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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle är narkotikamissbruk ett omdiskuterat ämne, likaså LARO-programmet. 

Den första läkemedelsassisterade underhållsbehandlingen för opiatmissbrukare kom till 

Sverige år 1966 och bestod då av drickmetadon kombinerat med psykosocialt stöd inklusive 

sociala rehabiliteringsinsatser. Syftet med denna studie är att undersöka enskilda individers 

upplevelser av LARO-programmet samt vilken inverkan LARO-programmet har i deras liv. 

 

Denna studie har baserats på fyra stycken kvalitativa intervjuer med fyra individer som deltar 

i LARO-programmet i två olika kommuner. Studien baserar sig på individernas egna 

upplevelser, studien kommer inte att ta hänsyn till personalens åsikter eller vilken kommun 

intervjupersonerna kommer ifrån. 

 

I studien framkom det att LARO-programmet, i det stora hela har hjälpt intervjupersonerna. 

Trots att de ansett att LARO-programmet har hjälpt, anser de att en stor del av programmet är 

medicinen och de anser att det finns brister i programmet. Det de flesta intervjupersonerna 

saknar, är det psykosociala stödet. Något som även framkom var personalens brist i 

bemötandet, det förklaras i maktförhållanden. En av de komponenter som intervjupersonerna 

ansåg var viktigt för att lyckas var att ha en fungerande vardag med någon form av 

meningsfull sysselsättning. 
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1. Inledning 
 

I inledningen kommer det att förklaras varför detta ämne är intressant för socialt arbete, detta 

går att utläsa i problembakgrunden. Det kommer även att framgå vad syftet med denna studie 

är och de frågeställningar som studien vilar på. Kapitelet tar även upp vad tidigare forskning 

kommit fram till i kunskapsöversikten.  Under inledningen kommer det även att framgå vilka 

avgränsningar som finns i studien samt vilka databaser och sökord som använts för att söka 

efter material till kunskapsöversikten. Det kommer även att framgå hur arbetets uppdelning 

har sett ut. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I dagens samhälle används både alkohol och narkotika bland befolkningen, unga som gamla. 

Detta är ett omdiskuterat samhällsproblem som det dagligen går att läsa om. I en rapport från 

Statens offentliga utredningar
1
 (SOU, 2011:6) går det att läsa att det är svårt att erhålla 

statistik på hur många som brukar narkotika men med hjälp av rättsväsendets beslag, 

tillsammans med gatupriserna se hur tillgängligheten på narkotika förändras på marknaden 

över en tid. 

 

Det är svårt att mäta antalet personer i Sverige som är i ett aktivt narkotikamissbruk, förutom 

att det är svårt att mäta antalet personer talas det även om svårigheter att definiera 

narkotikamissbruk. För att mäta antalet personer med narkotikamissbruk, vet man inte om 

man ska räkna med personer som brukar narkotika då och då eller enbart personer som brukar 

narkotika dagligen (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, [CAN], u.å.). 

Narkotikaanvändning, enligt CAN (2009), kan det innefatta allt från konsumtion vid enstaka 

tillfällen till regelbunden användning så som långvarig- och daglig användning. I CAN (u.å.) 

går det att läsa att ur ett juridiskt perspektiv kan all narkotikaanvändning benämnas som 

missbruk. Enligt beroendelinjen; ”Missbruk är när man gång efter gång ställer till det för sig 

genom att använda en drog. Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en 

drog” (http://www.beroendelinjen.se/definitionmissbruk.html). 

 

Enligt CAN (2011) delas narkotika in i sex grupper. Den första gruppen är Cannabis (ex. 

hasch och marijuana) sedan finns Central stimulerande medel (ex. Amfetamin, kokain, 

ecstasy), Hallucinogener (ex. LSD, meskalin, psilocybin), Narkotikaklassade läkemedel (ex. 

smärtstillande medel så som morfin, tramadol och sömnmedel eller lugnande medel av 

bensodiazepintyp), nya gruppen Nätdroger (ex. Spice, mefedron), det som avses med 

nätdroger är preparat som inte inryms i lagstiftningen. Sista gruppen är Opiater och i denna 

grupp ingår exempelvis heroin, morfin och opium. 

 

I Olsson, Adamsson-Wahren och Byqvist (2001) studie har de gjorts detaljerade 

kartläggningar vid tre tillfällen för att kunna skatta hur många tunga missbrukare det finns i 

Sverige. När de pratar om tunga missbrukare avser de personer som injicerat narkotika någon 

gång under de senaste tolv månaderna eller personer som använt narkotika så gott som 

dagligen de senaste fyra veckorna, oavsett hur de har intagit narkotikan. År 1979 fanns det ca 

15 000 tunga narkotikamissbrukare i Sverige och till år 1992 hade antalet tunga 

narkotikamissbrukare ökat till ca 19 000. Den tredje och sista kartläggningen gjordes 1998 

                                                 
1
 Statens offentliga utredningar kommer fortsättningsvis att förkortas SOU 

http://www.beroendelinjen.se/definitionmissbruk.html
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och då hade antalet tunga narkotikamissbrukare ökat till ca 26 000. 

 

”Opiater är ett samlingsnamn för en grupp av naturligt förekommande smärtstillande ämnen 

med hjärnpåverkande (centralnervös), narkotisk verkan” (Socialstyrelsen, 2007, s. 139). 

Missbruk av heroin eller andra opioider
2  

är ett allvarligt problem för alla inblandade så som 

de drabbade själva, deras anhöriga och samhället (Johnsson, 2010). Enligt Cullberg (2003) 

verkar opiaterna i opiodreceptorerna, dessa opiodreceptorer kan bland annat ge smärtstillande, 

ångestdämpande, stämningshöjande, hostdämpande, andningshämmande och förstoppande 

verkan. Opiodernas effekter kan ge en behaglig dåsighet, koncentrationssvårigheter och 

eufori. Några bieffekter är dysfori, illamående och kräkningar. Oavsett vilken opiod som intas 

har den i princip samma verkan. En hemsida som CAN hänvisar till, menar att en person som 

brukar opiater vid högre doser känner en känsla av värme, att ben och armar känns tunga samt 

att munnen blir torr. De hamnar i ett omväxlande tillstånd mellan vaket och dåsigt, de kan 

lämna omvärlden för en stund. Biverkningar som opiater ger är en försämrad 

andningsförmåga vilket kan leda till hjärtstillestånd och i värsta fall till döden. Den som 

brukar opiater tillsammans med andra droger eller alkohol kan råka ut för att en dos som 

normalt sett är ”ofarlig” plötsligt kan bli en dödlig överdos (www.drugsmart.com)
3
. De olika 

opiaterna kan intas på olika sätt, en missbrukare kan välja mellan att injicera, röka, snusa eller 

äta drogerna (Socialstyrelsen, 2007). På Drugsmarts hemsida tar de även upp riskfaktorer med 

opiatmissbruk, där själva injiceringen av drogen är farlig. När missbrukare delar sprutor med 

varandra kan de smittas med exempelvis HIV. Andra risker med injiceringen är om en individ 

injicerar på fel sätt kan individen råka ut för infektioner i hjärtvävnaden, leversjukdomar samt 

stelkramp. Då missbrukare använder opiater fungerar de som smärtstillande och följden kan 

bli att individen inte uppmärksammar och låter behandla andra kroppsliga symptom så som 

tandvärk eller andra inflammationer och infektioner. En längre tid av missbruk av opiater kan 

leda till depressioner som i sin tur kan leda till att personen begår självmord 

(www.drugsmart.com). En individ som regelbundet brukar opiater för att sedan avbryta 

användningen drabbas av abstinenssymptom. Dessa symptom kan jämföras med svår 

influensa vilket kan visa sig genom drogbegär, feber, gåshud, frossa, rinnande ögon och näsa, 

diarré etcetera. Det finns även svårare abstinenssymptom som är fysiologiskt betingade och de 

kan vara upp till och med ett halvår. En individ som drabbas utav detta kan känna symptom 

som drogbegär, apati, sömnproblem, dysfori och anhedoni
4
.   

 

En av de vanligaste behandlingsmetoder som används idag i Sverige vid opiatmissbruk är 

behandling med läkemedel så som metadon eller subutex. I regel blir behandling av denna 

metod mycket långvarig och få patienter lyckats bli helt drogfria, det vill säga att de även 

slutar med medicineringen från programmet (Johnsson, 2010). Det är väldigt svårt att sluta 

med sitt missbruk då en av effekterna av opiater är psykiskt beroende och drogen blir det 

viktigaste i en missbrukares liv (www.drugsmart.com). Vid missbruksproblem har de inte 

kunnat finna några varaktiga effekter av drogfri narkomanvård, behandling som ges utan stöd 

av läkemedel (Johnsson, 2010). 

 

 

 

                                                 
2
 Opioider är ett samlingsnamn på opiater och syntetiska ämnen som genom opiodreceptorerna verkar i det 

centrala nervsystemet. 
3
 CAN uppdaterar för närvarande sina faktablad om opiater och hänvisar till hemsidan www.drugsmart.com  

för informationen. 
4
 Anhedoni är motsatsen till hedoni. Anhedoni är psykiskt symptom och tillstånd där personen inte kan känna 

lust och tillfredsställelse 

http://www.drugsmart.com/
http://www.drugsmart.com/
http://www.drugsmart.com/
http://www.drugsmart.com/
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka enskilda individers upplevelser av LARO-

programmet
5
 
 
samt vilken inverkan LARO-programmet har i deras liv. 

1.3 Frågeställningar 
 

* Hur upplevs LARO-programmet som behandlingsmetod? 

* Hur de upplever sitt missbruksproblem och tiden innan behandlingens start? 

* Upplever de att LARO-programmet har påverkat deras liv? Och i så fall på vilket sätt? 

 

1.4 Kunskapsöversikt 
 

När det kommer till behandling mot missbruk finns det ett flertal metoder att tillgå. Enligt 

Socialstyrelsen (2007) finns det bland annat kognitiv beteendeterapi, motivationshöjande 

behandling, CRA-behandling, dynamisk terapi och familjeterapi. En annan vanlig 

behandlingsmetod är 12-stegprogrammet den kan även kallas Minnesotamodellen. Enligt 

socialstyrelsens hemsida utvecklades Minnesotamodellen under 1940- och 50-talet i USA. 

Minnesota modellens målgrupp är personer med alkohol eller narkotikaberoende och syftet 

med modellen är helnykterhet eller drogfrihet genom engagemang i Anonyma Alkolister eller 

Anonyma Narkomaner efter att behandlingen har avslutats samt en bättre livskvalité för 

individen och dennes närstående. Denna behandlingsmodell syftar till att ge kunskap om 

negativa konsekvenser som missbruket medför. Denna behandlingsform bygger på 12 

stegsbehandlingen som även anonyma narkomaner använder sig av, vilket innebär att den 

bygger på att narkotikamissbruket är en kronisk sjukdom som inte går att bota dock kan den 

dämpas genom att leva helnyktert. En viktig del är att ge individen kunskap och insikt om de 

negativa konsekvenserna beroendet medför. När en individ börjar med denna 

behandlingsmodell är tanken att det först ska ske en avgiftning, det finns olika möjligheter till 

detta beroende på vilket behandlingshem individen hamnar på. I det behandlade teamet ingår 

sjuksköterskor, läkare, psykologer, socialarbetare, präster och alkohol- och drogterapeuter 

(www.socialstyrelsen.se) 

 

Behandlingen enligt denna modell leds av drogterapeuter som själva har erfarenhet av 

beroendeproblem och denna behandlingsmetod.  En centralkomponent med denna behandling 

är att kunna identifiera sig själv med andra som befinner sig i en liknande situation därav sker 

behandlingen i grupp. Deltagarna får i uppgift skriva ner sin livshistoria och beroendets 

konsekvenser för att sedan muntligt redovisa detta för gruppen. Deltagarna i behandlingen får 

föresläsningar och se filmer om sjukdomsbegreppet, medicinska och pyskologiska 

konsekvenser av beroendet samt anonyma narkomaner 12 steg mot ett drogfritt liv. Även 

anhöriga bjuds in för att berätta sina upplevelser av individens beroende. Början på denna 

behandling sker på ett slutet behandlingshem och varar i sex veckor som innefattar daglig 

gruppterapi därefter sker eftervården på hemorten under ett års tid (www.socialstyrelsen.se). 

 

Enligt Johnsson (2010) har det vid missbruksproblem inte kunnat finna några varaktiga 

effekter av drogfri narkomanvård, det vill säga behandling som ges utan stöd av läkemedel. I 

dag är en av de vanligaste behandlingsmetoderna mot opiatmissbruk den behandlingsform 

som är tillsammans med läkemedel. 

 

                                                 
5
 LARO-programmet är en förkortning av Läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatmissbrukare 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


6 

 

Ursprunget till en den läkemedelsassisterade rehabilitering vid opiatmissbruk utvecklades 

början av 1960-talet, den variant av metadonbehandling som kom att tillämpas i Sverige. Den 

utvecklades i USA av Vincent Dole och Marie Nyswander. Den behandlingen som var början 

på programmet i Sverige bestod av drickmetadon kombinerat med psykosocialt stöd inklusive 

sociala rehabiliteringsinsatser. Behandling med metadon för opiatmissbrukare startade år 

1966 i Sverige vid den dåvarande forskningskliniken på Ulleråkers sjukhus (Socialstyrelsen, 

1997). Under år 1999 godkändes det buprenorfinbaserade läkemedlet Subutex och är i dag 

vanligare i Sverige än metadon. Internationellt är metadon fortfarande det dominerande 

läkemedlet vid behandling av opiatmissbruk (Johnsson, 2010). När den läkemedelsassisterade 

behandlingsformen startades av Doles och Nyswander under 1960-talet hade de strikta 

antagningskriterier. Patienterna skulle vara mellan 21 och 40 år samt ha ett dokumenterat 

heroinmissbruk sedan minst fyra år tillbaka. De skulle även ha provat på både avgiftningar, 

läkemedelsfri vård samt fick de inte vara beroende av andra droger, alkohol eller ha några 

psykiatriska diagnoser (Dole & Nyswander, 1965, refererad i Johnsson, 2010). I SOSFS 

2004:8, 4 kapitlet, 2-3§ går det utläsa att även programmet i Sverige följer liknande kriterier. 

Det som är den stora skillnaden idag är att patienten endast behöver ha ett dokumenterat 

opiatberoende i två år samt att individen behöver vara 20 år. Heilig (2004) menar att studier 

har bevisat att det inte är ålder som bör vara det centrala kriteriet för om en individ bör 

komma i fråga om läkemedelsassisterad rehabilitering, utan hur länge missbruket har pågått. 

Heilig (2004) menar även att det tar mellan ett till två år för att utveckla ett opiatberoende.  

 

Två effektiva läkemedelsbehandlingar mot heroinmissbruk är metadon och buprenorfin. Både 

metadon och buprenorfin är effektiva men det är dokumenterat att bäst effekt ger metadon, 

dock på grund av säkerhetsaspekterna begränsas användandet. Metadon ger mer biverkningar 

och risken för överdos är större än vid behandling av buprenorfin. Enligt denna studie bör 

buprenorfin vara förstahandspreparatet vid behandling av opiatmissbruk (Kakko et al. 2007). 

Även Johnsson (2010) menar att buprenorfin är ett preparat som inte alltid leder till en 

fullständig dämpning av drogsuget jämfört med metadon, men buprenorfin är mindre giftigt 

och har färre biverkningar än metadon. Pimentel och Mayo (2008) förklarar att det finns 

många biverkningar med metadon på grund av dess giftiga ämnen. Den negativa effekten av 

metadon kan bli andningsdepression, påverkan på det centrala nervsystemet och irritation på 

hjärtat. Johnsson (2010) säger att ett vanligt argument mot läkemedelsassisterad rehabilitering 

är att, istället för att hjälpa kan detta skapa eller vidmakthålla ett narkotikaberoende hos 

patienterna. Ett annat argument är risken att hålla kvar människor i ett kemiskt beroende. Den 

allvarligaste risken med läkemedelsassisterad rehabilitering är läckage till den illegala 

drogmarknaden. Både metadon och buprenorfin är farligt för personer som inte är vana vid 

opiater. 

 

Ett flertal studier har gjorts på läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatmissbruk. I 

SOU (2011:6) går det utläsa att det finns ett stort antal studier som har utvärderat olika 

varianter av läkemedel mot heroinberoende. De tar upp fyra studier som utvärderat effekterna 

av behandling med metadon, med effekter så som minskat heroinmissbruk. I Tanner, Bordon, 

Conroy och Bests (2011) studie visar att klienterna konsekvent beskriver att suboxone gör det 

lättare att tänka, de får klarare tankar. Dock ansåg inte alla att det alltid var något positivt, då 

det krävde mer psykosocialt terapeutiskt stöd än vad som behövdes vid behandling med 

metadon. De som fick suboxone som behandling upplevde ökat självförtroende och lägre 

stigma än de som fick metadon. På www.fass.se går det läsa att de aktiva substanserna i 

suboxone är buprenorfin och naloxon.  
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Deering, Horn och Framptons (2012) studie visade ett resultat att deltagarna som hade en 

sysselsättning parallellt med läkemedelsassisterade behandlingsprogrammet upplevde större 

tillfredställelse. Deras tillfredställelse gav ett mönster av positiva associationer och de 

upplevde bättre allmän hälsa, mental hälsa och social funktion. Deltagarna som hade en 

sysselsättning parallellt med programmet upplevde behandlingsformen mer positivt än 

deltagarna som inte hade sysselsättning. Samt visade denna studie att deltagarna med en 

sysselsättning behövde en lägre dos av metadon än deltagarna som inte hade sysselsättning. 

Enligt SOU (2011:6) finns det omfattande och mycket positiva erfarenheter av integrerade 

kombinationer av läkemedel och psykosocial behandling. Även i Tanner, Bordon, Conroy och 

Bests (2011) studie belyses betydelsen av att kombinera läkemedelsbehandling med 

psykosocial vård. 

 

I Dole och Nyswander (1967, refererad i Johnsson, 2010) ställde de en hypotes om att 

opiatberoende och förvärvad störning i ämnesomsättningen hörde samman. Detta gjorde det 

nödvändigt för den som är opiatberoende att kontinuerligt tillföra ett opiatpreparat. Hypotesen 

resulterade i en långtidsbehandlingsfilosofi. Enligt Johnsson (2010) är opiatberoende en 

kronisk hjärnsjukdom som kräver en fortlöpande behandling för att hålla missbruket under 

kontroll. Enligt detta bör målet med läkemedelsassisterad rehabilitering vara att minska 

symptomen och se till att patienten är tillräckligt stabil så att en social rehabilitering kan ske. 

Meningen med läkemedelsassisterad rehabilitering bör inte vara att behandlingen ska avslutas. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

I denna studie undersöks de enskilda individernas upplevelse av LARO-programmet. Den 

kommer inte att belysa hur personalen på LARO-programmet upplever programmet. I denna 

undersökning ligger inte fokus på vilket kön våra respondenter har även om det kan ha 

betydelse men då studien är mindre karaktär anses det inte har någon betydelse då det inte går 

att få ut några egentliga skillnader mellan könen. Fokus ligger inte heller på om det finns 

några skillnader mellan olika kommuner och deras program även om det kan finnas skillnader 

i programmets utformning. Det har inte heller fokuserats på hur länge de har haft ett missbruk 

mer än att respondenterna har varit behöriga för programmet. I studien har det inte heller 

fokuserats på hur länge respondenterna varit med i programmet mer än att de inte är 

nyinskrivna. 

 

1.6 Definitioner av begrepp 
 

I denna undersökning kan det förekomma ord som burprenofin, subutex och suboxone. 

Buprenorfin är den aktiva substansen i både subutex och suboxone. Suboxone och subutex 

används som läkemedel inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende vilket kan 

förskortas LARO. När man pratar om LARO-programmet så kan det i folkmun även uttryckas 

som subutexprogrammet eller metadonprogrammet vilket beror på vilken typ av medicin 

personen får. Det kan därför i denna studie förekomma att metadon- och subutexprogrammet 

används istället för LARO-programmet. 

 

Enligt DSM IV ska tre av sju kriterier uppfyllts under en 12 månaders period för att en person 

ska kunna kategoriseras som beroende (Blomqvist, 2012). På Socialstyrelsen hemsida går det  

läsa att kriterierna för DSM IV kan vara:  

 ”Beroende är tolerans, abstinensbesvär, ökad mängd/längre perioder av bruk, 

kontrollförlust, tidsomfattande drogbruk, avstår från andra nöjen och intressen till 
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förmån för droganvändning och fortsatt användning trots upprepade psykiska/fysiska 

problem.  

 Missbruk är försummat ansvar inför plikter, risk att någon kan komma till fysisk 

skada, rättsliga problem och ständiga eller återkommande sociala problem.” 

(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/addis). 

 

Som med de flesta manualer och metoder finns det nackdelar och kritiker, vilket även 

stämmer överens med DSM IV. Blomqvist (2012) för fram en kritik mot DSM IV där han 

förklarar att det finns 99 olika sätt att kombinera dessa kriterier för att en individ ska uppfylla 

de tre av sju kriterierna. Och att enligt detta diagnossystem kan en person kategoriseras som 

beroende utan att uppvisa vare sig kontrollförlust, sug eller fysisk abstinensbesvär. Då de 

enligt DSM IV uppfyller tre kriterier om individen, på ett och samma år vid några tillfällen 

druckit när det inte var planerat, druckit mer än vad individen planerat samt lagt ner mycket 

tid till dryckesrelaterade aktiviteter.  Många kan då i dagens samhälle kunna klassas som 

beroende trots att de inte är det. Denna undersökning utgår ifrån DSM IV när det pratas om 

beroende och missbruk, men det är även viktigt att en person som klassas som beroende 

uppfyller kriterierna, så som att de har ett sug efter drogen, de har tappat kontrollen och att de 

upplever abstinensbesvär. När det pratas om missbruk i studien är det viktigt att individerna 

på grund av drogen, gång efter gång, har ställt till det för sig. 

 

1.7 Redovisning av sökord och sökmotorer 
 

När det söktes litteratur till denna studie har det använts både nationell och internationell 

forskning. För att hitta vetenskapliga artiklar användes Umeå universitets biblioteksalbum 

med databaser som SwePub, DIVA-portalen och olika databaser inom Ebsco. De sökord som 

har förekommit i sökningen är: läkemedelsassisterad, missbruk, methadone treatment, drug 

abuse, heroin, drug assisted maintenance. 

 

1.8 Arbetets uppdelning 
 

Under genomförandet av denna uppsats har vi valt att jobba mycket ihop. Vi har hjälpts åt att 

skriva ihop alla delar av uppsatsen, ingen har haft större ansvar än den andra. Detta valdes för 

att båda skulle lära sig lika mycket under uppsatsskrivandet. Under insamlandet av material 

till kunskapsöversikten har vi letat litteratur var för sig för att sedan sammanfatta och 

återberätta för den andra, sedan har vi reflekterat över materialet tillsammans och gemensamt 

beslutat vad som var relevant för uppsatsen och därefter skrivit ihop kunskapsöversikten 

tillsammans. Båda deltog vid de fyra intervjuerna. Vid transkriberingarna delade vi upp så att 

vi transkriberade två intervjuer var. 

2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer det att belysas vilken metod som har använts i studien och av vilken 

anledning den har valts. Under metoden beskrivs även vilken typ av urval som använts och 

hur kontakt har tagits med respondenterna. Senare under metodkapitelet kommer det 

tillvägagångsätt som används i studien att beskrivas samt egna reflektioner kring etik och 

metod. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/addis
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2.1 Val av datainsamlingsmetod 
 

När det pratas om forskning, så pratas det oftast om kvantitativ och kvalitativ forskning. I 

denna studie har det valts att ha en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer detta för 

att kunna tolka och förstå enskilda individers verklighet. Enligt Bryman (2011) används 

kvalitativa undersökningar för att erhålla djupare förståelse genom människors 

erfarenhetsbaserade kunskap. Tanken är att förstå och analysera helheten, där generering av 

teorier samt tolkning och förståelse av insamlade data eftersträvas för att kunna ge en 

beskrivning av hur individer tolkar sin sociala verklighet. Ett sådant tolkande perspektiv kan 

kallas för ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

Inom forskning pratas det om induktion och deduktion. Ett deduktiv förhållningsätt 

kännetecknas av att  utifrån allmänna principer och teorier dras slutsatser om enskilda 

företeelser. Ett induktivt arbetssätt följer upptäckandes väg, forskaren studerar objektet utan 

att ha förankrat studien i befintliga teorier och forskaren formulerar en egen teori utifrån det 

insamlade materialet (Patel & Davidson, 2011). Denna studie grundas i en abduktiv ansats. 

Enligt Patel & Davidson (2011) är abduktion en kombination av induktion och deduktion, 

vilket innebär att forskaren varvar teori och empiri växelvis. En abduktiv ansats börjar med att 

forskaren skaffar sig teoretiska förkunskaper för att sedan genomföra en empirisk 

undersökning och avslutningsvis jämföra empirin med teorin. 

 

För att inhämta empirin till studien användes semistrukturerade intervjuer och i en sådan 

intervju utgår forskaren ifrån en intervjuguide, intervjuguiden är inte statisk utan det finns en 

möjlighet att ändra ordningsföljden på frågorna och även ställa följd- och uppföljningsfrågor. 

Intervjuer med semistrukturerad karaktär är ett sätt att få samtalet att flyta på lättare utan 

forskaren för den skull kan glida utanför de ursprungliga frågeställningarna (Bryman, 2011).  

 

2.2 Urval 
 

Studiens urval är ett icke- sannolikhetsurval, vilket innebär att alla personer i en population 

inte har samma möjlighet att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval är en typ av icke-

sannolikhetsurval som innebär att forskaren använder sig av respondenter som finns 

lättillgängliga. Detta urval är passande för exempelvis en förstudie (Bryman, 2011). Eftersom 

detta är en kandidatuppsats och det är begränsat med tid kan detta liknas med en förstudie 

som kan ge möjlighet till en fortsatt forskningen inom ämnet. Den typ av bekvämlighetsurval 

som används i denna studie är snöbollsurval eller kedjeurval, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att forskaren kontaktar en individ som är lämplig för studien eller en individ som 

forskaren kontaktar för att få ytterligare kontakt med passande intervjupersoner.  

 

Tanken med denna studie var från början att intervjua mellan fyra till sex individer. I denna 

studie har fyra individer intervjuats. För att få tag på dessa individer användes två olika sätt. 

För att få tag på intervjupersonerna kontaktades en individ som i sin tur kontakade en lämplig 

individ för studien, som i sin tur kontaktade ytterligare individer som kunde vara till intresse 

för studien.  På detta tillvägagångssätt kontaktades  tre individer som var lämpliga för studien. 

För att få ytterligare en individ tillfrågades en bekant deltog i programmet, om denna kunde 

ställa upp på en intervju. Av dessa fyra individer var det tre män och en kvinna, åldrarna 

varierade mellan 24 och 44 år. Intervjupersoner deltar i LARO-programmet i två olika 

kommuner, tre individer är inskriven vid LARO-programmet i en och samma kommun. 
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2.3 Bortfall 
 

Eftersom ett bekvämlighetsurval har använts minskar riskerna för bortfall jämfört med ett 

slumpmässigt urval (Bryman, 2011). I denna studie blev det två bortfall. Det första bortfallet 

var en individ som skulle ställa upp på intervju men som sedan fick förhinder. Det andra 

bortfallet var en individ som först ville se på frågorna innan denna individ ville svara på om 

den skulle ställa upp, personen svarade aldrig om den ville ställa upp. Enligt Dahmström 

(2011) finns det två typer av bortfall, det ena är ett individbortfall och innebär att 

intervjupersonen inte deltar i intervjun och uteblir helt. Det andra är ett partiellt bortfall som 

innebär att intervjupersonen inte svarat på alla frågor som ställts. Detta innebär att det i 

studien är två individbortfall, men då de deltagande respondenterna svarade på alla frågor så 

innebär det inte finns något partiellt bortfall. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
 

I början söktes fakta om narkotikamissbruk i allmänhet för att sedan gå vidare mot en 

fördjupning av opiater och LARO-programmet. Efter att bakgrundsmaterialet var färdigställt 

kontaktes respondenterna, vid kontakten fick respondenten avgöra vart intervjun skulle äga 

rum och vilken tid som passade. Två personer valde att göra intervjun i ett grupprum på 

campus i aktuell stad, de två andra valde att göra intervjun hemma hos respondenten. 

Respondenterna fick veta undersökningens syfte när de tillfrågades att vara med, vid 

intervjutillfället fick de även läsa igenom informationsbrevet och de tillfrågades även om det 

gick bra att intervjun spelades in. Intervjuerna varade mellan 35- 92 minuter. Efter att 

intervjuerna var klara så transkriberades intervjuerna, vilket innebär att forskaren lyssnar på 

den inspelade intervjun och skriver ner intervjun ordagrant i ett dokument. 

 

I denna undersökning har forskarna valt att utgå ifrån en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) innebär en kvalitativ innehållsanalys att forskaren upprepade 

gånger läser den transkriberade texten för att kunna förstå betydelsen av texten eller intervjun. 

Från den transkriberade texten plockas meningsbärande enheter ut, vilket ska göra att 

forskaren förstår sammanhanget av texten samt stödja frågeställningarna som ligger till grund 

för intervjun. Syftet är att korta av texten utan att tappa innehållet i intervjuerna. De 

meningsbärande enheterna kodas och sätts in i kategorier som ska spegla innehållet i texten. 

Enligt Schilling (2006) bör forskaren ha vissa kriterier i åtanke när man skapar eller väljer 

kategorier, de bör reflektera över meningen med studien. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) väljs därefter ett tema för att det latenta i texten ska framgå genom en röd tråd i 

empirin. När transkriberingarna var klara lästes texterna igenom några gånger och sedan 

kodades materialet. Det kodade materialet sattes sedan in kategorier för att slutligen 

analyseras, detta för att komma fram till ett gemensamt tema. I bilaga 3 framgår 

kodningsmallen. 

 

2.5 Etiska reflektioner 
 

Vid en studie finns det två krav att förhålla sig till. Forskaretik är forskarens ansvar mot 

forskningen och forskningssamhället (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav kan också kallas 

forskningskrav, forskning är både viktigt och nödvändigt för samhällets utveckling därför är 

det viktigt att den håller hög kvalité och inriktas på frågor som är väsentliga (Vetenskapsrådet, 

2002). Forskningsetik tar hänsyn till och skyddar de individer som deltagit i studien från att 
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till exempel bli kränkta eller utsättas för fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta krav kan även benämnas individskyddskravet (vetenskapsrådet 2002). 

 

Meningen med denna studie är att undersöka individernas egna upplevelser av sitt missbruk 

och LARO-programmet. Intervjuguiden lämnades ut i förväg till de respondenter som bett om 

att få se frågorna innan, detta eftersom att ämnet är känsligt, även för att respondenterna ska 

kunna känna sig trygga och svara ärligt på frågorna. Denna studie kan bidra till att få 

information om hur de som är inskrivna uppleveler LARO-programmet, programmets för- 

och nackdelar och på så sätt kunna se eventuella utvecklingsmöjligheter av programmet. 

 

Enligt vetenskapsrådet (VR, 2002) konkretiserar individskyddskravet i fyra allmänna 

huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte och att 

deras deltagande är frivilligt. Det ska lämnas både muntligt och skriftligt. Det ska även 

framgå i forskningen hur respondenten har informerats (Vetenskapsrådet, 2002).  I studien har 

respondenterna informerats om detta i samband med intervjun både muntligt och skriftligt. I 

vissa fall har informationsblad och intervjuguide lämnats ut i förväg, se bilaga 1 och 2. 

 

Samtyckeskravet syftar till att forskaren ska inhämta samtycke från respondenterna, i vissa 

fall ska samtycke inhämtas av vårdnadshavarna om det rör sig om minderåriga 

(Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Bryman, 2011). Innan intervjuerna 

började informerades respondenten både muntligt och skriftligt om att det är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta. 

 

Den tredje punkten är konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla respondenter ska ha 

anonymitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

dessa (vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har fått information om att de är anonyma i 

denna undersökning och att det inte kommer gå att utläsa deras namn eller identitet i denna 

studie. 

 

Den fjärde och sista punkten är nyttjandekravet som enligt vetenskapsrådet (2002) innebär att: 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (s.14). Vilket 

kortfattat kan sammanfattas som att inga obehöriga får ta del av materialet. Respondenterna 

har informerats om att uppgifterna de lämnar kommer att vara del i en kandidatuppsats och att 

den kommer finnas tillgängliga via DIVA-portalen. 

 

2.6 Metodologiska reflektioner 
 

Metodvalen i denna studie har varit väl genomtänka och anses vara lämpliga till denna studie. 

Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod anses ha varit en fördel för att få en djupare 

uppfattning och förståelse av intervjupersonernas upplevelser av sitt missbruk och LARO-

programmet. Semistrukturerade intervjuer används för att erhålla en djupare kunskap om hur 

respondenterna upplever ett fenomen, fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

forskaren inte är bunden till intervjuguiden utan att forskaren kan följa med i samtalet och det 

finns möjlighet att ställa uppföljning- och följdfrågor. Detta är en stor fördel då alla individer 
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är olika och öppnar sig olika mycket. Med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna är det 

lättare att se till att alla frågor besvaras och att intervjuernas empiri blir likvärdig. Fördelen 

med en innehållsanalys är att forskaren kan gå in i materialet förutsättningslöst men det finns 

en risk med en innehållsanalys och det är att viktig data kan försvinna under vägens gång när 

man kodar och kategoriserar. 

 

Enligt Bryman (2011) så finns det fyra delkriterier för att bedöma kvalitén i en kvalitativ 

forskning. De fyra delkriterierna för att bedöma om en studie är trovärdig är: tillförlitlighet, 

överfarbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Med tillförlitlighet menas 

att forskaren följt gällande regler och att intervjupersonerna får ta del av studiens resultat för 

att bekräfta att deras sociala verklighet blivit framställd på rätt sätt. Överförbarhet uppfylls 

genom att forskaren noggrant och korrekt gör djupa och fylliga beskrivningar av empirin och 

tillvägagångsättet för att studien ska kunna överföras till en annan kontext. För att en studie 

ska anses pålitlig ska det tydligt redogöras för hela forskningsprocessen för att andra forskare 

ska kunna granska materialet och göra bedömningar av studiens kvalité. Möjlighet att styrka 

och konfirmera innebär att forskaren utifrån insikten att denne inte kan få en absolut 

objektivitet i samhällelig forskning försöker säkerställa sig att forskaren har agerat i god tro 

och inte medvetet låtit sina personliga värderingar och teorier påverka studiens utförande eller 

slutsatser. 

 

I studien har forskarna följt de regler och forskningsetiska krav som gäller. För att stärka 

studiens överförbarhet har tillvägagångsättet i studien noggrant beskrivits, samt redovisas 

empirin grundligt. För att få en så pålitlig studie som möjligt har det redovisat alla steg i 

forskningsprocessen, allt ifrån insamlingen av material till framställandet. Under arbetets 

gång har forskarna försökt att vara neutrala, även varit medvetna om personliga värderingar 

för att inte låta dem påverka studien. Det bör finnas i åtanke att detta är en liten studie med 

endast fyra stycken respondenter så materialet är begränsat, vilket leder till att det är svårt att 

generalisera till andra individer som går på LARO-programmet. Detta var inte heller tanken 

med studien utan tanken var att erhålla en djupare kunskap om individernas egna upplevelser. 

3. Teori 
 

I detta kapitel kommer teorin som använts i denna studie att redovisas. Den teori som används 

i denna studie är coping och den kommer att förklaras mer ingående längre in i kapitlet. I 

detta kapitel kommer även reflektioner kring teorin att diskuteras. 

 

3.1 Val av teori 
 

Studiens tyngdpunkt ligger i den enskilda individens upplevelser av LARO-programmet. 

Relevansen med denna teori som används är för att kunna förstå hur de hanterat situationer de 

hamnat i, hur individens process har utvecklats från tiden innan de började på LARO-

programmet till där de är idag. 

  

3.2 Beskrivning av teori 
 

Tamm (1991) menar att coping saknar en adekvat svensk översättning. Coping översätts 

därför med uttryck som ”strategier att bemöta stressfyllda situationer”, ”stressbemästring”, 

anpassningsmekanismer”, ”hantering av ofrånkomliga påfrestningar”. Det finns många olika 
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typer av beskrivningar av vad coping innebär och enligt Brattberg (2008) kan detta förklaras 

genom att: ”Coping är kognitiva (tankemässiga) och beteendemässiga ansträngningar för att 

hantera yttre och inre krav som överstiger individens förmåga.” (s.36). När det pratas om 

coping, är en av beskrivningarna att det handlar om möjligheter och val. En annan är att 

coping förklaras som en process som är föränderlig och utvecklas över tid (ibid.). De olika 

definitionerna har ett gemensamt tema: den psykologiska kampen mot yttre och inre krav, mot 

påfrestande och mångskiftande konflikter och mot smärtsamma, plågsamma och kvalfulla 

känslor (Tamm 1991). Alla människor grundlägger sin copingförmåga under barndomen, 

därefter är den relativt stabil under resten av livet om individen inte aktivt gör något för att 

förändra den. Först när en individ hamnar i påfrestande situationer sätts individens 

copingförmåga på prov, även om individen inte varit i en liknande situation tidigare så kan en 

individ med god copingförmåga bemästra situationen. En individ som tar sig ur en kris har 

normalt sätt förbättrat sin copingförmåga. Det är viktigt att anpassa sig till sina egna 

förutsättningar. En individ som anpassar sig till vad andra anser vara rätt, får en kortvarig 

bekräftelse, men kan längre fram bli olycklig och främmande för sig själv (Brattberg, 2008). 

 

Det finns olika faktorer som kan leda till positiva eller negativa copingresultat. Några faktorer 

som leder till positiva copingresultat är acceptans, hoppfullhet, självkänsla, självtillit, 

egenmakt, socialt stöd, social aktivitet, målinriktning, fysisk aktivitet och engagemang. Några 

faktorer som leder till negativa copingresultat är hög stressnivå, psykosocial stress, 

hjälplöshet, rädsla, förnekande, negativa tankebanor, skuldbeläggning, negativ självkritik, 

depression, beroende/missbruk, hög ångest nivå, fysisk inaktivitet och oengagemang. Det 

finns även inre och yttre copingresurser som är viktiga i en individs copingresultat. Inre 

copingsresurser är till exempel tankar, känslor, fokusering, personlig kontroll. De yttre 

copingresurserna är till exempel familj, vänner, sjukvård, rehabilitering, ekonomi och arbete 

(Brattberg, 2008).  

 

Det finns flera olika typer av copingstrategier och valet av strategi avgör om en individ 

kommer att förtränga det som hänt, stänga av eller engagera sig, skuldbelägga andra eller sig 

själv, undvika det jobbiga eller om individen ska närma sig det. Det avgör även om individen 

kommer uppmärksamma svårigheterna eller om denne ska avvisa dem, anpassa sig eller gå 

under och om individen ska bli lycklig eller olycklig. För att en individ ska uppnå en effektiv 

coping krävs en god balans mellan individen, omgivningen och valda copingstrategier. De 

olika copingstrategierna fungerar olika och leder till olika grad av anpassning, detta är 

beroende av den påfrestande livshändelsen, händelsens allvarlighet, varaktighet och i vilket 

sammanhang den har inträffat. Vilken copingstrategi som används varierar både inom 

individen, övertiden och mellan olika individer (Brattberg, 2008). 

 
Det finns ett samband mellan att ändra och att ändras. När man ändrar ändras man. 

Att ändras låter kanske som något svårt, ouppnåeligt, omöjligt. Hela tiden finns 

rädslan för att lämna det gamla, hotet om kaos, men också hoppet om något nytt och 

hållbart att vila i igen. Att ändra kan däremot låta lättare, något som kan göra i små 

steg. Förändringar sker inte av sig själva. (Brattberg, 2008, s.52) 

 

Både före och efter en påfrestande livshändelse kan en copingprocess starta. En process som 

startar i förebyggande syfte innan en påfrestande händelse kallas förebyggande coping. 

Processen under en pågående, stressande eller påfrestande händelse kallas dynamisk coping. 

Reaktiv coping kallas den process som startar omedelbart efter händelsen, resterande coping 

är den process som sker långt efter händelsen. När en individ har kört fast och vill komma 

vidare måste den antingen ändra målet eller metoden eller båda delarna. Individen bör 

bestämma om den vill kämpa med eller mot problemet. Antingen väljer individen att förneka 
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problemet och skydda sig mot förändring, på kort sikt kan individen eventuellt må bättre. 

Individen kan även välja att göra förändring, detta leder på längre sikt till bättre hälsa. 

Beroende på krisens omfattning måste en individ ta till återuppbyggande, omvärderande eller 

nyskapande copingmetoder (Brattberg, 2008). Enligt Brattberg (2008) finns det fyra metoder, 

bevarande, återuppbyggande, omvärderande och nyskapande. En person som väljer 

bevarande, håller fast vid det den har. Den kan eventuellt förneka det som inträffat, söker 

emotionellt stöd för att hålla fast vid sin livssyn. En individ som väljer återuppbyggande har 

samma mål som den som valt bevarande men använder nya medel för att nå dit. Den som 

väljer omvärderande förändrar sina mål men behåller medlen. Individen omvärderar sitt liv, 

det som varit viktigt är inte längre viktigt och vice versa. Den som vill ha en total 

livsomställning väljer nyskapande och förändrar då både målet och metoden för att nå dit. I en 

riktigt svår situation, till exempel ett missbruk behöver en individ göra en radikal förändring. 

För att kunna göra en sådan förändring måste individen överge tidigare mål och metoder för 

att få ett helt nytt tänkande och beteende. I många fall kan det även vara i behov av att byta 

miljö. ”Den som lever utifrån sina traumatiska minnen behöver i stället leva utifrån sina 

drömmar om en bättre framtid.”(Brattberg, 2008, s.56). 

 

Vid en stor påfrestning kan individen förneka problemet trots att det finns där och därmed 

bedra sig. När individen hittat andra copingstrategier som hjälper denne att hantera situationen 

så kommer individen att överge förnekelsen, lära sig att hantera och bemästra sina svåra 

känslor (Tamm, 1991). Alla människor genomgår små och ibland stora kriser. Vid en kris så 

är det första en individ gör är att förneka, individen vill inte se vad som hänt (Brattberg, 

2008). Det finns en liknande fas som kallas undvikande, vilket innebär att individ är medveten 

om, har accepterat sitt problem och de konsekvenser det skapar. Individen undviker medvetet 

att tänka på problemet samt att föra det på tal (Tamm ,1991). Enligt Brattberg (2008) kommer 

ett stadium av förvirring efter förnekelsefasen, individen tappar fotfästet och vet inte hur den 

ska komma vidare. En individ som vågar gå in i förvirringen kommer tillslut att komma in i 

förnyelsefasen. Det finns en anledning till att många individer mår dåligt och det är att 

individen inte vågar möta sig själv på ett djupare plan, de stannar kvar i förnekelsen och vågar 

inte släppa det gamla. Det viktigaste och svåraste steget är att våga gå från förnekandet in i 

förvirringen. En individ som vågar vara förvirrad kommer alltid till förnyelsen. En individ 

som inte erkänner för sig själv hur det är kan inte heller göra något åt sin situation. Ingen är 

tokig för att den tappat fotfästet i livet en stund (Brattberg, 2008). ”När en människa blir 

tillsagd att förändra sitt sätt att vara och handla, för att t.ex. gå ned i vikt eller sluta röka, 

förändras hon inte i samma utsträckning som när budskapet kommer inifrån.” (Brattberg, 

2008, s.58). 

 

3.3 Teori reflektion 
 

Det finns många teorier som hade kunnat användas till denna studie. Valet att använda denna 

teori är på grund av dess bredd och att den kan ge ett individperspektiv för att förstå deras resa 

från missbruk till idag. Coping är en stor teori, där det bör finnas i åtanke att det finns olika 

strategier och metoder. Coping kan ge en förklaring till hur och varför en individ förändras. 

Denna teori passar till denna studie då alla intervjupersonerna har valt att förändra sig själv 

och sitt liv genom att ha gått från ett liv bestående av droger och missbruk till att lämna det 

bakom sig och sträva efter ett nytt mål med livet. Denna teori kan användas som hjälp för att 

förklara och förstå varför dessa individer valt att förändra sig och sitt liv. Andra teorier kan ge 

en annan tolkning på deras resa, upplevelser och uppfattningar. 
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4. Empiri 
 

Syftet med detta kapitel är att redovisa det mest betydelsefulla materialet och ge en översiktlig 

bild av empirin. Empirin i denna studie baseras på fyra intervjuer med personer inskrivna på 

LARO-programmet i två olika kommuner. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide 

(se bilaga 2) som är baserad på studiens syfte och frågeställningar. 

 

Under varje kategori sammanfattas intervjupersonernas åsikter och upplevelser, dessa styrks 

därefter i meningsbärande citat. Citaten står i kursivstil för att lättare urskilja de från den 

övriga texten. I detta kapitel dras inga slutsatser eller kopplingar mellan empiri och teori, detta 

kommer att belysas i analysen. Intervjupersonerna kommer inte att benämnas vid namn och 

citaten kommer att komma i slumpmässig ordning. 

 

4.1 Utvecklingen av missbruket 
 

I denna kategori har intervjupersonerna fått svara på frågor om sitt missbruk, hur utvecklingen 

såg ut och hur de intog drogen. I detta inryms när personerna började, vad de började med, när 

de började med opiatmissbruk och hur utvecklingen såg ut inom det. Intervjupersonerna 

började med narkotika mellan 13 och 20 år.  I vissa fall började intervjupersonerna med 

alkohol för att sedan övergå till narkotika i andra fall kom alkoholdebuten efter 

narkotikadebuten. Tre av intervjupersoner började med hasch och ansåg att det var en naturlig 

övergång till andra droger och slutligen opiater. Den fjärde intervjupersonen började med 

benzo och övergick ganska snart till amfetamin och senare till opiater. Exempel på kodord 

inom denna kategori är: opiater, amfetamin, sprutor, dagligen, egna verktyg. 

 

En av intervjupersonerna beskriver utvecklingen från hasch till tyngre droger på detta sätt: 

”Det var som det självklara valet, jag ville testa något nytt. Sedan mådde jag ju bra på det 

också. Mådde som en Tarzan. Riktigt bra på amfetaminet. Det gick ganska fort att jag blev 

beroende. Det var som att hitta något jag hade saknat i livet, något som inte fanns. Jag såg 

livet ganska kasst redan från ganska tidig ålder. Tyckte att livet inte var så mycket värt. Det 

var ganska komplicerat allting. Fattig.. fattig.. Jag kom från fattighet. Ingen mat, ingenting 

ibland och sådana grejer. Drogerna var som en självklarhet. Sedan blev det heroinet”.  

 

En person förklarar användningen av drogerna på detta sätt: ”Ja det var ju dagligen. Alltså 

där i början var det ju kanske någon gång i veckan sådär, med kompisarna och så där, men 

sedan när det slutade vara roligt, då man vart beroende, då blev det ju ett helt annat... då blev 

det varje dag […]Jag började ju med att röka heroin, för det kändes mindre ”knarkare” som, 

än att sitta där med en jävla spruta och blod överallt. Det är inte så jävla trevligt. Så det höll 

jag på med ganska länge, säkert tre, fyra år. Tills det började bli för dyrt med att röka och så 

vart det att skaffa sig kanyl och pump” 

 

Narkotika debuten kan förklaras på detta sätt: ”vad var jag., 16, prova röka hasch, sen.. alltså 

jag prova men jag börja spy så jävulskt så jag blev rent dålig av det, sen höll jag upp eller jag 

prova inte igen förrän jag var 17 kanske, nä 16,5 -17. Då börja jag röka kontinuerligt, å sen 

när jag vart 18 gick det väl över på amfetamin och sen gick jag då på heroin”. 

 

Såhär beskriver en av personerna om övergången till opiater: ”åhh ., efter tog jag också 

amfetamin ganska mycket, men hade börja prova att ta mera neråt å opiater å så dära...öhh 

ja men egentligen som mest när jag var 17,18, 19 som det bara asså vart opiater, jag sluta 
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helt och hållet med amfetamin å det var väl mest att jag börja bli lite sådär att det blev 

jobbigt att inte kunna sova å man började ja, orkade som inte längre så då började jag ju som 

ta nånting för att kunna sova då istället”. 

 

4.2 Upplevelser av missbruket 
 

Under denna kategori har intervjupersonerna svarat på frågor om hur de upplever och ser 

tillbaka på sitt missbruk samt hur drogerna har påverkat dem. Samtliga intervjupersoner 

beskriver missbruket som både det bästa de varit med om till ett rent helvete. Samtliga 

intervjupersoner beskriver att tillgången på narkotika har varit en stor del i missbruket, allt 

från hur de har kommit över drogerna till vilken preparat de har brukat. En av 

intervjupersonerna beskrev även att alla opiater har samma verkan. Exempel på kodord inom 

denna kategori är: tillgång, sjuk, roligaste, ångrar ej, ett helvete. 

 

Beskrivning av missbruket: ”Känslan att få må bra. Kunna vara den jag ville vara. Och 

liksom må så bra som jag bara kunde på det, jag mådde ju inte bra utan droger inte. Men 

tillslut mår man ju inte bra på drogerna heller. Det blir ju bara att man är så pass beroende. 

Att kroppen måste ha det hela tiden…”. 

 

En annan intervjuperson ser tillbaka på missbruket på detta sätt: ” alltså jag ångrar det ju inte 

[…] ja visst stundtals, mestadels har det ju varit jävligt, det har det ju men jag har ju haft 

bland de roligaste stunderna i mitt liv också… jag har ju varit på sådana resor som aldrig 

skulle ha varit på om jag hade varit drogfri eller aldrig varit i kontakt med., men klart.. det 

dåliga överväger ju det onda. Helt klart, men asså det är ju ingenting jag går å grämer mig 

över att jag förlorat de åren jag gjort…”. 

 

En annan har förklarat det på detta sätt ”Å gud ändå, hur ska man förklara det. Alltså det har 

ju varit, det var ju.. självklart fanns det ju bra veckor och bra dagar men sedan om jag ska 

förklara det med ett ord så; Ett helvette […] Det var ju just det där att ibland, när man bor i 

en sån här liten stad, så kan det finnas heroin att köpa idag men det finns inte imorgon eller i 

övermorgon och heroin är ju både psykiskt och fysiskt. Så när du inte får din dos, din dagliga 

dos, då är du ju sjuk. Det är ju som att jag vore förkyld fast väldigt förkyld. Feber och 

kramper och.. det är just dom stunderna som har varit dom jobbigaste stunderna. Sedan 

självklart, allt det där jagande efter knarket, fixa med pengar. Man jobbar ju som ingenstans 

så man fick ju vara påhittig”. 

 

En annan upplevelse har även varit: ”… tog ju jätte mycket varje dag å sen., ja jag börja bli 

som så sjuk, asså varje dag som jag tog så mådde jag som ändå inte bra för annars så var det 

ju som oftast att på morgon mådde man jätte dåligt åsså tog man lite droger, åsså mådde man 

bättre då, men jag gjorde som inte det asså jag mådde jätte dåligt fysiskt ö., psysikt hade man 

som mått ganska dåligt från och till, men just fysiskt jamen jo”. 

 

4.3 Konsekvenser av missbruket 
 

Intervjupersonerna har i denna kategori beskrivit konsekvenserna som blivit med missbruket. 

Det har varit allt från rättsliga bekymmer till sjukdomar och sjukhusvistelser. Något som har 

tagits upp är kontakten med anhöriga har blivit påverkad, fängelsevistelser, behandlingar och 

förlorat körkort. Exempel på kodord inom denna kategori är: behandling, fängelse, sjukhus, 
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påverkad kontakt med anhöriga. 

 

Konsekvenser av missbruket kan beskrivas på detta sätt: ”… när man kom in på fängelse och 

sådär, där är det ju väldigt dåligt utbud med rena verktyg och sådär och folk kunde ju stå på 

kö till toaletten för att köra med samma verktyg och det var fan ingenting för mig så det var 

bara att he sig in i cellen”. 

 

En beskrivning om att bli dömd till behandling: ”Jo men jag var nere på backe.. första.. det 

var när jag var 20 år, jag vart dömd till det, å då istället för att sitta inne så tog jag det å 

efter det höll jag upp.. efter att jag varit på behandling har jag hållt upp ett halvår, alltså det 

är nästan på dagen. Men när det gått sex månader då börjar jag om, så har det varit på 

varenda behandling jag varit på”. 

 

En person förklarar relationen till anhöriga: ”…jag har ju alltid varit jäkligt brydd om andra 

människor asså så men inte om mig själv så det jobbigaste var ju att dom var ledsna å dom 

tyckte att det var jobbigt att jag mådde dåligt..öö., så det var ju mycket det också, man kände 

att nu måste jag sluta för allas andras skull för jag tänkte hon asså mamma å pappa å typ 

brorsan asså dom går ju under…”  

 

En beskrivning av kroppsliga konsekvenser: ”Nä, jag måste ju gå på medicin, jag har gjort 

två såna här interflon behandlingar. Cellgiftsbehandlingar då för att ta bort min hepatit från 

levern men det biter inte, det tar inte på mig inte. Så jag ska dit och göra någon ny 

undersökning av levern nu snart”. 

 

4.4 Vändpunkten 
 

Intervjupersonerna har i denna kategori beskrivit vad som fick dem att börja på LARO-

programmet. Tre av intervjuerpersonerna har sökt in medan den fjärde blev dömd och fick då 

välja mellan fängelse eller behandling. Gemensamt för alla intervjuperson är att de beskrivit 

en rädsla för att dö på grund av missbruket och en vilja att förändra livet. Exempel på kodord 

inom denna kategori är: sökt, dömd, blodförgiftning, döden, less, överdos. 

 

En av intervjupersonerna berättar om överdosen som vändpunkt: ”Ja, jag var ganska less. Jag 

mådde inte så bra på så länge och det ledde till överdoser hela tiden. På heroinet. Jag var 

destruktiv. Sista gången var jag död i 2 minuter. Då var jag helt borta. Om de inte hade fått 

liv i mig då så hade jag inte levt idag. Dagen efter blev jag med i LARO-gruppen, LARO då 

[…]Jag var ju dömd, jag skulle upp på rättegång. Så jag hade ju ett straff. Så jag fick 

behandlingen istället för att sitta i fängelse. Men samtidigt ville jag ju själv dit också.”. 

 

En person beskriver vägen in i LARO: ”Ja, gud, jag hade ju sökt till LARO i säkert tre år. 

Dom hade ju alla mina papper och domslut och.. ja, men jag hade ju ett dokumenterat 

missbruk sedan jag var femton år. Första gången jag tog kontakt med LARO, vad kan jag ha 

varit då.. 22 år tror jag. 21 eller 22.[…]Tillslut märkte dom ju att det här går inte. Jag var ju 

på dom hela tiden att jag måste in annars så.. jag kommer ju dö. Det kände man ju själv att 

det gick ju bara djupare och djupare”. 

 

Om sjukdomstillståndet som ledde till vändpunkten: ”…dom förstod som int varför jag inte 

vart friskare så då provar dom väl byta medicin å det vart som inte heller nå bättre så sen 

efter jag tror det var nästan två veckor hade gått, en och en halv vecka så upptäckte dom att 
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jag hade öö., vad heter det nu, men gud, jo blodförgiftning öö., å det var ju på grund av, 

jamen jag hade använt typ orena, som nålar å sådära jag hade använt mina egna åsså hade 

man bara sköljt av dom typ åsså använt dom senare nästa dag igen, asså fått in en massa 

bakterier å sånt dära.,, å då vart det ju som genast mycket allvarligare…”. 

 

En annan person beskriver sin väg in i LARO: ” nja jag vet inte, asså första, jag sökte ju 

in…året före sökte jag in då hade jag just mucka från fängelse, sökte in, men då var jag inte 

kvalificerad tyckte de eller jag var kvalificerad men jag var tvungen att vara drogfri tyckte 

(namn), läkaren å på den biten är det, men det sprack  den veckan jag börja,  skulle få börja, 

då hade jag pissat rent alltihop då åkte jag in igen å när jag kom ut då, jag sa som det var till 

frivården antingen ordnar ni så jag får börja med subutex eller så, kommer jag att dö alltså. 

Den gången, sista gången jag åkte in vägde jag 56 kilo, det var ju bara ben, å det tog de på 

allvar. Jag börja ju redan när jag satt inne då att få vara med i subutex programet, att när 

jag kom ut samma dag som jag kom ut annars kommer det aldrig att hålla”. 

 

4.5 Beskrivning av LARO 
 

Under denna kategori har intervjupersonerna fått beskriva LARO-programmet i det stora hela. 

En av intervjupersonerna började med subutex och övergick sedan till metadon, två av 

intervjupersonerna började med subuxone varav en av dem övergick till subutex och den sista 

intervjupersonen går på metadon. De berättar även hur ofta de hämtar medicin, det varierar 

från tre gånger i veckan till var tredje vecka. Tre av intervjupersonerna som kommer från 

samma kommun beskriver att LARO-programmet enbart är medicin och att det inte finns 

något psykosocialt stöd. Den fjärde personen beskriver att den har en samtalskontakt. 

Exempel på kodord inom denna kategori är: inget psykosocialt stöd, samtalskontakt, ingen 

avslutningsprocess, medicinering. 

 

En av intervjupersonerna svarar på frågan om den blivit erbjuden något psykosocialt stöd: 

”Nä. Man måste söka själv. Så jag har en psykolog och en arbetsterapeut nu för att lära mig, 

rutiner, mat och saker och ting. Ja, men alltså lära mig hur man lever ett normalt liv. Jag har 

aldrig levt ett normalt liv” 

 

Beskrivning av LARO-programmet: ”Det är inte mycket kring LARO-programmet. Det är 

medicinering sen är det hem. Urinprov, sedan hem. Alltså, under dom här två åren, som jag 

har varit upp varannan vecka.. så har jag kanske suttit ner... en, två gånger och pratat.. en 

kvart.. då har det varit om det allmänna och så där. Och det tycker inte jag är något 

psykoterapeutiskt…” 

 

En person beskriver den obefintliga avslutningsprocessen: ”…men samtidigt nu när man 

försöker trappa av och sluta så har de ju ingen process för avslutningen, det är ingen som vet 

hur det ska gå till? Hur långt du ska hålla på och trappa ur? Hur mycket åt gången? det är 

ingen som har det svaret”. 

 

En annan person svarar på frågan om den blivit erbjuden något psykosocialt stöd: ” jo, asså 

när jag börja hade jag en gång i veckan tror jag det var, min som sån här samtalskontakt då 

på psykiatrin sen hade vi ju även varannan vecka, öö., asså., såhär grupp med andra som var 

med i programmet öh., om det var en och en halv timme tror jag typ varannan torsdag eller 

nått sånt hade vi…” 
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4.6 Fördelar med LARO 
 

Intervjupersonerna har under denna kategori fått svara på frågan om fördelar med LARO-

programmet. Samtliga uttrycker att den stora fördelen är medicinen, det har även uttrycks att 

programmet har bidragit till att individerna kommit bort från gatan och kan leva ett normalt. I 

det stora hela anser de att LARO-programmet har varit till hjälp.  Exempel på kodord inom 

denna kategori är: bort från gatan, medicin, hjälpt och normalt liv. 

 

LARO –programmets positiva inverkan”Fördelarna är ju att man kommer bort från gatan, 

kriminaliteten. Man får fasta rutiner, man får medicin. Man behöver inte jaga droger. Man 

behöver inte springa omkring mitt på stan och fara runt som en jojo och åka runt halva 

Sverige för att jaga droger. För det är fruktansvärt jobbigt. Det tär på en”. 

 

En annan person har svårt att se fördelarna: ”Dom har ju hjälpt mig, det., det är inget snack 

om den saken. Eh, eller dom har hjälpt mig... dom har hjälpt mig med medicinen det känns 

som att jag har gjort och min familj har gjort det mesta av jobbet. Det känns så jävla dumt 

men jag har inte så mycket positivt att säga om det där jävla stället förutom att dom ger mig 

mina recept, eller min medicin”. 

 

En person beskriver att LARO-programmet varit en viktig del: ” ja det har hjälpt mig jävligt 

mycket, visst det har det och det har varit en stor del i det, så de är ju en viktig kugge i hjulet 

det är det, det ska jag inte sticka under stolen med…” 

 

Beskrivning av att medicinen inte är allt: ” öö., ja det är ju just att du har den där hjälpen och 

stöttningen både i det vardagliga å om man säger så, om man nu ska, ja men, försöka att få 

tillbaks sin vardag å bara det här med att skaffa typ ett eget boende, du ska komma, ja men, ut 

i nån aktivitet det är ju så mycket du ska, liksom som ska funka för att, ja menar att bara få en 

medicin att, här du får komma med i LARO-programmet, så får du din medicin åsså återgår 

man till att vara hemlös å bo på gatan å umgås med en massa andra knarkare å inte ha 

nånting å göra, inte funkar det ju då, asså då hjälper det ju inte, asså i kombination med typ 

ett eget boende, typ en aktivitet, kanske gå å prata med en psykolog eller nånting” 

 

4.7 Nackdelar med LARO 
 

Trots att intervjupersonerna upplever att LARO-programmet har hjälpt dem har de uttryckt 

LARO-programmets brister. Det som samtliga intervjupersoner upplever är att de blir väldigt 

bunden och fast. Vissa intervjupersoner upplever en känsla av stress i samband med hämtning 

av medicin. De upplever även en känsla av att det är förnedrande, detta uttrycker sig både 

genom personalens bemötande och agerande, även de bevakade urinproverna. De upplever att 

reglerna för att ta sig in i LARO-programmet har förändrats, att det blivit lättare och lättare att 

ta sig in. Exempel på kodord inom denna kategori är: lätt att komma in, personalen, bunden, 

förnedrande och lång väntetid. 

 

En intervjuperson beskriver att det blivit lätt att komma in: ”…Sedan ser man på unga tjejer, 

unga killar som är 18-19 år, som kommer in i subutex-programmet. Dom har missbrukat 

subutex. Dom kommer in i subutex-programmet och får ett ännu värre beroende än vad dom 

haft. Dom har klarat sig på en tablett i veckan och plötsligt får dom två hela 8 mg per dag. 

Dom blir ju påverkade…” 
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En beskrivning av LARO-programmets nackdelar: ”grundtanken är det, men sen är det ju att 

soc ska vara med och besluta om du är behörig, men i grund och botten är det (namn) som 

styr det där, det är ju hans lilla skötebarn, å visst, LARO har fått mycket, att (namn) inte har 

haft tid, det har drabbat LARO jävligt mycket och folk som behöver hjälp, å mår man jävligt 

dåligt så ja, men visst, jag vill ha en tid med (namn)., ja men du får vänta i 2 månader. Det 

funkar inte heller, det är missbrukare du har att göra med i början går det upp och ner 

måendet och finns inte en läkare att tillgå så funkar det inte. Det är ju där det har blivit 

mycket fel och det är väl där personalen har fått ta en stor del, då har det blivit som det har 

blivit”. 

 

En beskrivning av att vara bunden: ”Att dom har sån jävla kontroll. Att dom har en sån makt 

över en som människa. Dom bestämmer som över alla dagarna. Man är som fångad i det där. 

Jag kan ju inte fara bort, ner till Stockholm eller sådär. Jag måste meddela dom och prata 

med dom och be på mina bara knän om att få medicin för fem extra dagar kanske eller tio 

dagar. Tycker dom inte om det så passar det inte. Jag ville få medicin idag, jag vill bara 

komma upp två dagar i veckan, fick ett nej...”. 

 

Upplevelser av urinproverna: ” …ja men folk ska stå å titta på dig liksom när du står där utan 

byxor å typ pissar å liksom ha nån som står å tittar, ja men typ nu vill jag att du pinkar åsså 

sen så typ ja, men man känner sig ganska, ja men typ utsatt, typ jävligt förnedrade men 

samtidigt så gör man ju det för att det ska hjälpa en men det är ändå jävligt förnedrande så 

det är inte många sjukdomar där folk asså blir så typ utsatta som om du har missbruk…”. 

 

4.8 Åsikter om personalen på LARO 
 

Intervjupersonerna pratade mycket om personalen när de pratar om LARO-programmet, då 

personalen utgör en stor del av kontakten med LARO-programmet. Personalens bemötande 

har till stor del påverkat åsikterna om LARO-programmet. Samtliga intervjupersonerna anser 

att personalen utövar makt och hotar om exempelvis indragen medicin. Intervjupersonerna 

uppleveler en ”vi och dom” känsla, inget förtroende, att personalen har förutfattade meningar 

och att de inte lyssnar. Intervjupersonerna upplever även att personalen kan bestraffa 

individen. En av intervjupersonerna har god kontakt med personalen på LARO-programmet 

och upplever att de stöttar en. Det finns uppfattningar om att personalen är väldigt 

välutbildade men att de agerar oprofessionellt. Exempel på kodord inom denna kategori är: 

”vi & dom”, maktutövning, ingen tillit, hot och bestraffar. 

 

Beskriver personalens bemötande: ”Att man känner att man kan gå till dom och prata och lita 

på dom. Men det känns som man har ingen tillit. För att dom har blivit stuckna i ryggen så 

många gånger av dom. Att dom kan säga till dig; Jamen, händer det någonting så får du 

komma och berätta det. Då löser vi problemet”. Men deras sätt att lösa problemet är att tycka 

ner en och så dra ner på medicinen”. 

 

Beskrivning av vi och dom känslan: ”åsså de har en makt som stiger de uppåt huvudet det är 

de och vi knarkare… alltså., de är ett steg över oss och det ser de till att vi vet om, tycker 

jag… men visst det har ju blivit bättre det å, men de är inte riktigt de är bättre, jag har inget 

förtroende för personalen där”. 

 

Personalens brister: ”Så det tycker jag är under all kritik. Att det inte är några slags, inget 

samarbete. Att dom tar för givet att man ska må så jävla bra och att man blir straffad”. 
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Personalens avsaknad av pedagogik: ” I dagens läge, alltså det funkar inte med hot eller så. 

Man ska vara pedagogisk alltså, och många av dom är ju inte det. Väldigt opedagogiska. 

Dom kan medicin liksom men dom kan inte det andra” 

 

4.9 Viktiga komponenter för att lyckas 
 

Något alla intervjupersoner har tagit upp för att lyckas hålla sig drogfria är rutiner. Något 

annat som många anser är en stor del är en meningsfull vardag, vilket ofta innebär någon form 

av sysselsättning. Att känna ansvar och att vara motiverad är en annan stor del. I denna 

kategori tar de även upp saker som behöver förbättras med LARO-programmet för att 

personer ska lyckas. Exempel på kodord inom denna kategori är: rutiner, ansvar, 

meningsfullvardag, motiverad och psykolog. 

 

Beskriver vikten av psykosocialt stöd: ”något psykoterapeutiskt, jag tycker att det skulle vara 

obligatoriskt. Det skulle nog få många att tänka om. Ja, men just det där.. Hur ska jag prata 

med en vanlig människa? Alltså, missbrukare som har missbrukat i tio år.. du vet.. dom har ju 

som, dom har ju sitt eget språk så att säga. Och det är där ju också en grej att lära dom den 

sociala biten”. 

 

Beskriver en önskan: ”Individuella samtal, du ska inte behöva söka en egen psykolog på ett 

annat ställe för att det inte finns någon där uppe”. 

 

Beskriver vikten av att känna ansvar ”… visst det är bra att stiga upp på morgon och få 

rutiner, men alltså det krävs mer än bara rutiner, det krävs att du börjar känna ansvar och få 

förtroende…”. 

 

Beskriver viktiga komponenter för att det ska gå bra på detta sätt: ”… å skaffa typ en 

hundvalp, ja men då har man ju ett ansvar, jamen dygnet runt [..]menar så länge du bara går 

å gör ingenting å har ingenting meningsfullt i vardagen så kommer du ju som inte ur det, asså 

för du måste ju som ändra allt…”  

 

På frågan vad den tror är skillnaden på de personer det går bra för svarade en av 

intervjupersonerna såhär: ”motiverad”. 

 

4.10 Framtiden, mål och visioner 
 

Alla intervjupersonerna strävar efter att aldrig falla tillbaka till missbruket. Tre av 

intervjupersonerna har som mål att trappa ur och avsluta medicineringen och programmet. 

Intervjupersonerena har pratat om sysselsättning, allt ifrån att stanna på sitt nuvarande jobb 

till att utbilda sig, skaffa fast jobb eller byta jobb. Exempel på kodord inom denna kategori är: 

aldrig falla tillbaka, familjen, sysselsättning och vill sluta. 

 

Det viktigaste för en av intervjupersonerna: ”… att kunna vara en bra pappa. Det är väl det 

de handlar om. Till lill’killen då”. 

 

Mål & visioner för framtiden: ”Ja, alltså inom två år då ska jag, då ska jag vara ute ur 

subutex-programmet. Då ska jag vara nertrappad och ute, helt och hållet. Ta det lite sakta 

men säkert. […]å det är också en sak jag skulle vilja göra, att köpa ett lite större hus. Ja, 
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både för mig och familjen och så. Sedan ska man väl försöka ta sig bort från just det här 

jobbet som jag har nu” 

 

Vikten av att inte falla tillbaka: ”… för mig är det inte viktigast att sluta utan för mig är det 

viktigast att aldrig falla tillbaka i missbruket. Så länge jag mår som jag gör nu och det funkar 

med nedtrappningen så kommer jag att prova på, det kan vara ett år bort, det kan vara fem år 

bort. Det viktigaste som jag ser är att jag inte trillar tillbaka å att man kan funka normalt 

under den tiden inte behöva vara hemma från jobbet eller att andra blir lidande” 

 

Urtrappningen:”… ja men som jag känner såhär, ska bli skönt, är ju när jag har trappat ut 

medicinen färdigt, det känns som ett mål såhära, då är man som alltså, då är ju som 

framtiden verkligen såhära i mål eller vad man ska säga, det är som då har man lagt det 

bakom sig å sen att ha en, asså ett vanligt jobb, en liksom fast tjänst, typ där man vet att här 

jobbar jag å jag får min lön varje månad…”. 

5. Resultat & Analys 
 

I detta kapitel kommer studiens resultat att tolkas och frågeställningar att besvaras med hjälp 

av empiri och teori. Syftet med denna studie var att undersöka enskilda individers upplevelser 

av LARO-programmet samt vilken inverkan LARO-programmet har i deras liv. 

Frågeställningar som föranledde den studie var: Hur uppleves LARO-programmet som 

behandlingsmetod? Hur de upplever sitt missbruksproblem och tiden innan behandlingens 

start? Upplever de att LARO-programmet har påverkat deras liv? Och i så fall på vilket sätt? 

 

Det framkom att den stora anledningen till att individerna hamnade på LARO-programmet, 

var rädslan för att dö. Det framkom även att individerna ansåg att LARO-programmet och 

medicineringen har hjälpt dem, men de ansåg även att det finns stora utvecklingsmöjligheter. 

Ur koderna och kategorierna framkom temat: synen på missbruket, LARO- programmets 

inverkan och utvecklingsmöjligheter. 

5.1 Empirin kopplad till teorin och kunskapsöversikt 
 

Intervjupersonerna började med sitt missbruk i en relativt låg ålder, det varierade med vad de 

började med, om det var alkohol eller hasch. Utvecklingen från andra droger till opiater ansåg 

alla var en naturlig övergång. Några började med opiater för att kunna sova, andra för att 

dämpa känslor och ångest. Alla har upplevt sitt missbruk som både positivt och negativt, där 

de har upplevt sina bästa och sina sämsta dagar. Många beskriver att de begått kriminella 

handlingar för att i sin tur få tag på pengar till drogerna, de har även beskrivit missbruket som 

destruktivt. Precis som Cullberg (2003) beskriver, förklarar även en av intervjupersonerna att 

alla opiater har samma verkan, det vill säga oavsett vilken opiat individen brukar kommer 

denne åt ruset som opiaterna ger. Narkotika som har missbrukats är till exempel allt mellan 

olika opiater, amfetamin och benzo. Tre av intervjupersonerna har suttit i fängelse eller varit 

häktade och alla intervjupersonerna har under sin missbruksperiod tagit överdoser och hamnat 

på sjukhus. Intervjupersonerna beskriver att andra behandlingsformer inte har fungerat för 

dem, en del av intervjupersonerna såg behandlingen som en slags vila till nästa 

missbruksperiod. Flera av intervjupersonerna har testat Minnesotamodellen. 

Intervjupersonerna beskriver precis som Johnsson (2010) menar, att andra behandlingsformer 

utan läkemedel inte har gett några varaktiga effekter.  Brattberg (2008) kan tillsammans med 

empirin ses som att missbruket är en kris i sig själv som leder till dåliga copingresultat. 

Intervjupersonerna har i vissa fall börjat med drogerna för att lindra ångest eller depression, 
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det kan även förklaras som att de har saknat något i livet. Precis som missbruk i sig ger ett 

negativt copingresultat, gör även en hög ångestnivå, depression och negativa tankebanor det. 

Intervjupersonerna som missbrukat och fått en försämrad kontakt med anhöriga och har i 

vissa fall sårat anhöriga. Detta i sin tur kan leda till förnekande av missbruksproblemet och 

skuldbeläggning för att ha sårat anhöriga, detta i sin tur leder till negativa copingresultat. I 

samband med ett missbruk kan många yttre copingresurser försvinna till exempel familj, 

vänner, arbete och att ekonomin blir drabbad.  

 

När intervjupersonerna beskriver sin vändpunkt har den varit i samband med en stark rädsla 

för att dö på grund av missbruket. Vändpunkten har kommit i samband med överdoser, och 

sjukdomar till följd av missbruket. Tre av intervjupersonerna har sökt in till LARO-

programmet, den fjärde blev dömd, men fick välja behandling eller fängelse men upplevde 

även en vilja att bli fri från missbruket. Rädslan att dö ledde till vändpunkten tillsammans 

med överdoser och sjukdomar. Tolkning av Brattberg (2008), att det är här den reaktiva 

copingprocessen startar, det vill säga direkt efter krisen. Vid denna tidpunkt kan det ses att 

individerna försöker ändra sin målbild och vägen att nå dit. Detta kan förklaras genom att det 

är här intervjupersonerna gått från den förnekande fasen in i förvirringen som enligt Brattberg 

(2008) innebär att personerna tappar fotfästet och i detta tillfälle ser intervjupersonerna att 

deras sätt att leva inte är hållbart i längden och vandrar vägen vidare mot förnyelsefasen. 

 

Vägen in i LARO-programmet kan enligt Brattberg (2008) tolkas som att personer tar klivet 

in i förnyelsefasen. De har i denna fas klarhet i vad de har för mål och har vilja att påverkas. 

Intervjupersonerna beskriver vägen in i LARO-programmet som ganska besvärlig och lång. 

Vissa intervjupersoner har sökt in i programmet i flera år. Läkaren bestämmer vem som är 

behörig för programmet. En del av intervjupersonerna upplever att läkaren kan ha förutfattade 

meningar och anta att de vill komma in på LARO-programmet enbart på grund av att få gratis 

droger. Vissa intervjupersoner har fått som krav att vara drogfri under en period innan, för att 

få komma med i programmet, vilket de tycker är konstigt då de sökt hjälp på grund av att de 

inte klarar av att sluta på egen hand. intervjupersonerna som börjat på LARO-programmet har 

kommit i nyskapandet som enligt Brattberg (2008) innebär att idividen gör en radikal 

förändring och överger både tidigare mål och metoder för ett helt nytt tänkande och beteende. 

 

När de väl har tagit sig in på LARO-programmet har det bestämts vilken medicin de ska ha. I 

de flesta fall har intervjupersonerna kunnat påverka valet av medicin. Det varierar hur ofta 

intervjupersonerna måste in och hämta medicinen, allt från tre gånger i veckan till var tredje 

vecka, alla berättar även att i början var de in varje dag. Tre av intervjupersonerna förklarar 

att LARO-programmet enbart är medicin och att de inte får någon form psykosocialt stöd, där 

av anser de att LARO-programmet stannar. Dessa intervjupersoner har istället fått hjälp av 

familj och vänner eller varit tvungen att söka psykolog och arbetsterapeut på annat håll. 

Intervjupersonerna, i denna fas, är i stort behov av psykosocialt stöd och här brister LARO-

programmet då personer som inte fått något socialt stöd och hjälp med att bygga upp sin 

självkänsla kan drabbas av ångest, depression och få negativa tankebanor. Detta är enligt 

Brattberg (2008) faktorer som leder till negativa copingresultat. Gemensamt för alla 

intervjupersoner är att LARO-programmet har hjälpt dem. De anser även att LARO-

programmet är en bidragande faktor till att de kommit bort från gatan och slutat leva ett 

kriminellt liv. En av de viktigaste pusselbitarna de anser att LARO-programmet har bidragit 

med är medicinen. I kunskapsöversikten så belyste Tanner, Bordon, Conroy och Bests (2011) 

vikten av att kombinera behandlingen med psykosocialt stöd. Detta är viktigt för att 

personerna ska kunna återanpassas in i samhället och få en så betydelsefull och fungerande 

vardag som möjlighet.  
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Nackdelar som alla intervjupersoner upplever är att programmet gör att de är väldigt bunden 

och fast. Intervjupersonerna menar att de inte kan resa bort utan att planera det i tid, detta för 

att få ett intyg så att de kan ta med sig medicinen. De anser även att hämtningen av medicinen 

bidrar till stress då det är svårt att få ihop vardagen de lever nu, med jobb och att lyckas hämta 

medicinen under LARO-mottagningens öppettider. Enligt Brattberg (2008) är hög stressnivå 

en faktor som kan leda till negativa copingresultat och intervjupersonerna pratar mycket om 

hämtning av medicinerna och upplever att jobbet får lida på grund av hämtning av medicin. 

Intervjupersonerna önskar att mottagningen har längre öppettider eller att de kan få medicinen 

på recept. De obligatoriska urinproverna är något intervjupersonerna upplever som 

förnedrande. Intervjupersonerna anser att personalen är en stor del av LARO-programmet, 

personalen är en bidragande faktor till att de upplever LARO-programmet negativt. Alla 

intervjupersoner anser att personalen utövar makt, de har en känsla av att det är ”vi knarkare 

och dom i personalen”. De upplever även att de kan få kommentar och pikar utan anledning. 

En av intervjupersonerna upplever sig ha god kontakt med personalen i LARO-programmet, 

men vet med sig att andra inte har det. Det finns även åsikter om att personalen inte lyssnar 

och att intervjupersonerna upplever att det är ett bristande förtroende och tillit från båda håll. 

De anser att personalen är välutbildade, men att de i många fall agerar oprofessionellt och 

istället för att prata med den person det berör, diskuterar personalen mellan varandra och eldar 

upp varandra. En individ som ofta får negativa kommentarer har en större chans att få en dålig 

självkänsla, kan börja skuldbelägga sig själv och få negativa tankebanor, dessa faktorer leder 

enligt Brattberg (2008) till negativa copingaresultat. Intervjupersonerna beskriver att de 

upplever kränkningar och hot, enligt Brattberg (2008) bottnar ofta kränkningar i att en individ 

uttryckt sig eller handlat olämpligt eller oacceptabelt, ofta är motparten inte medveten om vad 

som skett. Om en individ inte hanterar sina känslor kan de övergå i bitterhet vilket är form av 

frusen ilska och sorg. Detta kan ses som en negativ spiral och en lösning på detta är att för sin 

egen skull förlåta motparten. En öppnare kommunikation från båda parter skulle bidra till en 

positivare miljö för både personal och patient. Om intervjupersonerna skulle få möjlighet till 

psykosocialt stöd skulle de ha möjlighet att prata ut om missförstånd som uppkommit och 

kunna bearbeta dessa, vilket i sin tur kan leda till en positivare bild av personalen. 

 

Intervjupersonerna upplever att motivation är en viktig faktor för att lyckas leva ett drogfritt 

liv, även rutiner i vardagen påverkar till stor del. Vissa intervjupersoner tar även upp vikten av 

att få prata med någon professionell och lära sig hur man lever ett ”normalt” liv, för att få in 

rutiner, till hur man pratar och beter sig kring personer som inte lever eller har levt ett 

missbruksliv. Tre av intervjupersonerna tog upp att jobbet/praktiken är en bidragande faktor 

till varför det gått så bra för dem. En sysselsättning är bidragande orsak till att de känner att de 

har en meningsfull vardag och att de känner ansvar. Även Deering, Horn och Framptons 

(2012) tog upp i sin studie att sysselsättning ihop med läkemedel gav individerna en större 

tillfredställelse. Precis som intervjupersonerna tagit upp, är det viktigt att LARO-programmet 

erbjuder samtalskontakt och vid behov en arbetsterapeut för att individerna ska kunna lära sig 

att leva ett ”normalt” liv. Tre av intervjupersonerna har som mål att trappa ner medicineringen 

och tillslut leva utan LARO-programmet. Det finns även önskningar om att studera, byta jobb, 

få en fast tjänst eller att stanna där de befinner sig idag. Ingen av intervjupersonerna vill 

återgå i ett missbruk och det viktigaste för intervjupersonerna är att aldrig falla tillbaka i ett 

missbruk igen. Enligt Brattberg (2008) har det visats att självtillit och egenmakt är avgörande 

för hur resultatet av förändringsprocess eller rehabilitering blir. Individens förmåga är 

avgörande för om individen kommer kunna lösa och hantera sina problem, samt sina känslor. 

Tror man på sin förmåga har individen stor möjlighet att åstadkomma en förändring. 

Personligheten, självkänsla och självförtroende kombinerat med ett socialt stöd har en stor 
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betydelse för individens copingförmåga. Citatet nedan är väldigt talande för hur viktigt det är 

för dessa personer att få stöd av andra, i de fall individen inte har ett stöd från vänner och 

familj är det ännu viktigare med ett professionellt stöd. 

 
Sjuka människor känner oro, fruktan och ångest. De känner sig också isolerade. Det 

är som om de vore helt ensamma i världen med sitt lidande. Deras erfarenheter är nya 

för dem och såsom allt nytt är det skrämmande. I ångest, ovisshet och ängslan söker 

människan stöd hos andra, i första hand hos dem som står henne nära. (Tamm, 1991,  

s.193) 

 

5.2 Sammanfattande slutsatser 
 

Sammanfattningsvis har det i studien framkommit att LARO-programmet, i det stora 

hela har hjälpt intervjupersonerna. Trots att de ansett att LARO-programmet har hjälpt 

de, anser de att en stor del av programmet är medicinen. De upplever att det finns 

brister i programmet. Det de flesta intervjupersonerna saknar, är det psykosociala 

stödet. Något som även framkommit var personalens brist i bemötandet, det förklaras i 

maktförhållanden. En av de komponenter som intervjupersonerna ansåg var viktigt för 

att lyckas var att ha en fungerande vardag med någon form av meningsfull 

sysselsättning. 

6. Diskussion 
 

Detta kapitel innehåller diskussioner kring studiens styrkor, svagheter och resultat, samt egna 

reflektioner. Det kommer även att framgå vidare forskningsmöjligheter kring området och ett 

avslutande resonemang. 

 

6.1 Diskussion kring studiens styrkor, svagheter och resultat 
 

Syftet med denna studie var att undersöka enskilda individers upplevelser av LARO-

programmet samt vilken inverkan LARO-programmet har i deras liv. En av studiens styrkor 

är att individernas egna personliga tankar och upplevelser speglar studiens resultat. Ett av 

resultaten som var förvånande var att individerna upplevde att de inte hade fått något 

psykosocialt stöd då det i så många tidigare studier framkommit vikten av att kombinera 

läkemedel med ett psykosocialt stöd. En av bristerna med studien är att det inte har fokuserat 

på hur olika städer utformat sitt program då det upptäckts vissa skillnader, men eftersom att 

studien är så pass liten med begränsat antal respondenter är det inget resultat som med 

säkerhet går att uttrycka. En annan styrka med studien är valet av de semistrukturerade 

intervjuerna som gav respondenterna möjligheter att utforma sin egen berättelse samtidigt 

som det gick att styra intervjun så att studiens syfte och frågeställningarna besvarades samt att 

det erhölls mycket material att bearbeta. De semistrukturerade intervjuernas styrka var även 

att det gick att få ut så mycket som möjlighet av alla intervjuer trots alla individer är olika och 

har olika lätt att berätta och öppna sig om sitt liv. 

 

Det finns många studier om LARO-programmet som belyser personalens upplevelser, men 

det finns väldigt begränsat med forskning om just deltagarnas upplevelser av programmet. En 

av studiens fördelar är just att studien belyser hur de som deltar i LARO-programmet 

upplever det. För att göra denna studie mer generaliserbar hade det varit optimalt med fler 
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respondenter för att få ett mer talande resultat. Det hade även varit en fördel om det hade 

gjorts ett sannolikhetsurval och att alla deltagare på LARO-programmet hade haft samma 

möjlighet att få delta i studien. Valet att göra ett bekvämlighetsurval i denna studie ses ändå 

inte som en stor nackdel då det var tidsbesparande och att resultatet ändå inte kunde blir 

generaliserbart med tanke på de få respondenterna. Trots att det var så få respondenter, 

svarade de väldigt konsekvent på LARO-programmets för- och nackdelar, framförallt de tre 

som kom från samma kommun, det skiljde sig en del till den fjärde respondenten, men även 

denne belyste många saker som de andra tre sagt.  

 

En styrka med studien är att under arbetets gång har båda forskarna varit liks delaktiga och på 

det sättet fått samma kunskap. Studien har även blivit mer sammanhängande och att tidigt 

under intervjuerna kunnat se den röda tråden i de fyra intervjuerna tillsammans med 

kunskapsöversikten och teorin. I dagens samhälle är det ansett att LARO-programmet är en 

institution som har till uppgift att dela ut gratis knark till missbrukare. Med denna studie är 

intentionen att få andra att förstå hur viktig den läkemedelsassisterade rehabiliteringen är för 

de individer som är i behov av den och verkligen vill leva ett drogfritt och att denna 

behandling kan göra det möjligt. Även om det finns de som utnyttjar programmet, så har det 

för dessa respondenter, varit en livsviktig pusselbit i steget mot ett drogfritt liv.  

 

Det är väldigt konstigt att vissa av respondenterna har uttryckt att det inte har fått något 

psykosocialt stöd då det redan från början, när det kom till Sverige, var en del av programmet. 

Vad är det egentligen som har hänt? Av vilken anledning finns inget psykosocialt stöd att få? 

Det är även här det är viktigt med professionella personer som är kunniga inom området och 

inte bara medicinskt. Respondenterna uttrycker att det enbart finns sjuksköterskor och läkare 

inom programmet. Detta är en stor brist då de inte har samma kunskap inom fältet av socialt 

arbete. Inom socionomutbildningen belyses vikten av inte utöva makt och att skapa ett 

maktförhållande mellan klient och professionell. Det är skrämmande att deltagarna känner sig 

kränkta av personalen och att de känner en så stark vi och dom känsla, när det är hos 

personalen de ska kunna finna stöttning och tillit. Alla individer, oavsett bakgrund, ska bli 

behandlade med respekt och värdighet. 

 

6.2 Avslutande resonemang 
 

Slutligen bör det poängteras att intresset och ambition med studien har varit att ta del av, och 

att presentera ett antal individers upplevelser av sitt missbruk och LARO-programmet men 

även hur de ser på framtiden. Vi har verkligen fått ta del av intressanta upplevelser och tankar. 

Arbetet med studien har varit mycket intressant och givande. Arbete med studien har bidragit 

till att forskarna fått en större och bredare kunskap inom området. En viktig aspekt att 

poängtera är, precis so respondenterna har uttryckt det, för att genomgå en såhär stor 

förändring är det viktigt att vara motiverad och vilja det själv. Vilket även Brattberg (2008) 

anser: ”När en människa blir tillsagd att förändra sitt sätt att vara och handla, för att t.ex. gå 

ned i vikt eller sluta röka, förändras hon inte i samma utsträckning som när budskapet 

kommer inifrån.” (s.58). 

 

6.3 Forskningsmöjligheter inom området 
 

Vid tillfälle att göra en ny, större studie, så hade intressant varit att göra en studie både på 

personalen och på deltagarna i programmet för att jämföra deras upplevelser, då man i denna 

studie endast får en sida av den upplevda verkligheten. Det som även vore intressant är att 
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jämföra programmets utformning i olika städer, om det finns några skillnader i utformning, 

om de i sin tur i så fall leder till olika upplevelser och skillnader i hur programmet fungerar 

för deltagarna. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej 

 

Vi heter Emma och Jessica, vi går sjätte terminen på socionomprogrammet. Just nu håller vi 

på att skriva vår kandidatuppsats, vi har valt att skriva om LARO-programmet. Vår önskan är 

att intervjua mellan 4-6 personer som deltar i programmet. Syftet med undersökningen är att 

undersöka enskilda individers upplevelser av sitt missbruk, hur man upplever LARO-

programmet samt vilken inverkan LARO-programmet haft i ens liv. Vi är intresserade av att 

veta hur du ser på tiden innan LARO-programmet, tiden på LARO-programmet och hur du 

ser på framtiden.  

 

Du väljer själv om du vill delta i intervjun eller inte och du kan när som helst välja att avbryta. 

Vi skulle gärna vilja spela in intervjun om det går bra för dig, att spela in intervjun gör det 

lättare för oss att komma ihåg allt vad som sägs under intervjun. Det är endast vi två som 

kommer att ta del av de inspelade intervjuerna och de kommer att raderas när vi är klara. 

Intervjuerna kommer att sammanställas i uppsatsen och när uppsatsen är klar och godkänd 

kommer den att finnas tillgänglig via Umeå Universitet. Du är anonym i den färdiga 

uppsatsen och det kommer inte gå att utläsa ditt namn eller vem du är. Under intervjun 

kommer vi att använda oss av en intervjuguide som gör det lättare för oss att inte missa 

viktiga frågor, intervjuguiden är grund för intervjun men det kan även komma följdfrågor för 

att vi ska få en bättre förståelse. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-90 minuter beroende på hur mycket du vill berätta för oss. Har 

du mycket att berätta och delge så lyssnar vi gärna, för vi är väldigt intresserade av just dina 

upplevelser.  

 

Om du har några funderingar innan eller efter intervjun är du välkommen att ta kontakt med 

oss via telefon eller mail. 

 

Intervjuguiden som vi tänkt ställa frågor utifrån kan du se på nästa sida. 

 

Tack på förhand 

 

Emma Holmberg    Jessica Lundh 

 070-675 99 43    073-846 10 82 

 emho0026@student.umu.se     jelu0058@student.umu.se  
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Tiden innan LARO-programmet 

 När började du med narkotika? Hur såg utvecklingen ut av användandet? 

 Vilken typ av narkotika har du brukat? 

 Kan du beskriva hur du ser på ditt användande av narkotika? 

 Har du provat någon annan behandlingsmetod tidigare? 

 Vad var det som fick dig att börja på LARO-programmet? 

 Hur kom du in på LARO-programmet? 

 

LARO-Programmet i dagsläget 

 Kan du beskriva LARO-programmet? 

 Vad anser du är programmets för och nackdelar? 

 Hur har LARO-programmet påverkat dig? 

 Hur fungerar LARO-programmet för just dig? 

 

Framtiden 

 Hur ser du på framtiden? 

 Vad har du för mål och visioner? 
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8.3 Bilaga 3 Kodningsmall  
 

Koder Kategorier 

Opiater  

Narkotika  

Kompisar  

Alkohol  

Smärtstillande  

Amfetamin  

Morfin  

Benzo  

Heroin  

Hasch  

Tradolan  

Blandmissbruk  

Subutex  

Dolkontin  

Sprutor  

Egna verktyg  

Snorta  

Dagligen 

Helger  

Utvecklingen av missbruket 

Tillgång  

Passion  

Överdos  

Sjuk  

Beroende  

Sålt  

Må bra  

Fysiskt  

Psykiskt  

Ångrar ej  

Ett helvete  

Obehagligt  

Desperat  

Destruktiv  

Samma effekt  

Saknat i livet  

Roligaste 

Sådanna resor  

Uppehåll  

Upplevelser av missbruket 

Behandling  

Sjukhus  

Fängelse  

Urinprov  

Blodprov  

Salivprov  

Polisen  

Ringa narkotikabrott  

Tappa körkortet  

Konsekvenser av missbruket 
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Hepatit C  

Hjärtproblem  

Anmälningar till Soc  

Påverkad kontakt med anhöriga  

Sökt  

Dömd  

Blodförgiftning  

Döden  

Överdos  

Less  

Vändpunkten 

Samtalskontakt  

Urinprov  

Livslångt program  

Medicinering  

Inget psykosocialt stöd  

Ingen avslutningsprocess  

Beskrivning av LARO 

Personalen  

Lätt att komma in  

Stress  

Bunden  

Beroende  

Förnedrande  

Piss-central  

Lång väntetid  

Inget stöd  

Mardröm  

Nackdelar med LARO 

Bort från gatan  

Normalt liv  

Andra chans  

Hjälpt  

Medicin  

Fördelar med LARO 

”Vi & dom”  

Maktutövning  

Ingen tillit  

Bara kvinnor  

Inte tid  

Hotar  

Oprofessionella  

Bestraffar  

Väldigt utbildade  

Lyssnar ej  

Förutfattade meningar  

Stöttar  

Åsikter om personalen på LARO 

Sysselsättning  

Familj  

Rutiner  

Ansvar  

Meningsfull vardag  

Motiverad  

Psykolog  

Viktiga komponenter för att lyckas 
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Aldrig falla tillbaka  

Trappa ur  

Höja dosen  

Vill sluta  

Kvar i programmet  

Sysselsättning  

Familj  

Körkort  

Framtiden, mål & visioner 

 Tema: synen på missbruket, LARO programmets inverkan och utvecklingsmöjligheter 

 


