar. Det påvisar att det i grunden är skillnaden mellan olika människo-och 
vetenskapssyn som resulterar i olika bemötande och förklarar samhällets problematiska 
förhållningssätt till läkemedelsassisterad behandling.  
 
Det engelska ordet reliability betyder pålitlighet. Reliabilitet beskrivs i Golafshani (2003) om 
studiens resultat är konsekvent över tid och en precis representation för den totala 
populationen. För att en studie ska ha hög reliabilitet krävs att det blir samma resultat om 
studien görs en till, med samma metod, i samma population. Sannolikheten att det skulle bli 
ett liknande resultat om en liknande undersökning görs igen är nog relativt hög. Det som kan 
påverka reliabiliteten är urvalsförfarandet. Beslutet att välja individer med tydligare känslo-
och tankemässig mognad, reflexiv- och språklig förmåga, grundades på antagandet att en 
sådan grupp skulle kunna generera en större mängd information. Då kan andra patienters 
upplevelser ha förbisetts. Beslutet grundade sig på ett antagande att en individ med mindre 
förmåga till reflektion möjligtvis kunde bidra med mindre information, då det krävs reflektion 
för att förstå vad som är ett sämre eller bättre bemötande. En studie som skulle omfatta denna 
grupp skulle möjligtvis bli mindre tydlig i sitt resultat men inte nödvändigtvis motsäga det 
som framkommit här. Urvalsgruppen hade liten erfarenhet av arbetslivet eller skola under 
behandlingen. Informationen kring detta område blev därför begränsad och andra 
urvalskriterier hade möjligtvis svarat upp bättre mot frågor kring detta område.  
Generalisering handlar om hur väl det resultat som framkommit kan överföras till resten av 
populationen som är mål för studien. Ett mål med generalisering beskrivs av Kvale (1997) att 
forskaren ska försöka maximera hur väl forskningsfallet stämmer överens med samhället. De 
uttryck och erfarenheter som dessa fem individet delade med sig av, var ibland nästan kusligt 
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lika. Trots att ålder, kön, etnicitet och uppväxt skiljde sig åt. Slutsatsen säger att 
generaliserbarheten bör kunna tillskrivas andra individer i läkemedelsassisterad behandling. 
Något som också stärker generaliserbarheten är att de har deltagit i substitutionsbehandlingar i 
flera orter i landet, åldersspannet skiljer nästan 40 år men erfarenheterna är lika. De tydligaste 
skillnaderna inom gruppen är att till skillnad från de som har längre behandlingstid, så har de 
med minst behandlingstid minst erfarenhet av negativt bemötande. Något som förväntades 
och som kan anses vara generaliserbart.  
 
Etiska överväganden   
Det finns fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera om studien, deltagandets frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan.  
Informationen till deltagarna har skett muntligt kring LARO-klinikens närliggande 
omgivning, från den utav oss som känner till dessa individer sedan tidigare. Informationen har 
bestått av samtliga delar informationskravet rekommenderar. Att det getts muntligt beror på 
att de har tackat nej till skriftlig information, plus om eventuella frågor uppstår så kan 
besvaras direkt.  
 
Konfidentialitetskravet talar för att materialet ska lagras eller avrapporterats på ett sådant sätt 
att identiteten på deltagarna inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). 
Deltagarna i den här undersökningen har kodats och intervjuerna har lagrats på en 
lösenordskyddad enhet. Den av oss som känner LARO-patienterna är den som genomfört 
intervjuerna, den andra har ingen kännedom om vilka som deltagit men har fått lyssna på 
inspelningarna. Valet att göra såhär togs för att öka deltagarnas trygghet och vilja till att delta. 
Allt material som inkommit kommer att raderas när allting är färdigt. Samtliga deltagare har 
lämnat samtycke till att delta, vilket är kopplat till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtliga uppgifter och material från våra deltagare har endast använts i forskningssyftet, 
vilket är vad nyttjandekravet tar fasta på (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det finns två möjliga negativa effekter undersökningen skulle kunna ge upphov till. 1. 
deltagarna upplever obehag om de minns jobbiga händelser vid intervjutillfället. 2. någon 
utifrån kan identifiera dem som deltagit. Vilket har förebyggts genom att deltagarna har fått 
tydlig information om undersökningen och vilka ämnen intervjun kommer att beröra innan de 
samtyckte till att vara med. Informationen som deltagarna får ska innehålla alla de inslag som 
kan tänkas påverka deras villighet till att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Då inga 
identifierbara uppgifter kommer att skrivas ut så ska inte någon utomstående kunna identifiera 
vilka som deltagit.  
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6. RESULTAT 
Fyra olika teman som kommer att beskrivas ingående tillsammans med citat från 
intervjupersonerna. Temat ”livet innan” beskriver hur vägen in i beroendet sett ut, vilka 
konsekvenser beroendet gett och försöken till att sluta. Därefter kommer ”livet efter”, där 
deltagarnas redogörelser kring vad LARO-behandlingen har gjort för de presenteras. Sedan 
kommer ”förändra med LARO”, som behandlar respondenternas oro kring de låga 
intagningskraven. Sist kommer ”bemötande”, som behandlar det bemötande de upplevt inom 
olika områden i sina liv. De som har medverkat i studien kommer att benämnas som 
respondenter, deltagare eller intervjupersoner.  
 
Presentation av respondenterna: 
Urvalsgruppen har som tidigare nämnts bestått av fyra män och en kvinna, åldern har varierat 
mellan 25–60 år och samtliga är inskrivna patienter på LARO-behandlingen i Umeå. De har 
varit beroende av opioider under mellan 10–40 år, medellängden av opioidberoende är 20 år. 
Individen med som varit beroende av opioider under kortast tid är även den som är yngst i 
studien. Behandlingstiden på LARO skiljer sig markant mellan deltagarna, en har fått 
läkemedelsassisterad behandling i 1,5 år. En annan i 3 år, en tredje i 4 år, den fjärde i 7 år och 
vår femte individ har fått behandlingen under 27 år.  
 
Livet innan 
Under det här temat har studien fyra olika kategorier som alla hör samman till hur livet var 
innan inskrivningen på LARO. Dessa kategorier är: barndom/ungdom, harm/konsekvenser, 
försöker sluta och sista utvägen - LARO.  
 
Barndom/ungdom 
Vägen in i beroendets problematik började hos samtliga respondenter som barn eller ungdom, 
fyra var runt 13–16 år och en var runt 11 år när de provade första gången. Respondenterna 
beskriver att introduktionen till drogerna berodde på eget psykiska lidande, en jobbig 
familjesituation och/eller vänner med dåligt inflytande. Fyra hade av olika anledningar 
jobbiga hemförhållanden. En respondent hade en mamma som var beroende av alkohol. En 
annan har beskrivit hur hon vuxit upp med en pappa som alltid varit beroende av opioider och 
som har utsatt henne och hennes syster för incest, samt misshandlat hennes mamma varje dag. 
På frågan om vad hon ville bli när hon var stor, svarade hon heroinist medan de andra barnen 
svarade fotomodell. Respondenten återger hur hon som liten flicka fick gå hem till olika 
prostituerade för att få tag på sin pappa och då säga: “Mamma vill att du kommer hem pappa, 
du måste ge mamma pengar till mat och inte till andras knark och sånt”. Pappan har även 
suttit i fängelse för våldtäkt flera gånger under hennes uppväxt, bland annat för våldtäkt av 
intervjupersonens syster och nära släkting.  
 
En tredje har beskrivit hur hans vardag bestod av föräldrar som grälade kraftigt och var 
svartsjuka på varandra. Mamman låg med alla hon kunde och när pappan kom hem så skrek 
han på henne. Deltagaren återger hur tallrikar slängdes in i väggen och hur han ofta var på 
rymmen då det var ett ”jävla liv hemma”. En fjärde respondent har återgett hur hela hans 
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barndom bestått av att föräldrarna sopat allt som varit negativt eller jobbigt under mattan, det 
ignorerades och var ingenting som de talade om hemma.  
 
Dåligt umgänge har också varit en återkommande faktor till varför respondenterna har börjat 
med eller bibehållit drogerna från första början. För en person handlade om en stark känsla av 
ensamhet och utanförskap, men genom att börja med hasch så blev han någon. Han kände sig 
behövd och hittade en tillhörighet då andra ungdomar hörde av sig till honom när de behövde 
köpa något. Samtidigt beskriver han att han ville stänga av negativa känslor med allt 
drickande och rökande som ungdom. Det var när denna deltagare som vuxen fick 
smärtstillande, som han fastnade i ett opioidberoende. För en annan var det en kompis 
mamma som hade värktabletter hemma, som han och vännen provade av nyfikenhet. Han 
beskriver hur otroligt bra han mådde vid detta tillfälle och fastnade. Två respondenter har 
berättat hur de fått droger och alkohol av sina familjemedlemmar. Den ena fick piller, hasch 
och liknande av sin pappa redan som 10–11-åring. Intervjupersonen berättar hur hon var 
”pappas flicka” och fick de droger hon ville ha. Hon var inte beroende av drogerna som barn, 
utan det var som 25-åring som opioidberoendet utvecklades helt. Den andra fick som 13-åring 
smärtstillande och lugnande medicin av sin mormor. När han var 14 år hamnade han på sitt 
första behandlingshem.  
 
Även om de exakta anledningarna var olika blev drogen gemensamt för samtliga ett sätt att 
medicinera sig själv för sitt psykiska lidande. Där opioderna fick intervjupersonerna att må 
bättre än någonsin. 

Harm/konsekvenser 
Samtliga respondenter har berättat och återgett hur opioider hjälpte de för stunden, men efter 
en tids användning av opioider kom de konsekvenserna som beroendet gav. Beroendet 
utvecklades och blev värre, tillsammans med detta så eskalerar mycket annat i livet. Samtliga 
intervjupersoner beskriver hur deras psykiska lidande blev större och värre. Flera av 
intervjupersonerna har försökt ta sitt liv flera gånger. Det som först var deras hjälp från 
lidande har istället blivit en biljett rakt ner till en ännu större avgrund. Varje dag blev istället 
en kamp mot absintens och för överlevnad. En intervjuperson har beskrivit att heroinet inte 
sliter på psyket så länge man har tillgång till det. Det är ovissheten och den fruktansvärda 
abstinensen som sliter, ingen som inte har gått igenom den kan någonsin förstå hur det är.  
 

- (…) jag mådde ganska dåligt också under den här perioden och så… så när jag tog 
opiater så kände jag ett lugn som jag aldrig kunde känna annars, och jag mådde helt 
plötsligt bra och fick energi till att göra saker. 

 
- (…) Första gångerna, åh jag mådde jättebra. Som jag aldrig mått förut, jag fick 

självförtroende, jag kunde koncentrera mig i skolan, eh, så ja det gick ju bättre på 
lektionerna, jag kunde sitta hela lektionerna som jag aldrig gjort tidigare. 

 
- När jag tog det kändes det som att jag hade hittat hem. Jag hade hittat hem och jag ville 

alltid må sådär… allting fungerade bättre… till en början. (sorgset skratt) 
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Deltagarna har på olika sätt illa av sitt beroende. En respondent beskriver hur hon har utsatt 
sig själv för extremt farliga situationer, som hon inte skulle försätta sig i nu när hon får 
metadon. Kriminalitet och jakten efter pengar är återkommande i intervjupersonernas svar. 
Det är den ständiga jakten efter heroin där den stora kostnaden och att det är olagligt gör det 
tungt i längden. Jakten har även beskrivits som extremt stressande, uttröttande och tungt. För 
att kunna finansiera sitt drogbruk har metoderna varit olika. De kriminella gärningar 
respondenterna gjort för att kunna finansiera sitt drogbruk har varit allt från att stjäla 
handväskor till att sälja droger själva. Studiens kvinnliga deltagare har bland annat 
prostituerat sig och beskrev följande:  

 
 
 
 
 
 

Samtliga intervjupersoner har flera vänner som dött av överdoser eller självmord. En har 
beskrivit hur han alltid har haft äldre vänner, men det är nästan ingen av de som lever idag. 
Flera av intervjupersonerna har förklarat att de brukar ställa sig frågan varför de själva har 
överlevt. En svarar att ”det kanske finns någon mening med att jag lever”. De har fått olika 
allvarliga sjukdomar till följd av sitt beroende. En intervjuperson fick en 
stafylokockerinfektion i kroppen som gjorde hål på hjärtklaffarna. En annan har epilepsi och 
minnesluckor. En tredje berättar att han fick hepatit c och har förlorar en kroppsdel till följd 
av en olycka som hände när han var påverkad av droger. 
 
Men det är inte respondenterna själva som lidit av sitt beroende, de återger hur deras anhöriga 
påverkats negativt. Samtliga respondenter har berättat hur deras familjemedlemmar känt stark 
oro kring deras beroende och önskat att de kunde sluta. Familjemedlemmar har hittat de 
medvetslösa med sprutor kvar i armen, hängandes mellan liv eller död. En intervjuperson 
berättar hur hans föräldrar fick ångest varje gång telefonen ringde av rädsla att det skulle vara 
hans dödsbesked de skulle få. De två av deltagarna som hade barn fick inte ha kvar de. Den 
ena berättar hur det endast tog åtta veckor efter första intaget av heroin innan hon förlorat 
både barnen, huset och bilen. När barnen togs av socialtjänsten blev de istället misshandlade 
och försummade i sitt familjehem. En annan har fått det återberättat till sig hur barnet suttit 
och väntat på sin pappa i flera dagar på köksbordet medan han var ute och ”pundade”. Här 
kommer ett citat om vad barnen har upplevt för konsekvenser av sin mammas beroende, när 
hon vid ett senare tillfälle fick tillbaka de:  

- Jag prostituerade mig dygnet runt. Sköt i mig ett gram, tillbaka till stritan. Även om 
jag blev våldtagen och misshandlad och var helt blodig så skulle jag ställa mig där 
och fortsätta och det är därför jag har så många överdoser och skit, och så höll jag 
på i sjutton år. Så jag umgicks inte med någon eller nåt, det var stritan och skjuta i 
sig. Å jag brydde mig inte om överdoser, sköt i mig andras blod så jag fick hepatit B 
och C. Så peppar peppar att jag inte fick HIV.  

 

- Så de fem åren var ju katastrof. Jag fick ju ändå behålla barnen. De hade ingen mat, 
alltså dom for jätteilla, jag lämnade dom mitt i natten. Jag blev våldtagen, jag blev 
misshandlad, allting det med barnen hemma. (…) mina barn har hittat mig på toaletten, 
sitter och noddar med sprutan i armen och blod överallt. Så dom har fått skrubba blodet 
och ta ut mig och lägga mig på soffan, alltså det är så tragiskt. (…) Dom satt alltid uppe 
på rummet med telefon. Med mobilen i hand, för om jag skrek “ring polisen!” så skulle 
dom göra det. Annars skulle dom bara ligga där, eller sitta där och vara tysta och så fick 
dom höra hur jag blev misshandlad och våldtagen.  
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Försöker sluta 
Alla respondenter berättar hur de tidigare försöken att sluta med opioider har varit många, 
men utan varaktiga resultat. De har försökt att sluta på egen hand, de har fått LVU/LVM och 
åkt in och ut på flera olika behandlingshem. De har blivit dömda till behandling och gått på 
flera 12-stegsbehandlingar. Två respondenter har berättat hur de tvingades till 
behandlingshem som unga. Väl där träffade de äldre ungdomar som hade mer erfarenhet av 
beroende och som lärde de att ta tyngre droger. Så när de kom hem igen hade de ett värre 
beroende än innan. De berättar att det hade ingen betydelse vart i landet socialtjänsten 
placerade dem, de hittade till drogerna ändå. Tre har bott på familjehem innan de blev för 
gamla för det. Trots alla försök att hjälpa de så gav Inget något långvarigt resultat. 

 
Sista utvägen - LARO 
Återigen så berättar samtliga respondenter hur de önskat, velat och försökt att sluta helt med 
opioider utan framgång. Vilket gjorde att läkemedelsassisterad behandling blev sista utvägen. 
Valet att börja var olika. För en intervjuperson återger att det var en händelse som fick henne 
att känna ”aldrig mer”, då sökte hon att få gå på LARO. Två har berättat hur de kom till den 
punkt där de fick lov att välja mellan LARO eller själva riskera att dö i en överdos. En annan 
beskrev att jakten efter droger tillslut blev outhärdligt så han valde att testa 
läkemedelsassisterad behandling. Ingen av studiens deltagare har uttryckt att de, som somliga 
kritiker menar, tog läkemedelsassisterad behandlings i hopp om att få sitt beroende finansierat 
av staten. Valet att testa läkemedelsassisterad behandling kom när ingen annan utväg fanns.  

 
Livet efter 
I det här temat finns två olika kategorier. Den första är förändringen som innehåller det som 
LARO-behandlingen har gett deltagarna. Den andra är deras tankar kring behandlingstiden.  
 
Förändringen 
Förändringen för respondenterna sen de påbörjat läkemedelsassisterad behandling har varit 
återkommande och många. Två intervjupersoner berättar att de har fått arbete tack vare 
behandlingen. Den ena kunde genomföra en utbildning vilket ledde till att han har ett arbete 
idag som han älskar. Den andra har fått ett arbete via KRAMI, som lett till att han måste 
fortsätta att upprätthålla den positiva förändringen för att få behålla arbetet. Här har nästan 

- ”Jag hade ju prövat jättemånga andra behandlingar, 12-stegs behandlingar och... 
KBT-behandlingar och så. Men jag föll alltid tillbaka i missbruk ganska snabbt när 
jag kom hem.” 

 
- ”Nästan varje vinter har jag varit borta, iväg på behandlingar i flera år… och så har 

jag kommit hem och tänkt att nu kommer det gå bra den här gången, nu ska jag fixa 
det (…) men det brast ju alltid.” 

 

- ”jag tänkte att det här är kanske inte är den bästa utvägen. Men jag tänkte att det 
kanske är bättre än (…) en överdos.” 

 
- ”Kändes som ett misslyckande (…) jag ville klara det själv (…) men det är bättre än 

att knarka ihjäl mig.” 
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alla respondenter beskrivit hur kraven har vänts från att behöva vara kriminell för att kunna 
finansiera sitt beroende, till att sköta sig snyggt för att kunna finansiera sina mediciner. Det 
har blivit en ”omvänd piska” som följande intervjuperson sagt: 

 
 
 
 
 

Det mest framkommande och tydligaste är samtliga respondenters beskrivning av att de mår 
mycket bättre och slipper den utslitande jakten på droger, ångesten. Samt att de slipper 
abstinensbesvären och oron kring hur dagen ska bli tack vare medicinen. Istället har de kunnat 
lägga sin tid och tankeverksamhet på andra saker, som att gå en utbildning eller skaffa jobb 
som de två som nämnts tidigare gjort. En intervjuperson har beskrivit hur livet sen hon 
började på LARO blivit som ”natt och dag”. Medicinen har hjälpt henne att inse att hon kan 
skydda sig själv mot ett tidigare destruktivt beteende som var mycket allvarlig, och att idag 
mår hon bättre. Tidigare utsatte hon sig för risker som hon aldrig skulle göra nu när hon får 
medicinskt behandling. Samtliga respondenter beskriver med olika ord om hur de fått ett liv. 
En intervjuperson har använt uttrycket att han har fått ett liv tack vare behandlingen och blivit 
det som han alltid har föraktat, ”en Svensson”. En annan nämnde följande: 

 
Fyra intervjupersoner beskriver hur deras anhöriga mår mycket bättre och kan slappna av 
igen. Eftersom de inte är ute intar heroin längre, med alla risker och konsekvenser det ger. 
Eller utför kriminella handlingar för att finansiera sitt beroende. Av de som har barn så har 
utgången varit olika. Den ena av studiens respondenter har ingen kontakt med sina barn idag 
på grund av den skada som beroendet orsakat barnen. Men den andra beskriver att följande 
har hänt sedan han började på LARO: 

 
 
 

Men de två kanske viktigaste aspekterna är att respondenterna beskriver att de inte hade levt 
eller varit drogfria idag om det inte vore för LARO. Två av fem respondenter har ordagrant 
svarat att utan behandlingen så hade de inte levt idag, deras beroende var tungt och risken för 
överdos väldigt närvarande. En annan har mycket tydligt sagt att om han skulle bli utsparkad 
från behandlingen så kommer han att ta sitt liv. En fjärde person har berättat att det handlar 
om att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö, personen uttrycker tydligt att denne 
aldrig går tillbaka till att ta heroin igen. Att aldrig vilja gå tillbaka till det gamla droglivet efter 
att ha börjat på LARO har alla fem sagt. Gemensamt för samtliga fem är att de ordagrant sagt 
att de inte hade varit drogfria idag om det inte vore för behandlingen de går. Utan 
behandlingen så skulle de inte kunnat hålla sig borta från opioider, ett beroende som lett till 

- Förut var jag tvungen att vara ute och begå brott, jag var tvungen sälja droger och 
hålla på för att få ihop till mitt beroende. Nu har det som vänts om, så nu måste 
jag vara ute och söka jobb, och bete mig liksom snyggt för att kunna förse mitt 
beroende (LARO-medicinen) (…) det har blivit som en omvänd piska. 
 

- Jag tror ju att jag inte skulle kunna hålla mig drogfri utan, jag har ju försökt 
jättemånga gånger och gjort många behandlingar men det har aldrig fungerat så 
länge som det har gjort nu (…) metadonet har hjälpt mig. Det har tar bort mycket 
suget så att jag kan börja tänka på annat som att läsa upp betyg och sånt där. Det är 
ett mer jämt mående som jag har nu, jämfört med då jag har varit helt utan medicin. 

 

- Ungarna är glada för att de har fått tillbaka sin pappa och mamma är inte ens orolig 
längre för att jag ska börja knarka igen. 
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att de fått lov att försätta sig i svåra situationer igen. Några av deltagarna har berättat att de 
har tagit något sidointag under behandlingstiden, men samtliga uttrycker en tacksamhet av att 
få gå på LARO. En intervjuperson har svarat att hon ”känner mig tacksam över att jag lever”. 
Även om det inte har varit 100% drogfrihet från samtliga intervjupersoner under hela 
behandlingstiden som gått, så har alla kunnat hålla sig drogfria i mycket stor utsträckning. En 
intervjuperson har till exempel berättat att denne intagit hasch ibland för sin smärta, men 
skulle aldrig börja med heroin igen.  
 
Behandlingstiden  
Här ger intervjupersonerna olika svar. Två respondenter har svarat att deras behandling 
troligen kommer att vara livslång. Medan de andra tre svarar att de önskar att de kunde sluta 
en dag men vet inte när. De tänker att bara deras liv blir bättre, stabilare eller lugnar ner sig så 
kan de nog börja trappa ner på medicinen.  
 
Förändra med LARO 
På frågan om vad respondenterna skulle vilja ändra på hos LARO-behandlingen så svarar alla 
fem att intagningskraven är för låga. Respondenterna beskriver hur LARO blivit som en 
lekstuga för ungdomar som inte vet vad ett beroende är. De uttrycker en stark oro kring att 
dessa ungdomar kan skapa ett starkare beroende till läkemedlen än vad de hade innan, och att 
det är för enkelt att få läkemedelsassisterad behandling. Flera förklarar att LARO ska vara 
sista utvägen när inget annat har fungerat. Plus att ungdomarna inte förstår vilken 
kontrollapparat LARO är och vad det är som de ger sig in i.  
 
Bemötande 
Här beskrivs vilken erfarenhet av bemötande deltagarna fått från sjukvården, polisen, 
arbetsgivare och familj.  
 
Familj och vänner  
Samtliga deltagare har varit öppna med sina familjer och närstående om att de skulle börja i 
behandlingen. I några fall har personen väntat med att berätta tills allt definitivt var klart och 
det inte längre fanns risk för negativa besked. Allt för att skydda sina närstående från 
ytterligare stress och från att inge falska förhoppningar, ifall de inte skulle få behandlingen. 
När de berättade så upplevde fyra av fem att de direkt fått positiva reaktioner som glädje och 
stöd och uppbackning för deras beslut. En familj gick så långt i sitt stöd för sin familjemedlem 
att de betalade för subutex som köptes på gatan. Det skedde under tiden mellan beslutet att få 
börja och själva inställningen på medicinen. En familj som till en början gav sitt fulla stöd 
tyckte att personen blev känslomässigt avstängd av metadonet. Personen bytte senare till 
subutex och sedan dess har familjen endast talat positivt om behandlingen och stöttat 
personen med att fortsätta den. I ett fall saknades det initialt kunskap om behandlingen och 
familjen trodde då att det var som att fortsätta missbruka. När de sedan såg skillnaden som 
medicinen åstadkom så ändrade de sig helt och har sedan dess varit väldigt positiva och 
stöttande. Då de närstående funnits där och bevittnat hur livet hade sett ut för dem som 
beroende, så hade de flesta redan från början av behandlingen uppfattningen att alternativet 
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till substitutionsbehandling kan vara döden. Samtliga delar nu uppfattningen om att ett 
medicinfritt alternativ inte är rimligt i för just deras närstående, då det inte fungerat hittills och 
de inte har råd att misslyckas. Ett misslyckande kan innebära ett alltför högt pris, ett 
oåterkalleligt.  

 
Polisen 
Samtliga säger att de har ett problematiskt förhållande till polisen till följd av sina 
erfarenheter under beroendeperioden. En av personerna återgav en positiv händelse som 
inträffade efter en tid i behandlingen. Vid ett slumpmässigt möte hade polisen visat stöd och 
uppskattning för att personen gjorde ett bra jobb. Vid tillfället hittade polisen droger på 
personen men lät den gå utan anmälan. Polisen sa att de inte ville förstöra då personen 
kommit så långt, men att nästa gång skulle de inte “titta bort”. Minst tre av personerna har 
haft polisen hemma hos sig under behandlingens gång. De har vid dessa “hembesök” räknat 
doser för att se att mängden stämmer. Någon särskild orsak som skulle motivera detta 
agerande, att de valt ut just den personen, har de inte uppgivit. I något fall har polisen 
kontaktat LARO-behandlingen trots att individen motsatte sig det. 
 
Några berättade hur polisen och LARO personalen varje vecka hade ett möte där de 
diskuterade patienterna, men efter ett större personalbyte hade gjorts så ändrades det. Först 
hade mötena minskat i frekvens till att slutligen upphöra helt. Patienterna som berättade kände 
sig kränkta av dessa möten och sa att det inte är någon annan patientgrupp som polisen har 
möten om. Den nya personalen hade enligt utsago sagt att de inte ansåg att det fanns några 
skäl för att ha dessa möten och därför skulle denna “relation” ha avslutats. Innan dess kunde 
polisen ringa LARO och lämna information om patienterna. Vid händelser där patienter 
kommit i kontakt med polisen av olika anledningar så har polisen under senare tid börjat fråga 
om de får kontakta behandlingen. Det är endast vid medgivande till detta som kontakt får tas 
eftersom att uppgifter om patienter är sekretessbelagda. Några säger att det inte alltid som den 
regeln efterlevs och att det har fått stora konsekvenser för speciellt en av dem. Händelsen 
hade inträffat då personen upptäckte en vän som hade tagit en överdos och ringde därför 112. 
Polisen hade kontaktat LARO trots att personen uttryckligen svarat nej på frågan ifall de fick 
kontakta dem. I samtalet hade de påstått att personen erkänt för dem att den hade en alldeles 
för hög dos och att personen ville sänka sin dos från 120 till 40 mg, att personen skulle må så 
mycket bättre av det, men inte vågat säga det till personalen. Polisen hade därefter påstått att 

- De tyckte att det var jättebra. De var ju bara glad att jag inte knarkade ihjäl mig, de hade väl 
insett hur pass allvarligt det var. 

 
- De tycker att det är helt underbart. Mina barn och dom ser mig som helt drogfri. 

 
- Till en början tyckte dom … att det var samma sak som att fortsätta missbruka när jag började 

på metadon den här gången och dom såg att det var stor skillnad från vad det hade varit, så, 
insåg dom väl till slut… att det var vad jag behövde. Så nu är dem väldigt positiva till det. 
Från att inte ha varit det.  

 
- Det var roligt att höra från andra att det är stor skillnad på en... och att det hjälper att få energi 

till att fortsätta vara drogfri.  
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LARO-patienten hade tagit en överdos. Personalen på LARO hade efter egen undersökning 
sagt att de förstod att uppgifterna om överdos inte stämde.  
 
När personen återgav vad som hänt så gick resonemanget runt det faktum att personen inte 
skulle ha vågat berätta om “sin höga dos”. Personen hade en normal dos och det är aldrig ett 
problem med att få sänka sin dos. Det är en självklarhet att man får göra det om man vill. 
Personen berättade vidare hur detta av någon händelse skedde i samma veva som personen 
faktiskt fick sin dos sänkt, mot sin vilja. 

 
 
 
 
 
 

Arbete och utbildning  
Två personer hade arbete eller praktik och beskrev mötet med sina arbetsgivare på liknande 
sätt. De beskrev hur arbetsgivarna i början varit kritiska p.g.a tidigare erfarenheter, att de 
bägge öppet uttryckt att de inte litade på personer i LARO-behandlingen. En deltagare 
berättar att för att han överhuvudtaget skulle få praktiken så var han tvungen att skriva på 
papper för att godkänna att arbetsgivaren skulle få se hans provresultat från LARO. 
Arbetsgivaren var skeptisk till att ta emot honom och sa att han skulle vara tvungen att visa 
200 procent p.g.a att han inte litade på beroendepersoner. Han menade att det gick att se på 
andra LARO-patienter att de var påverkade. 
 
Efter en tid på arbetsplatsen sa båda att arbetsgivaren ändrat inställning och uttryckte sig nu 
positivt. En uttryckte att chefen nu var stolt över honom och sagt att “på dig går det ju inte att 
se att du är påverkad”. Båda hade fått beröm för att de gjort ett bra jobb och att de jobbade 
hårt. En av dem har idag fast anställning på arbetsplatsen. Den andre berättade att han efter att 
ha gjort allt för att motbevisa arbetsgivarens initiala inställning fått höra att det kunde bli tal 
om fast anställning. Personen kände sig nu tveksam till att bli anställd och att han idag ångrar 
att han gick med på arbetsgivarens krav. I efterhand förstod han hur dåligt det kändes att ge 
någon annan rätt till provresultaten. Han menade att arbetsgivaren skulle kunna se på honom 
precis som på alla andra anställda ifall han var påverkad av något och att det skulle vara 
annorlunda om arbetsgivaren hade krav på samtliga anställda om drogtester.  
 
Socialtjänst eller andra insatser 
Under en tid fick en intervjuperson subutex i kombination med en familjehemsplacering. Han 
blev slagen och bevittnade hur andra misshandlades av mannen i familjen. En morgon valde 
intervjupersonen att inte kliva upp halv fem för att sköta deras hästar. Som straff fick han 
därefter cykla för att hämta ut sin subutex. Det var 2,5 mil enkel väg och straffet sträckte sig 
flera månader efter incidenten. Intervjupersonen berättar att han kom därifrån först när 
mannen i familjen kom på en annan familjehemsplacerad med att injicera droger på toaletten. 
Han var med och bevittnade hur familjehemsägaren reagerat med sådan ilska att han tog tag i 
den placerade mannens huvud och smällde det mot handfatet så att hela pannan spräcktes. 
Först då kom han därifrån, efter att mannen polisanmält händelsen. 

- Det hade ju gått bra för mig i flera år fram tills de började sänka dosen igen och då 
började jag må sämre igen. Sen dess så har det varit mycket mer återfall och sånt än 
vad det var innan. Sen är det ju nu i slutet som de insett, om man kollar i papperna 
så ser man ju att det har gått jättebra fram tills de har, börjat trappa ner dosen… Nu 
har jag fått upp dosen igen och jag mår mycket bättre. 
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Det fanns några erfarenheter av bemötanden från socialtjänsten eller andra insatser som har 
kunnat kopplats till LARO-behandlingen. Innan inskrivningen på LARO vistades en deltagare 
på ett behandlingshem där en sjukvårdare frågade om han verkligen borde ställa in sig på 
medicinen och ifall han ville bli en zombie och gå runt som en gammal gubbe och drägla. En 
annan berättar att hennes boendestödjare började prata om att det var så vidrigt på LARO-
mottagningen och att de bara fick gratis knark där. En tredje berättade att hans handläggare 
från Socialtjänsten tyckte inte om LARO-behandlingen och dröjde tre år med att skriva under 
rekommendationen för att personen skulle få behandlingen, trots att han hade uppfyllt kraven.  
 
Sjukvård 
Samtliga berättar att de blivit nekade vård under missbruket. 4 av 5 har vänt sig till sjukvården 
med olika fysiska åkommor efter att de börjat LARO-behandlingen. Samtliga säger att de inte 
fått smärtstillande medel vid svår smärta. Vid ett tillfälle har en deltagare fått till svar att 
läkaren hade fått lära sig att LARO-patienter inte ska få någon smärtlindring. De flesta säger 
att de ofta inte blir behandlade överhuvudtaget utan att många läkare säger att de inte vet hur 
de ska behandla människor med metadon eller subutex, och att de blir hänvisade till LARO. 
En deltagare har berättat att han känner sig kränkt då han sökt hjälp för fysiska åkommor men 
då sett sin lista på urinprover på skärmen på vårdcentralen. Något han ställer sig tveksam till 
och anser att det är stigmatiserande. En annan berättar att han för ett antal år sedan drabbats 
av en stafylokockinfektion (en följd av injektionsmissbruk) som angripit hjärtat och resulterat 
i att han nu har ett hål i en av hjärtklaffarna. Sedan han påbörjat LARO-behandlingen hade 
han haft feber dagligen i flera månader och blev rädd att det kunde ha med hans hjärtfel att 
göra. Han sökte sig därför till sjukvården för att få hjälp. När läkaren fick veta vilka mediciner 
han hade och att han hade metadon så skiftades fokus helt. Enligt läkaren var det metadonet 
som gjorde att han hade feber, att han hade alldeles för hög dos, därför skulle han sänkas. 
Läkaren skulle ringa ansvarige läkare på LARO och se till att dosen sänktes. Personen gick 
därifrån utan att något prov tagits i syfte att utreda vad febern kunde bero på. 
 
Av dem som deltagit under längre tid i LARO-behandlingen så talade båda om erfarenheten 
att personalens människosyn skiftat och att de som arbetar där nu har en annan människosyn. 
De berättade att flera av de som arbetat tidigare visade tydligt förakt och misstro mot dem 
som narkomaner. Några uttryckte det som att de anställda och vissa läkare hade ett 
“narkomanförakt” och att några av de tidigare anställda inte tyckte att de skulle ha mediciner 
alls, att de var negativt inställda till läkemedelsassisterad behandling. Detta baserar de på 
uttalanden av dåvarande personal om att de inte borde ha mediciner och andra liknande 
kommentarer. Några hade uttalat sig om att det inte går att lita på beroendepersoner och sedan 
var det allmänt beteende, som att behandla någon hånfullt och att de ibland skrattat när de 
mådde dåligt. Det var också en allmän jargong som fick dem att känna sig misstrodda av 
personalen och att de inte kände att de hade något stöd alls. Tre hade upplevt att läkare på 
LARO verkat ha tagit det personligt och därför straffat dem för sidointag. De berättar att de 
tex fått sänkta medicindoser till följd av positiva cannabisprover. 
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Positiva bemötanden från sjukvården 
Under samtalet om positivt bemötande så berättade nästan alla direkt om ett minne av något 
positivt som skett med deras kontaktpersoner på LARO. Det handlade om att de fått beröm 
och uppmuntran. Vissa minnen berörde händelser där läkare haft positiv inställning till dem 
och att de känt att deras ansträngningar uppmärksammats. De berättade att relationen med 
kontaktpersonen är väldigt viktig, att de känner förtroende och att de känner sig trodda. Något 
som gör stor skillnad är att kontaktpersonen ser sammanhanget istället för att haka upp sig på 
detaljer och regler. Kroppsspråket och ansiktsuttrycket förändrades totalt när de berättade om 
minnen från sådana positiva händelser. Det syntes på hela personen. Ett beröm som en 
deltagare delgett är följande: “(…) gör ju att jag får ännu mer motivation till att hålla mig 
drogfri, när man får bekräftat att det är skillnad från hur det har varit.” 
 
En annan deltagare uttalar sig om en tidigare kontaktpersons förhållningssätt till behandlingen 
och berättade att tidigare brydde de sig inte så mycket om sidointag av tex cannabis och hur 
kontaktpersonen förvarnade deltagaren om det var dags att lämna urinprov.  
 
Självhjälpsgrupper och media 
Samtliga säger att de som visar mest illvilja mot behandlingen är före detta missbrukare. 
Ingen i studien går på NA-möten till följd av att de inte känner sig välkomna där. ”De ser sig 
själva som att de kommit mycket längre och att vi inte är drogfria”. Den åsikten uttryckte 
samtliga på olika sätt. ”Jag gick på NA men slutade då de sa åt mig att jag inte fick prata om 
jag använde subutex”, 4 av 5 hade varit med om liknande situation. En hade inte sökt sig till 
någon självhjälpsgrupp alls då han sa att personerna på NA bara ser dem som påtända 
personer som gör bort sig, och inte får prata på grupperna. Det är åsikter han lärt sig under 
tidigare 12-stegsbehandlingar. Samtliga uttryckte liknande åsikter och att de inte heller känner 
sig välkomna på KRIS pga att det är samma sak där. Några beskrev att man inte är 
välkommen på KRIS om man använder mediciner vare sig metadon, subutex eller medicin 
mot ADHD. Några av dem refererade till tidningsartiklar där KRIS har gått ut och uttalat sig 
mot substitutionsbehandling och att de även har eller haft en kampanj som gick under namnet 
“Statligt knark är också knark” samt att de är motståndare till sprututbyte. De berättade hur 
personer i Umeå som arbetar inom kommunens missbruksbehandling med inriktning mot 12-
steg har uttalat sig negativt i media om substitutionsbehandlingen. Två personer kände sig 
direkt angripna då en person uttalat sig om att flera personer hade dött av överdoser av 
metadon som enligt utsago hade kommit från LARO behandlingens patienter. De menade att 
personen inte hade information att varken uttala sig om dödsorsak eller varifrån eventuella 
droger skulle ha kommit. De menade att de uttalar sig om sådant för att sänka 
substitutionsbehandlingens rykte. 
 
 
 

- Läkaren kom in helt svettig och rabiat, förbannad och skrek att ’nu sänker vi dig’ 
(…) Jag förstod aldrig varför det skulle bli bättre av att sänka min dos eller vad det 
hade med saken att göra, Det var som att han tog det personligt. 
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Om att vara öppen om behandlingen 
Samtliga berättar att det är problematiskt att vara öppen med människor om att de deltar i 
behandlingen, och att man får anpassa sig efter situationen. Två hade tidigare varit öppna om 
detta men menade att de fått tänka om. Det har varit svårt för flera av dem att uttrycka vad det 
är som händer då människor får reda på det, men flera uttrycker att de känner sig “dömda”, 
“stoppade i ett fack”, och att “människor säger inte rakt ut vad de tänker men att man får 
negativa reaktioner”. Några har istället fått frågor om varför de inte slutar med medicinen nu 
när det går så bra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De flesta som känner mig vet ju om att jag går på LARO, men folk som jag känner 
mindre så är det inget som jag berättar. För samtidigt som det har hjälpt mig så… 
skäms jag samtidigt… Tror LARO har ett ganska dåligt rykte. 

 



 
               

34 

7. ANALYS 
För att förenkla analysen kommer resultatet att analyserats tema för tema, för att koppla det 
material som presenterats till teori och tidigare forskning. De första två teman som har 
presenterats i resultatet har i huvudsak analyserats och kopplats till tidigare forskning. Även 
om en viss koppling till teorin har gjorts i denna del av analysen. Detta för att det är främst i 
mötet med andra människor som de olika teserna kopplas in. Bemötande analyseras mindre i 
förhållande till tidigare forskning.  
 
Livet innan 
Studiens resultat kan kopplas till den forskning som presenterats. NCD (1998) beskriver att 
opioidberoende är ett kluster av kognitions-, beteende-och psykologiska symtom som gör att 
individen fortsätter att använda drogen trots att det orsakar problem. Detta är något som 
tydligt återfinns bland intervjupersonernas berättelser om sina liv. Där orsaken till att de ens 
började inta droger kantas av ett moln av trassliga familjeförhållanden, psykiskt-och 
känslomässigt lidande i deras barndom/ungdom. Uppväxt som innehållit missbrukande 
föräldrar, incest, våld i hemmet, föräldrar som grälar eller föräldrar som ignorerar det som 
tycks vara jobbigt. Uppväxt med beteendeproblem, psykologiska problem, dåligt umgänge, 
prostitution och kunna skapa en roll via drogerna. Två respondenter fick till och med droger 
och alkohol av sina familjemedlemmar som barn, de endast var 10–11 respektive 13 år gamla. 
I de här fallen var det en pappa och en mormor som gjorde detta, när de egentligen borde 
skyddat barnen så försattes de i en ännu större fara. Allt detta visar tydligt på de 
familjeproblem NCD (1998) beskriver att opioidberoende individer har erfarenhet av.  
 
Intervjupersonerna har själva nämnt att drogerna nog blev deras sätt att hantera det lidande 
som de upplevde i sin barndom/ungdom. Det lidande de hade lättades upp när opioiden intogs 
och en stark känsla av välbefinnande infann sig istället. Respondenterna har berättat om hur 
de första intagen av drogerna fick de att må bättre än någonsin tidigare. En respondent 
beskrev hur bra han mådde och kunde fokusera i skolan, en annan har återgett hur det kändes 
som att han hade hittat hem. Det är inte så svårt att förstå varför beroendet utvecklas om 
opioiden påverkar hjärnans belöningssystem så kraftfullt att en känsla av eufori utvecklas och 
att opioiden i sig är beroendeframkallande (Blaster, 2007). Enligt Ward, Hall och Mattick 
(1999) visar forskning att opioidberoende personer har en mycket högre grad av depressioner 
och beroenden än övriga delen av befolkningen. Studien har visat att även detta återfinns i 
resultatet, deltagarnas psykologiska välbefinnande har varit i botten innan inskrivningen på 
LARO. Livet kretsade kring drogerna och när de skulle kunna få nästa dos, stressen och 
ovetskapen om hur dagen skulle bli är obeskrivligt att sätta ord på.  
 
Vidare utvecklades de kluster enligt NCD (1998) med värre symtom och lidanden, där det 
som först var deras hjälp upp i livet sedan blev det som bryter ner de ännu mer. Hur mycket 
problem och lidande deras beroende än har orsakat dem själva och deras anhöriga, så har 
drogsuget varit starkare och de har fortsatt bruka det. Trots att konsekvenserna och skadorna 
blev större och värre. De skador som studien visat att intervjupersonerna upplevt är bland 
annat allvarliga infektionssjukdomar som hepatit C och stafylokockerinfektion, som Krantz 
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och Mehler (2004) beskrivit. Deras vänner som dött av och de har själva överlevt från 
överdoser. NCD (1998) beskriver hur den som har ett opioidberoende ofta har en lång historia 
av kriminalitet samt familje-, anställnings- och psykologiska problem. Kriminaliteten kom in i 
intervjupersonernas liv som ett sätt att kunna finansiera sina droger. De kriminella 
handlingarna som respondenterna har utfört har varit olika, men målet var densamma. 
Prostitutionen var också ett sätt att kunna finansiera sina droger för studiens kvinnliga 
deltagare, där hennes liv då bestod av blodiga våldtäkter, misshandel och utnyttjanden. Enligt 
Armelius och Armelius (2010) så är det väl känt att prostitution används för att kunna 
finansiera sina droger, vilket denna studie kan bekräfta.  
 
Familjeproblemen kopplat till NCD (1998) sker på olika sätt i studien. Dels respondenternas 
egna erfarenheter från sin barndom, men även det lidande som familjemedlemmar och 
anhöriga fått utstå på grund av beroendet. De som har barn har berättat hur beroendet orsakat 
deras barn lidande. Där barnen påverkats negativt på olika sätt. Men inte med flit från 
deltagarnas sida, på grund av sitt beroende kunde de inte bättre. Studien har visat att barnen 
till dessa beroendepersoner har blivit lämnade ensamma utan mat, lämnade ensamma i hopp 
om att de skulle komma tillbaka och att barnen lidit. Barnen som har omhändertagits och 
flyttat i familjehem för att bo i trygghet, men väl där blev de misshandlade och försummade 
istället. Samma barn fick sedan sitta uppe och lyssna medans deras mamma blivit våldtagen 
och misshandlad, beredda att ringa 112 om det skulle behövas. De har även hittat sin mamma 
i badrummet med nålar kvar i armen och blod på badrumsgolvet, så barnen fick lov att få med 
sig henne till soffan. Intervjupersonen ifråga kan idag se detta i klarhet och hon ångrar sig 
djupt, hon ser vilken misär hon utsatt sina barn för. Man behöver knappas har vetenskapliga 
studier för att förstå vilket lidande detta kan orsaka barn. Men även familj och vänner 
påverkas mycket negativt. Studien har visat att föräldrar känner rädsla för att deras barn ska 
dö på grund av sitt beroende, eller utsätta sig för andra farliga situationer. Opioidberoende 
påverkar så många fler än bara den som intar drogen. Hur mycket det sammanlagda lidandet 
landar på är omöjligt att mäta, men vi är överens om att det är betydligt högre än vad någon 
människa förtjänar.  
 
Samtliga respondenter har varit beroende av opioider i flera år. Enligt Johnson (2010) är det 
svårare att få hjälp ju längre ett opioidberoende har pågått. Vilket kan kopplas till det 
deltagarna beskrivit om alla sina försöka att sluta med opioider innan LARO. Studien har 
visat att deltagarna har flera års erfarenheter av domar, behandlingshem, 12-
stegsbehandlingar, LVU/LVM och så vidare. Men inget har hjälpt individerna att utveckla ett 
drogfritt liv. Samtliga insatser visar ett samband till de punitiva testerna. I synnerhet de teser 
där en drogbrukare ses som en avvikande individ i samhället eller ett objekt för åtgärder. Då 
behandlingsalternativen har varit ideologiskt baserade och inte haft vetenskaplig grund. Samt 
en drogpolicy baseras på ideologier och dogmatism, där den egna viljan till att få 
läkemedelsassisterad behandling har avslagits. Vissa av respondenterna har fått söka flera 
gånger innan de blivit beviljade att få gå LARO. Vid ett utvecklat opioidberoende har man 
inte kunnat påvisa några tydliga varaktiga effekter från en drogfri narkomanvård, alltså 
behandling utan läkemedel enligt Johnson (2010). Däremot så finns det starkt stöd för att 
läkemedelsassisterad behandling har goda effekter. Vilket framkommit i studiens material 
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genom hur respondenterna beskrivit att LARO var deras sista utväg och hur de genom 
behandlingen fått ett liv. Den substitutionsbehandling som har efterfrågats och nekats är 
kopplad till harm reductions tes om drogpolicy skall baseras på beprövad erfarenhet och 
vetenskap. Den ovilja till att bevilja sådan insats synliggör det punitiva synsättet.  
 
Sammantaget har studiens resultat visat att de konsekvenser och skador som respondenterna 
återgett stämmer väl överens med det som tidigare forskning visat. Där livet med beroendet 
innan LARO inneburit kriminalitet, sjukdomar, prostitution, våld, vänner som dött av 
överdoser, illegal droganvändning, psykiskt lidande för samtliga deltagare och dennes 
anhöriga. 
 
Livet efter 
Studien visar att efter respondenterna börjat på LARO så sker det positiva saker i deras liv. 
Alla de goda effekter och fördelar som nämnts i tidigare forskning återfanns även i studiens 
resultat. Där en stark gemensam effekt av att få läkemedelsassisterad behandling är att de kan 
leva drogfria. Trots några enstaka återfall så tycks intervjupersonerna leva ett drogfritt liv med 
hjälp av sina mediciner, vilket är en positiv faktor. Alla steg mot en skadereducering är 
värdefulla och bör beaktas med positivitet. Detta har gett flera goda effekter på deras liv. 
Johnson (2010) skriver att LARO-behandlingen leder till en kraftig minskning av illegalt 
drogbruk och prostitution. Vilket studien kan bekräfta har hänt sedan respondenterna började 
få läkemedelsassisterad behandling, samtliga har svarat att utan medicinen hade de inte 
kunnat leva utan opioider. I och med att intaget minskat av illegala opioider kan detta bidra 
till att den illegala droghandeln minskat, så som forskningen visar. Genom att inte vara fast i 
opioidens våld så har de kunnat lämna sina kriminella banor och kunnat göra andra saker i 
sina liv. NCD (1998) beskriver att när långsiktiga studier gjorts har resultaten visat att 
opioidberoende som får läkemedelsassisterad behandling tjänar dubbelt så mycket mer 
pengar/år än de som inte är i behandling. Detta kan också bekräftas i studien där två 
respondenter har fast arbete tack vare behandlingen och lever tillsynes vanliga ”Svenssonliv”. 
Studiens kvinnliga deltagare har slutat prostituera sig och hon har tydligt uttryckt att hon 
aldrig skulle kunna utsätta sig för sådana farliga situationer efter inskrivningen på LARO. 
Detta visar på en stark positiv aspekt för vilken skadereducering läkemedelassisterad 
behandling kan åstadkomma. 
 
Det finns studier som visat att sjuklighet och dödlighet minskar dramatiskt hos 
beroendepersoner som går i LARO (Johnson, 2010). Sammanlagt har fyra av fem 
respondenter sagt i studien att för de handlar behandlingen om liv eller död. Två av fem 
respondenter har ordagrant sagt att de inte hade levt idag om det inte vore för behandlingen. 
En annan har svarat att han kommer ta sitt liv om han skulle bli utskriven och den fjärde har 
svarat att det är medicinen som gäller för att leva, annars kommer hon dö. Att studien visat 
detta ses som en mycket stark indikation på att LARO kan rädda liv och hur viktigt det är att 
behandlingen erbjuds i tid till de som har ett utvecklat beroende. Respondenterna har varit 
beroende av opioder mellan 3–16 år innan de blivit inskriva på LARO. Att kunna rädda liv 
bör ses som den viktigaste effekten som LARO kan ha för individer med ett utvecklat 
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opioidberoende. Förutom att LARO har hjälpt studiens respondenter att överleva sitt 
beroende, så uttrycker samtliga att de mår bättre idag. Även om somliga psykiska besvär 
kvarstår så vittnar samtliga om att det är skönt att slippa abstinensbesvärens berg-och-dalbana. 
Samt slippa tänka på om de har tillräckligt med droger för att klara dagen. Vilket är den stark 
förbättring av livskvalitén för att jämföra med hur livet såg ut innan deltagarna fick LARO.  
 
Men det är inte bara intervjupersonernas liv som har påverkats positivt. De har berättat om 
hur deras familjemedlemmar mår bättre. Att studien visar detta kan tolkas genom att 
deltagarna inte tar opioider längre eller utsätter sig för farliga situationer i försök att få in 
pengar, så kan anhöriga slappna av igen. Anhöriga upplever möjligtvis ett lugn i vetskapen 
om vad sin son/dotter/syskon/vän/partner är någonstans, att de håller sig borta från beroendet 
och har utvecklat ett liv som betraktas som tryggare än tidigare. Men även att barnen vill ha 
kontakt måste ses som en stor vinst för våra deltagare som detta inträffat för.   
 
Gällande behandlingstiden på LARO så har svaren varit olika hos respondenterna. I Johnson 
(2010) står det att läkemedelsassisterad behandling oftast är långvarig och ibland även 
livslång. Detta har återgetts av deltagran i den här studien. Två har landat i att den 
läkemedelsassisterade behandlingen kommer att vara livslång. Medan tre önskar att de ska 
kunna sluta någon gång i framtiden, enligt deras egna ord har samtliga sagt att bara livet blivit 
mer stabilt så kommer de nog kunna trappa ner på medicinen och fasa ut den.  
 
Förändra med LARO 
Att samtliga respondenter kände att de ville förändra intagningskraven till LARO kan ses som 
en anmärkningsvärd aspekt. Det respondenterna uttryckt är att de ungdomar som kommer in i 
programmet inte har ett fullt utvecklat opioidberoende och där medicineringen orsakar en 
större skada än nytta. Vilket kan styrkas av Johnson (2010) som har skrivit att de som varit 
beroende av opioider i mindre än två år varken bör behandlas med metadon eller buprenorfin. 
Johnson (2010) menar att dessa individer har goda chanser att kunna behandla sitt beroende 
utan medicinsk hjälp. Återigen tycks studiens resultat visa liknande innehåll som forskningen.   
 
Analys av bemötande utifrån teorin om harm reductions samt de punitiva teserna 
Punitiva teser-  

• Drogbruk betraktas utifrån ett moraliskt perspektiv.   
• En drogbrukare är en avvikande individ eller ett objekt för åtgärder. 
• Drogpolicy baseras på ideologier och dogmatism.   
•  Drogpolicy där “kriget mot droger” eller där målet: ett drogfritt samhälle används 

som förevändning för att trampa på individer som brukar 
 
Harm reductions teser- 

• Drogbruk som sådant skall betraktas med en neutral inställning 
• En drogbrukare är en suverän medborgare och medlem i ett samhälle 
• Drogpolicy skall baseras på beprövad erfarenhet och vetenskap 
• Drogpolicy skall respektera mänskliga rättigheter och stödja rättvisa     



 
               

38 

Ett bemötande handlar om den fråga, om inte personen som står under behandling ska sluta 
med medicinen nu när allt går bra. Frågan tyder på att det saknas en reflektion om 
medicineringen kan vara en orsak till att det går bra. Det tyder på en oförmåga till att se 
kopplingen mellan orsak och verkan. Det är möjligt att tolka detta bemötande som ett resultat 
av lite kunskap. Något som talar emot denna tolkning är att andra sjukdomar som hanteras 
med hjälp av medicinering oftast inte ger upphov till liknande funderingar.  Det ger skäl till 
att resonera om ifall dessa frågor är en yttring av att föreställningar om beroende och 
medicinering skiljer sig från andra sjukdomar som kräver narkotikaklassad medicinering. Det 
kan tyda på att metadon och subutex inte enbart betraktas som mediciner, utan även som 
droger. Det kan även tyda på en uppfattning om att resultatet av att livet går bra inte räknas 
som ett äkta framsteg eller ett tillräckligt framsteg då personen inte är totalt avhållsam från 
alla droger. Dessa uppfattningar visar samband till den punitiva tesen om att drogbruk 
betraktas utifrån ett moraliskt perspektiv. Tankesätten visar även samband till den punitiva 
tesen- en brukare av droger är en avvikande individ eller ett föremål för åtgärder. Trots att 
livet fungerar bra för personen ifråga så måste något åtgärdas tills personen inte längre är en 
“brukare av droger”.  
 
Informationen om att det har skett möten mellan LAROs anställda och polisen där patienterna 
är föremålet för samtalen visar på ett bemötande av beroende med samband till flera av de 
punitiva teserna. Här förhåller sig analysen till antagandet att inga andra mottagningar inom 
sjukvården utbyter information om patienterna med polisen trots att andra narkotikaklassade 
mediciner skrivs ut till andra patientgrupper. Denna distinktion mellan patientgrupper påvisar 
att de beroende betraktas ur ett annat perspektiv än andra. Ifall de drogberoende betraktades 
neutralt så skulle polisen agerande endast riktas mot enskilda individer och inte mot en hel 
grupp beroende individer. Man kan anta att det är ett försök till att kontrollera att mediciner 
inte kommer ut på gatan. I och med att ingen annan patientgrupp med narkotikaklassade 
mediciner blir utsatta för samma åtgärder visar det på ett samband till tesen “drogpolicy där 
kriget mot droger” eller där målet: ”ett drogfritt samhälle används som förevändning för att 
trampa på individer som brukar”. Informationen indikerar att man kan ha brutit mot 
patientsekretessen och att man generaliserat en hel patientgrupp. Agerandet visar också 
samband till tesen “en drogbrukare är en avvikande individ eller ett objekt för åtgärder”, då 
mötet mellan polisen och LARO i sig är ett sätt att åtgärda något inom patientgruppen. 
Polisens insatser är att förebygga och bekämpa brott och även om brott kan bekämpas genom 
att utbyta information om LARO-behandlingens patienter, så kränker detta patienternas 
integritet. Det eventuella motivet av att förhindra försäljning av mediciner kan därför tolkas 
som en förevändning för att trampa på individer som brukar. Liknande samband kan ses 
mellan polisens agerande där de uppgav felaktig information om en patient för LARO. 
Bemötandet av läkaren där LARO-patienten sökte vård för feber och fick svaret att det var 
den höga metadondosen som var orsaken visar liknande tendenser. Läkaren fick en patient 
som hade kända hjärtproblem orsakade av en infektion. Ändå undlät denna att ta prover eller 
att undersöka patienten och all fokus riktades åt att sänka patientens metadondos. Även om 
läkaren av någon anledning själv trodde att febern kunde bero på metadonet, så uteslöts inte 
andra möjliga sjukdomstillstånd. Då läkaren sa att denne skulle kontakta LARO för att få 
patientens dos sänkt och patientens dos sänktes, är det troligt att detta faktiskt skedde. Då 



 
 

39 

inget prov tagits som visat att symtomen berodde på metadondosen kan bemötandet inte sägas 
ha en vetenskaplig grund. Möjligheten finns att läkaren verkligen trodde på sin teori eller att 
läkaren var negativt inställd till metadonet. Även om ingen slutsats kan dras helt säkert så är 
det troligt att läkaren kände till att metadon inte ger upphov till feber. En person som utan 
vetenskapligt stöd försöker att påverka patienters doser, kan ses som ett försök till att sabotera 
en pågående behandling. Att sabotera en pågående behandling kan antingen ses som ett 
uttryck för att man är emot substitutionsbehandling som sådan eller att man ser brister i 
behandlingen som att mediciner säljs till andra beroende. Det kan därför ses som ett försök till 
att få inflytande över doser och genom att påverka till en sänkning av medicindosen försämra 
möjligheterna till försäljningen. Agerandet visar samband med tesen “drogpolicy baserad på 
ideologier och dogmatism” eller tesen “drogpolicy där kriget mot droger” eller där målet: ett 
drogfritt samhälle används som förevändning för att trampa på individer som brukar”. Att 
vara helt emot substitutionsbehandling i alla dess former måste ses som ett uttryck för att man 
ställer sig emot drogpolicy som baseras på beprövad erfarenhet och vetenskap. Vi har i 
kapitlet om tidigare forskning visat att ingen alternativ behandlingsform visat samma, eller i 
närheten av liknande effekt mot opiatberoende som substitutionsbehandling gör. Att helt 
bortse från vetenskapliga bevis måste därför ses som uttryck för andra ideologiska eller 
dogmatiska åsikter. Det är ett bemötande som av orsaker som får ses som godtyckliga strävar 
efter att förändra något i patientens liv, mot dess vilja. Det visar därför samband till tesen som 
berör att man ser den beroende som ett objekt för åtgärder. I de fall man är förespråkare för 
total avhållsamhet och strävar efter ett drogfritt samhälle, så kan sabotaget tyda på att man 
använder dessa mål som förevändning för att trampa på individer som brukar.  
 
Intervjupersonerna har i berättelserna om bemötande, målat upp en gemensam bild av de som 
är mest negativt inställda till substitutionsbehandling. De beskriver dessa med egna ord som 
“före detta missbrukare”, och det är alltså den gruppen som uppvisat de mest negativa 
bemötandena. Det är kopplat till erfarenheter av att de inte fått tala på självhjälpsgrupper, då 
“motståndarna” anser att patienterna inte är drogfria till följd av bruket av medicinen. I 
berättelserna om dessa självhjälpsgrupper så ingår även erfarenheter av KRIS bemötande. 
Enligt patienterna har de i media uttryckt sina åsikter om att sprututbyte är skadligt och att de 
betraktar deltagande i substitutionsbehandling som likställt med ett aktivt beroende. 
Intervjupersonerna har berättat att de inte är välkomna i deras lokaler. KRIS har även en 
kampanj mot substitutionsbehandling under benämningen “statligt knark är också knark”. 
Samtliga åsikter visar samband till tesen “drogpolicy baseras på ideologier och dogmatism”. 
Ingen hänsyn tas till det faktum att substitutionsbehandling är baserad på vetenskap och 
erfarenhet, och att forskning och utvärdering har skett innan den första metadonbehandlingen 
fick fortsätta i Sverige. De bortser helt från den skadereducerande effekten som behandlingen 
har. Deras drogpolicy strävar efter total avhållsamhet visar samband till tesen “drogpolicy där 
“kriget mot droger” eller där målet: ”ett drogfritt samhälle används som förevändning för att 
trampa på individer som brukar”. Tolkningen i analysen är att KRIS medlemmar har insikt i 
att dessa uttalanden, mer eller mindre direkt riktade mot patientgruppen, kan upplevas som 
både kränkande och tas som personliga angrepp. Det riktas mot en redan utsatt grupp och mot 
denna bakgrund måste det tolkas som att den personliga kostnaden är försvarbar i kriget mot 
droger.    
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Bemötandet av arbetsgivarna såg i princip identiskt ut för båda intervjupersoner med 
erfarenhet från detta område. Till en början var de skeptiska och uttalade sig negativt om 
individer som ingår i substitutionsbehandling- “De går inte att lita på missbrukare”, “de som 
deltar i LARO ser påverkade ut”, och kraven var mycket högre för dem som måste bevisa 
arbetsgivaren motsatsen, något som tydligt uttalades. I ett fall var personen tvungen att skriva 
på medgivande för att arbetsgivaren skulle få tillgång till provresultaten från LARO. Efter en 
tid på arbetsplatsen visade båda arbetsgivarna istället en positiv inställning till personerna och 
uttalade kommentarer som att “på dig så går det ej att se att du är påverkad”, och “Du gör ett 
så bra jobb”. De fick båda löften om fast arbete till följd av deras goda arbetsinsatser. Dessa 
erfarenheter tyder på att arbetsgivarna haft en tydlig bild av ex. angående huruvida man ser 
påverkad ut av medicinen och en till viss del redan cementerad uppfattning om patienter i 
substitutionsbehandling. Ifall de haft tidigare erfarenheter av patienter som misskött sin 
behandling eller om det helt enkelt handlar om bristande erfarenhet, går inte att säga. Av olika 
anledningar jämställde arbetsgivarna till stor del patienterna i LARO med aktivt beroende. De 
krävde insyn i provresultat och högre prestationer för att då motbevisa deras egna 
uppfattningar. Detta bemötande visar på samband till de punitiva teserna. Att kräva tillgång 
till sekretessbelagda sjukvårdsjournaler kan kopplas till tesen om att en drogbrukare är en 
avvikande individ eller ett objekt för åtgärder. I de fall en arbetsgivare vill försäkra sig om att 
de anställda är drogfria, skulle en neutral inställning till beroende resultera i att detta omfattar 
samtliga anställda. Att dessa krav endast ställs på den beroende visar att beroende betraktas 
separat, ur ett moraliskt perspektiv. En viss likhet syns mellan utvecklingen av bemötandet av 
familjerna och arbetsgivarna. I de fall familjemedlemmar haft negativa föreställningar om 
behandlingen, ändrades denna uppfattning efter en viss tid. Samma sak händer på 
arbetsplatserna. Efter att olika föreställningar och motstånd till behandlingen dominerat i 
starten ändrades det med tiden då kunskapen och erfarenheten av behandlingen ökade och 
inställningen till behandlingen blev istället positiv. Öppenhet att ifrågasätta sina egna 
övertygelser kan kopplas samman till harm reductions tes om att drogpolicy skall baseras på 
beprövad erfarenhet och vetenskap. 
 
Berättelser vittnar om att det har funnits anställda på LARO som mer eller mindre öppet stått 
för sina åsikter emot substitutionsbehandling. De har i bemötandet av patienterna fått 
patienterna att känna sig misstrodda och misstänkliggjorda. Det har resulterat i att patienterna 
inte velat gå till mottagningen till följd av de negativa känslomässiga följder detta bemötande 
haft. Sådant agerande visar samband till samtliga punitiva teser. Problematiken ligger i mötet 
mellan de två perspektiven. Där deras arbetsplats har ett skadereducerande, ett harm reduction 
perspektiv och de själva stått för det motsatta punitiva synsättet där de anser att mediciner inte 
skall ges till beroende och de betraktar beroende genom ett moraliskt filter.   
 
Positiva bemötande handlade nästan uteslutande om de egna familjerna och om goda 
kontakter med LARO. På den direkta frågan om var personen fått ett positivt bemötande så 
var det första svaret alltid LARO. Det handlade om kontaktpersoner som visat förtroende för 
personen, och att de fått uppmuntrande kommentarer. Det kretsade även om vikten av att 
personalen inte agerar på det som deltagarna individuellt anser är mindre viktigt, som att 
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bruka cannabis tex. Det finns samband mellan dessa typer av bemötande och i princip harm 
reductions samtliga teser. Att se den beroende neutralt istället för ur ett moraliskt perspektiv 
omfattar förmågan att visa förtroende för personen, i motsats till att förvänta sig ett opålitligt 
beteende grundat på att individen är beroende. De får här visa sig som individer, får motta 
respekt och förtroende utifrån sitt individuella handlande. Att någon kontaktperson till och 
med förvarnade individen för ett kommande urinprov kanske inte uppfattas som positivt av 
många. Det visar dock att kontaktpersonen ser patienten som en egen individ, en medlem i ett 
samhälle. Det kan kopplas samman med tesen “drogpolicy skall respektera mänskliga 
rättigheter och stödja rättvisa”. Att sätta bestämmanderätten över sitt eget liv över regler visar 
på ett neutralt perspektiv, en respekt för mänskliga rättigheter och rättvisa. Denna inställning 
har gemensamma beröringspunkter med det positiva bemötandet en av personerna hade 
upplevt vid ett möte med polisen. Polisen bekräftade med positiv feedback att personen gjort 
framsteg, att han gjort ett bra jobb, och valde vid samma tillfälle att blunda för ett ringa 
narkotikabrott som personen gjort sig skyldig till. Dessa bemötande visar på kapacitet att göra 
skillnad mellan olika situationer, och en förståelse för hur valet mellan att straffa eller att 
blunda för vissa regelbrott påverkar den skadereducerande effekten.  
 
Övergripande slutsats:  
De första tre avsnitten av analysen visar att studiens resultat har samband med den forskning 
som presenterats. Där de skador, konsekvenser och förändringen efter inskrivningen på 
LARO-behandlingen har varit tydlig och sammanhängande hos samtliga intervjupersoner och 
forskningen. Den sammanlagda och enskilda skadereduceringen har varit markant sedan de 
började med metadon eller subutex, och livet har fått en mer positiv riktning. Studien har visat 
på mycket liknande resultat som tidigare forskning kring ämnet, där läkemedelsassisterad 
behandling har starkt stöd för att ge flera positiva effekter och kan rädda opioidberoendes liv.  
 
Analysen tyder på ett tydligt samband mellan ett positivt bemötande och en grundläggande 
inställning till drogbruk som går i linje med harm reductions teser. På samma sätt går det att 
se samband mellan ett negativt bemötande och ett punitivt synsätt. Med ett förenklat 
språkbruk kan en punitiv inställning till drogbruk uttryckas som en moraliserande uppfattning. 
Resultatet av analysen tyder därför på att man kan förklara ett negativt bemötande med en 
moraliserande uppfattning av LARO. Då man kan finna samband mellan de punitiva teserna 
och det negativa bemötandet, så kan man förenklat säga att det är en moraliserande 
uppfattning om LARO som ligger bakom de negativa bemötandena.   
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8. DISKUSSION  
LARO är en behandlingsform med starkt vetenskapligt stöd för att den kan innebära markanta 
skillnader för individer som går den. I studien har deltagarnas förändringar varit stora och 
små, men samtliga åt en positivare riktning i livet. Även en liten förändring behöver ses som 
värdefull då alla individer har olika förutsättningar och kapacitet. En liten minskning av 
drogbruket kan skapa skadereducering som för individen innebär en skillnad mellan liv och 
död. Det är synd att inte denna förståelse kan uppfattas hos dess motståndare. Men en allvarlig 
faktor som vi observerat är att dessa motståndare har argument som tycks sakna vetenskapligt 
stöd. Dessa argument är mer uppbyggda ur ett strafftänkande perspektiv där alla 
droginnehavare ska gå till fängelset - utan att passera gå, som det populära sällskapsspelet 
monopol ber sina spelare att göra. Det kan vara att de saknar kunskap och förståelse om 
opioidens påverkan på det centrala nervsystemet och hur illa abstinensen blir efter den. Vi tror 
att det många gånger beror på okunskap i samhället, men ibland kanske det kan röra sig att 
man håller sig fast vid dogmer. Med en oförmåga eller ovilja att tänka om i frågan kan handla 
om att inte vilja ifrågasätta sin trosuppfattning. Om vi tänker på dessa hjälporganisationer som 
motsätter sig LARO, anser vi att det är illa att deras åsikter som saknar vetenskapligt stöd 
tycks uppmuntra endast behandlingsmetoder som ger sämre effekt och kan kosta människor 
livet. Plus att de får statligt stöd för det. Om deras åsikter hade fått styra 
behandlingsmöjligheterna hade det kunnat bidra till mer lidande och en högre dödlighet hos 
opioidberoende personer.  

Möjligheten att ta steget och sluta med metadon eller buprenorfin finns alltid kvar så länge 
man går behandlingen och är vid liv. Det är frivilligt om man vill börja trappa ur eller stanna 
kvar. Vi ställer oss däremot skeptiska till att människor blir utskrivna från LARO om de 
missköter sig under behandlingen. Att missköta sig kan vara ett tecken på att man behöver 
stöd mer än någonsin, kanske är det något i livet som vacklar. Johnson (2010) har skrivit att 
det finns inget vetenskapligt stöd för att det är effektivt att bestraffa LARO-patienterna på 
detta vis. Det betyder att varje initiativ en läkare tar för att skriva ut en patient, sker på möjlig 
bekostnad av patientens liv. Det är en paradox att LARO, en medicinsk behandling mot en 
sjukdom, men då sjukdomen visar sina symtom så straffas den beroende med sänkning av de 
verksamma medicinerna eller i värsta fall, tas medicinering bort. Ingen diabetiker blir 
utskriven och nekad sin medicin för att han eller hon äter för mycket socker. Vi förstår att 
skillnaden ligger i att droginnehav är olagligt vilket godsaker inte är. Men orsaken till att 
individen behöver hjälp kan ses som densamma. En opioidberoende person behöver hjälp med 
sin sjukdom som opioidberoende. En diabetiker behöver hjälp för sitt blodsocker och kunna ta 
hand om den mat som tas in. Båda har en sjukdom och rätt till behandling.  

I inledningen nämndes att Sverige har en narkotikalagstiftning som innebär att allt olovligt 
bruk av narkotikaklassade preparat är straffbara. Portugal har i sin tur tagit steget till att 
avkriminalisera drogbruk och märkt positiva förändringar. En intressant aspekt är att jämföra 
Sveriges och Portugals siffror av överdoser. I Sverige dör det ca 70 personer/1 miljon 
invånare varje år av överdoser (Ingraham, 2015). I Portugal ligger den dödssiffran nere på 3 
personer/1 miljon invånare. Från 2015 tycks dödsiffran har stigit ytterligare, enligt Bergstedt 
(2017) ligger dödsiffran idag på 100 personer/1 miljon invånare. Enligt EU:s narkotikabyrå är 
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utdelning av nässprayen naloxon en av de viktigaste åtgärderna för att minska 
överdosdödligheten (Bergstedt, 2017). Nalaxon häver en överdos och slår ut opioderna. 
Läkemedlet är ofarligt att inhalera används sedan länge inom akutsjukvården. Sedan några år 
tillbaka delas naloxon ut till droganvändare själva och till deras anhöriga i allt fler EU-länder, 
men inte i Sverige. Det sker en viss förskrivning av naloxon i Sverige, men då de behövande 
är opioidberonde som oftast inte har kontakt med läkare når naloxonet inte ut dit där den 
behövs. En möjlig lösning för att få ner Sveriges dödssiffra, är att Sverige börjar ta efter de 
andra EU-länderna. Som har harm reduction approach och hälsoinriktad drogpolicy till 
exempel sprututbyte, läkemedelsassisterad behandling, naloxon och avkriminalisering av 
drogbruk. Vi har länge strävat ett narkotikafritt samhälle ur ett punitivt perspektiv men har 
hamnat långt ifrån det målet. Sverige har blivit omsprungna av Estland i narkotikarelaterade 
dödsfall. Då deras siffror angående detta de senare åren har minskat, medans Sverige tycks 
stadigt öka. Detta kan indikera på att Sverige kommer kunna få första platsen inom snar 
framtid.  

Som argument mot behandlingen används den mängd medicin av subutex eller metadon som 
hamnar på gatan. Precis som marknadsekonomin fungerar så är det efterfrågan som styr. Att 
efterfrågan på mediciner som används till läkemedelassisterad behandling finns, kan kanske 
visa på att behovet av den behandlingsformen finns. Även om metadon eller subutex kommer 
ut på gatan och används av en opioidberoende, så orsaker de inte värre skador än heroin. Vi 
lägger ingen värdering i huruvida dessa mediciner säljs på gatan eller inte. Vår enda önskan är 
att de behandlingar och insatser som finns resulterar i ett mindre lidande för alla som drabbas 
av ett opioidberoende. Precis som sjukvården ska baseras på beprövad erfarenhet och 
vetenskap, så bör också den drogpolitik som förs ha en sådan kunskapsbas. Vi kan i dagens 
skrivande stund läsa hur Norge gått ut med att de för fyra dagar sedan kommer införa en 
avkriminalisering av drogbruk (Wicklén, 2017). Hur utformningen kommer se ut är ännu inte 
klart, tanken är att fler ska få hjälp samtidigt som polisen ska koncentrera sina resurser på de 
som säljer, tillverkar och distribuerar droger. Likt de länder i EU som mer och mer har 
frångått den punitiva inställningen till drogbruk, så väcker nu Norges ställningstagande 
hoppet om att framtiden går mot en skadereducerande och hälsoinriktad politik även i 
Sverige. Vi hoppas att Sverige följer i denna utveckling och börjar förändra sin politik. Där 
drogberoende personer hellre blir erbjudna hjälp istället för att bli straffade, då den punitiva 
inställningen inte tycks ge det resultat som man hoppats på under alla de år lagen funnits.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 

• Kan du berätta din historia som ledde till att du sökte till LARO-programmet? 
 

• Om personen ej berättat om sin familj, fråga om barndom och familj.  
  

• Finns det någon enskild händelse som du känner ledde till att du beslutade dig för att 
söka till behandlingen?  
 

• Vad tänkte du om LARO-behandlingen då du skulle påbörja den, eller då du hade 
funderingar på att söka till behandlingen? Hade du några rädslor inför att påbörja 
behandlingen eller funderingar, förhoppningar? 
 

• Berättade du för någon i din familj och omgivning att du skulle börja LARO-
programmet?  
 

• Ifall du gjorde det, vilka reaktioner upplevde du att fick? Kan du berätta om några 
positiva reaktioner du fick eller händelser som du kommer ihåg? (Ge exempel) 

 
• Kommer du ihåg några händelser där du fick negativa reaktioner och från vilka de 

var? 
 

• Vilka reaktioner har du fått av din familj och vänner under tiden du går LARO-
behandlingen? Känner du att du fått uppmuntran till laro-behandlingen av några av 
dem? 
 
Vilka reaktioner har du fått av:  
          kollegor/klasskamrater 

 sjukvård 
 LARO-personal 
 socialsekreterare/kurator 
 polis 
 annan beroendevård 
 Eller någon annan. Ge exempel.  
 
Känner du att du har fått positiva reaktioner från någon utav dessa eller kan du berätta om 
någon händelse där du känt att du fått uppmuntran eller något som du tolkat som en positiv 
händelse. I så fall från vem? Ge exempel.  
 

• Har du känt dig dåligt behandlad av några av dessa eller att du känt dig kränkt, eller att 
du som LARO- patient blivit särbehandlad på ett negativt sätt av någon utav dessa? I 
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så fall vem eller vilka? Ge exempel. 
 

• Finns det något som LARO-behandlingen skulle kunna förändra? 
 

• Brukar du vara öppen med att du går i LARO-behandlingen? Varför är det så? 
 

• Hur känner du själv inför att du går i LARO-behandlingen? 
 

• Hur tänker du kring din behandlingstid? Vill du avsluta den? Livslång? 
 

• Hur har du upplevt att din behandling har påverkat ditt liv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


