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Sammanfattning 
 
Läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering, LARO, rekommenderas som behand-
lingsform vid opioidberoende i Sverige, detta efter att andra behandlingsformer först har ute-
slutits. LARO-programmet är därför ofta en sista utväg ur ett destruktivt missbruk för många 
av patienterna inom programmet. I en narkotikapolitisk kontext kan LARO-programmet anses 
vara av skadereducerande karaktär, vilket i sig strider mot den svenska nollvisionen gällande 
narkotika som varit aktuell sedan 1960-talet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 
patienternas upplevelse av programmet, delvis utifrån bemötandet inom programmet, men 
även satt i en samhällelig kontext i fråga om omgivningens tankar och åsikter och hur respon-
denterna upplever detta. 
 
Studien har utformats och analyserats utifrån det teoretiska ramverket bestående av begreppen 
makt, stämpling och stigma, och sex kvalitativa intervjuer har genomförts med patienter in-
skrivna vid en LARO-mottagning i en mellanstor stad i Sverige. Studiens resultat visar att 
ojämlika maktförhållanden förekommer inom programmet samt att detta kan resultera i en 
stigmatisering. Vidare framkommer att respondenterna till viss del fortfarande upplever sig 
själva som avvikande i samhället trots avslutat missbruk. Studien behandlar även att det nar-
kotikapolitiska läget i Sverige rent historiskt kan vara en betydande faktor i hur individer med 
opioidberoende blir bemötta idag, både av behandlare och av sin övriga omgivning.  
 
Nyckelord: LARO, opioidberoende, nollvision, skadereduktion, patienter, makt 
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Abstract 
 
Medical-assisted rehabilitation for opioid dependence (LARO) is recommended in Sweden as 
a treatment for opioid addiction at a stage where other forms of treatment have been exhaust-
ed. Consequently, the LARO program is a last resort for many patients struggling to over-
come destructive addiction patterns. In a political context with regard to recreational drug use, 
the LARO program could be argued to fall under harm reduction, which is inherently incom-
patible with the Swedish zero-tolerance policy that has been in effect since the 1960s. The 
purpose of this study has been to investigate how patients experience the program, partially 
with regard to how they perceive the attitudes of the LARO staff, but also in a societal context 
where the thoughts and opinions of the community, as perceived by our subjects. 
 
The study was designed and analyzed from a theoretical framework structured around the 
terms power, labeling, and stigma, and six qualitative interviews were conducted with patients 
currently undergoing treatment at a LARO clinic in a mid-sized Swedish city. The findings of 
this study show that an unequal power relationship exists within the program, and that this can 
lead to stigmatization. The study also shows that subjects to an extent still ascribe themselves 
a deviance from societal norms even after discontinuing their drug abuse. The study also dis-
cusses how Swedish drug policy historically may have had a significant impact on how indi-
viduals with an opioid addiction are viewed today, by medical professionals as well as the 
general public.  
 
Keywords: LARO, opioid addiction, zero-tolerance, harm reduction, power 
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Tack. 
 
“Jag är fan drogfri”  är inte bara denna uppsatsens titel utan också ett uttalande från en av 
respondenterna som fångar kärnan i vad den här uppsatsen vill förmedla. Uppsatsen uppvisar 
inte bara opioidmissbrukets mörka sidor, utan förmedlar även respondenternas hoppfullhet 
och strävan mot ett nytt liv. Därför vill vi ge det största av tack till våra respondenter, som 
med mod och öppenhet pratade med oss om sina liv.  
 
Vi vill även tack vår handledare Jürgen Degner som med omtanke och en gnutta jävlighet har 
väglett och stöttat oss genom denna process. Och inte minst – tack för alla delade skratt.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka Jakob och Sippan för stöd, pepp, genomläsning och matlagning.  
 
 
 
 
 
 
     Hanna Hjelm Jarflod 
     Linn Utne 
     Örebro, 17-06-08 
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Inledning 
Ett narkotikafritt samhälle har länge varit en utopi i Sverige. En utopi som innefattar bilden av 
ett land fritt från såväl droghandel, som missbrukare. I linje med detta har Sverige sedan 
1960-talet haft en nollvision gällande narkotikabruk. Motreaktionen på detta har yttrat sig 
genom ett skadereducerande synsätt, harm reduction, vilket förespråkar bland annat substitut-
ionsbehandling, sprututbytesprogram, fria injektionsrum med mera (Thomasson, 2017; Soci-
aldepartementet, 2016). Trots denna motreaktion har Sverige varit konsekvent i sin narkotika-
politik och nollvisionen har fungerat som ett rättesnöre som än idag löper genom samhällsin-
stitutionerna. Narkotikapolitiken har de senaste decennierna varit en aktuell fråga och i sam-
hällsdebatten och i och med de två ideologiska motpolerna har delade meningar rått. Debatten 
har präglats av tankar rörande missbrukaren som en social smittohärd (se Bejerot, 1969) där 
en absolutistisk narkotikapolitik är en nödvändighet för att samhället inte ska kollapsa. Debat-
ten har sedan på senare tid även inkluderats av ett mer skadereducerande tankesätt där det 
anses att den främsta skadan på enskilda individer åsamkas av kriminaliseringen av både bruk 
och innehav och konsekvenserna av detta, inte av drogen i sig själv. Det skadereducerande 
synsättet karaktäriseras därmed av att samhället i stort, både ur ett folkhälso- och ekonomiskt 
perspektiv tjänar på att tillämpa skadereducerande åtgärder (Stimson & O’Hare, 2010).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2015) är den läkemedelsassisterade behandlingen en vedertagen be-
handlingsform i Sverige och i övriga världen. Behandlingen innebär att individer som har ett 
missbruk av opioider, exempelvis heroin och buprenorfin, under kontrollerade former blir 
medicinerade med narkotikaklassade preparat – subutex, suboxone eller metadon. Den läke-
medelsassisterade behandlingen1 ska kombineras med psykosocial behandling, där den medi-
cinska komponenten ska fungera som komplement för den psykosociala behandlingsdelen. 
Syftet med behandlingen i sin helhet är att få bukt med missbruket och de hot mot individens 
hälsa som missbruket medför (Svensson & Andersson, 2011; Granerud & Toft, 2015). Som 
ett resultat av det vetenskapliga stödet och tillförlitligheten gällande behandlingens effekter är 
LARO-programmet den rekommenderade behandlingen vid opioidberoende såväl i Sverige, 
som internationellt (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige ses LARO-programmet som behand-
lande till skillnad från i andra länder där det benämns som skadereduktion (Richert & John-
son, 2015). Detta styrks av Socialdepartementet (2016) som tydliggör att LARO-programmet 
används i behandlande syfte, det vill säga en insats som syftar till att behandla missbruket 
med hjälp av bland annat läkemedel.  
 
Den läkemedelsassisterade behandlingen har funnits i olika former i Sverige sedan 1960-talet 
och har sedan dess varit en omstridd och kontroversiell verksamhet (Socialstyrelsen, 2015). 
Anledningen till detta är dels att behandlingen inte är förenlig med Sveriges narkotikapoli-
tiska mål om ett narkotikafritt samhälle, dels tanken om att individer som lider av missbruks-
problematik genom behandlingen byter ut ett beroende mot ett annat och därmed förlänger sin 
missbrukskarriär (White, 2009). I Sverige är det Socialtjänstens ansvar att tillhandahålla be-
handling för personer med missbruksproblematik enligt 5 kap. 9 § Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. Många av de personer som blir aktuella för den läkemedelsassisterade be-
handlingen har innan de kom in i programmet fått frivillig vård enligt SoL och i vissa fall 
även tvångsvård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Detta kan 
ses som ett resultat av att LARO-programmet har flertalet stränga kriterier för insläpp av nya 
                                                
1 Den läkemedelsassisterade behandlingen kommer i denna studie även att benämnas som substitut-
ionsbehandling. 
	  



2 	  

patienter/klienter2 och att det i och med den restriktiva narkotikapolitiken testas andra behand-
lingar innan den läkemedelsassisterade behandlingsformen tas i beaktande. LARO-
programmet kan därmed ses som en “sista utväg” för personer med ett opioidberoende i Sve-
rige (Tops, Svensson & Veldhoen, 2001).  
 
Den läkemedelsassisterade behandlingen är beforskad inom såväl det medicinska som det 
sociologiska forskningsområdet. Kopplat till socialt arbete återfinns flertalet studier gällande 
den ojämlika maktfördelningen inom behandlingen. Bland annat påvisas att den läkemedels-
assisterade behandlingen handlar mer om att kontrollera ett beteende än att behandla ett bero-
ende och att en ojämlik maktfördelning minskar motivationen hos patienterna inom pro-
grammet. Det regelverk programmet utgår ifrån relateras vidare till patienters upplevelse av 
rädsla för att bli utestängda (Harris & McElrath, 2012; Granerud & Toft, 2015; Richert & 
Johnson, 2015; White, 2009). Att leva med ett missbruk är ofta kopplat till stigmatisering på 
grund av det avvikande beteendet som narkotikabruk innebär. Socialstyrelsen (2015) påtalar 
att individer som är inskrivna i LARO-programmet dessutom har upplevt eller upplever 
stigma kopplat till behandlingen. Detta visar sig bland annat i bristen på patientinflytande och 
-deltagande, samt genom den kontroll som omgärdar behandlingen. 
 
I Socialstyrelsens rapport från 2015 framkommer att drygt 3700 personer i Sverige var in-
skrivna i LARO-programmet. Från och med januari 2016 utgår den läkemedelsassisterade 
behandlingen från nya föreskrifter, HSLF-FS 2016:1. De nya föreskrifterna ämnar bland an-
nat öka tillgängligheten till programmet genom att även ge individer som är beroende av nar-
kotikaklassade läkemedel, opioider, möjlighet att få tillträde till behandlingen. Detta till skill-
nad från tidigare då programmet endast tillät personer med ett opiatmissbruk av heroin, opium 
eller morfin (SOSFS 2009:27). Programmet har också anpassat behandlingens namn efter de 
senaste föreskrifterna och heter numera läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering 
för opioidberoende istället för tidigare opiatberoende. I och med de nya föreskrifterna kan 
därmed personer med ett missbruk av läkemedel som subutex och tramadol även ta del av 
behandlingen (HSLF-FS 2016:1). Med grund i tidigare forskning (se Granerud & Toft, 2015; 
Richert & Johnson, 2015; Svensson & Andersson, 2011) går det att se att bemötandet inom 
programmet inte alltid lever upp till det ramverk som återfinns. I 4 kap. 5 § HSLF-FS 2016:1, 
står det att läsa: “De insatser som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt i patientens 
behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet“. Då tidigare forskning 
visar att behandlingen inte alltid anpassas efter individen ämnar denna studie undersöka pati-
enters upplevelser av programmet. Genom att fokusera på denna patientgrupp finns det en 
möjlighet att synliggöra maktförhållanden inom behandlingen och de konsekvenser som kan 
tänkas vara kopplade till dessa samt att belysa patienters upplevelser av detsamma.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den läkemedelsassisterade behandlingen 
för opioidberoende, LARO, upplevs ur ett patientperspektiv. Utöver detta är syftet att under-
söka den historiska och politiska kontexten kring läkemedelsassisterad behandling – detta för 
att få en förståelse kring vilka faktorer som ligger till grund för dagens samhälleliga ställ-
ningstaganden och hur det kan tänkas påverka enskilda patienter.  

                                                
2 Föreliggande studie kommer fortsättningsvis att benämna individer inskrivna i LARO-programmet 
som patienter. Detta då den läkemedelsassisterade behandlingen främst är av medicinsk karaktär samt 
att studiens respondenter och tidigare forskning, genomgående talar om individer som erhåller behand-
lingen i termer av patienter.  
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•   Hur upplever patienterna inom LARO-programmet patientinflytandet samt bemötande 

och stöd från personal? 
•   Upplever patienter inom LARO-programmet att samhällets föreställningar i fråga om 

normer och avvikandet från dessa, påverkar dem – och i sådana fall på vilket sätt? 
o   Hur kan patienters upplevelser förstås mot bakgrund av den narkotikapolitiska 

utvecklingen?  

Politiska motpoler och en ny behandlingsform 
I följande avsnitt kommer den svenska nollvisionen, skadereduktion samt LARO-programmet 
att beskrivas och begreppen kommer också att sättas i en historisk kontext. Avsnittet har även 
inslag av tidigare forskning samt ämnar att synliggöra den politiska och samhälleliga diskuss-
ionen kring de båda synsätten samt LARO-programmet.   

Nollvision 
Svensk narkotikapolitik har sedan länge bestått av en nollvision kopplad till narkotikabruk 
och har därmed haft som mål att Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle (Socialdeparte-
mentet, 2016). Den svenska nollvisionen står på en ideologisk grund med vilket menas att 
Sveriges regering har åsikten att narkotika skadar medborgares hälsa, varför de negativa kon-
sekvenserna av narkotikabruk aktivt motarbetas. Den svenska nollvisionen består av en stra-
tegi innehållandes dels tillgångsbegränsning, dels en minskning av efterfrågan. Nollvisionen 
innefattar även konventioner om mänskliga rättigheter, med vilket menas att personer med en 
missbruksproblematik har rätt till behandling såväl medicinsk och smittskyddande, som psy-
kosocial. Nollvisionen är grundläggande inom alla behandlingsinsatser som en individ med ett 
missbruk kan bli erbjuden i Sverige idag (Socialdepartementet, 2016). I led med nollvisionen 
antogs år 1968 narkotikastrafflagen (1968:64) som ett resultat av den politiska debatt kring 
narkotika som påbörjats under 1960-talet. Denna debatt tog start vid skiftet av synen på nar-
kotikamissbruk som ett individuellt problem till ett samhällsproblem. Detta ansågs i Sverige 
kunna lösas straffrättsligt. Narkotikastrafflagen utformades efter tanken om ett narkotikafritt 
samhälle och har sedan den stiftades omarbetats flertalet gånger, varför majoriteten av änd-
ringarna har varit straffskärpande. I och med denna lagstiftning är det bland annat olagligt och 
därmed straffbart att inneha, bruka samt sälja narkotika – bruk av narkotika är därmed inte 
endast ett samhällsproblem utan även ett kriminalitetsproblem (Blomqvist & Olsson, 2011).  

Röster om nollvision       

I framkanten av den nollvisionära debatten på 1960-talet och under de nästkommande årtion-
dena stod forskaren och psykiatrikern Nils Bejerot, vars arbete till stora delar var med och 
påverkade kriminaliseringen av narkotika. Bejerots forskning och politiska engagemang har 
sedan haft en betydande roll i hur den restriktiva narkotikapolitik bedrivits i Sverige fram till 
idag (Blomqvist & Olsson, 2011). Den restriktiva narkotikapolitiken anses luta mot tre hu-
vudsakliga pelare: prevention och utbildning, behandling samt rättsliga åtgärder. Gällande 
prevention och utbildning är målet att nå ungdomar och unga vuxna för att på sikt kunna 
bygga ett tryggt och säkert samhälle. När det kommer till behandlingen är målet enligt den 
restriktiva narkotikapolitiken att patienter med missbruksproblematik ska bli drogfria. Detta 
uppges vara i syfte att stärka individers hälsa och trygghet. De rättsliga åtgärderna anses stötta 
upp preventionen och behandlingen i den mån att de verkar avskräckande (Svensson, 2012).  
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Att Sverige är ett land som tar narkotikaproblemet på stort allvar är något som uppmärksam-
mas i såväl nationella som internationella rapporter och artiklar. Tops, Svensson och Veld-
hoen (2001) skriver i en rapport för det Europeiska parlamentet att Sverige sedan flertalet år 
tillbaka valt att ha en narkotikapolitik baserad på målet att eliminera narkotika från samhället. 
Till skillnad från andra länder i Europa väljer Sverige att inte skilja på lätta och tunga droger 
vid tal om missbruk av narkotika. Exempelvis innefattar Sveriges nollvision såväl cannabis, 
som opioider, däremot kan behandlingsformer och rättsliga åtgärder skilja sig åt. Med andra 
ord tillskrivs alla personer som inte har ett medicinskt bruk av narkotikaklassade medel ett 
illegalt missbruk som betraktas som skadligt för individen i olika omfattning. Det rättsliga 
klimatet gör det också svårt för myndigheterna att nå individer som brukar narkotika och få 
information om drogvanor ute i samhället (Tops, Svensson & Veldhoen, 2001). Den svenska 
drömmen om ett narkotikafritt samhälle kan å ena sidan ses som ett angreppssätt präglat av 
optimism – en utopi där den illegala droghandeln är utplånad och där en individ som lider av 
missbruksproblematik kan rehabiliteras till fullo. Å andra sidan sker kriget mot droger på be-
kostnad av enskilda individer där redan utsatta personer glider ur fokus till följd av den re-
striktiva narkotikapolitikens frammarsch. Den hårdföra nollvisionen försvårar situationen för 
dem som redan lever med ett tungt missbruk av narkotika, människor som inte sällan är mar-
ginaliserade och redan lever i en sårbar situation (Tham, 2005).    

Skadereduktion 
Skadereduktion kännetecknas bland annat av ett pragmatiskt synsätt där ett helt narkotikafritt 
samhälle anses vara orealistiskt. Skadereduktion som begrepp etablerades under HIV-
epidemin under 1980-talet då fokus blev att minska smittspridningen snarare än drogfriheten 
hos injektionsmissbrukare. Detta genom åtgärder såsom sprututbytesprogram och substitut-
ionsbehandling med metadon. Sedan dess har skadereducerande åtgärder vunnit mark och 
synsättet har ett genomgående stöd bland annat inom EMCDDA (EU:S kunskapscenter i nar-
kotikafrågor) (Svensson, 2012). Utmärkande för det skadereducerande synsättet är en neutra-
litet i fråga om droganvändning och att det inte ska finnas några moraliska värderingar kopp-
lat till missbruk – varken i fråga om att fördöma eller stödja narkotikabruk. Enligt synsättets 
förespråkare ska ideologier och dogmatism inte vara en del av narkotikapolitiken, istället ska 
vetenskap och praktik vara vägledande. Skadereducerande åtgärder kan appliceras på alla 
typer av droger men har för det mesta använts vid injektionsbruk då detta tydligt är kopplat 
till skador. Åtgärderna ska fokusera på att reducera skador och brukets omfattning är således 
sekundärt (Svensson, 2012; Pates & Riley, 2012).  

Röster om skadereduktion 

Gerry Stimson och Pat O’Hare (2010), båda tidigare chefer för International Harm Reduction 
Association, IHRA, och numera aktiva forskare på området, är anhängare av och förespråkare 
för det skadereducerande synsättet. Stimson och O’Hare menar att på grund av samhällets 
oförmåga att förebygga droganvändning har skadereducerande metoder en oumbärlig plats i 
hanteringen av drogproblematik världen över. Författarna baserar sina argument på att många 
människor fortsätter att använda sig av psykoaktiva droger, lagliga som olagliga, trots de 
samhälleliga ansträngningarna att motverka detta. Således är ett drogfritt samhälle orealistiskt 
då människor som använder droger är oförmögna, alternativt ovilliga, att sluta bruka droger 
trots tillgång till bra behandling. Stimson och O’Hare hävdar att majoriteten av de människor 
som brukar droger inte är i behov av behandling, utan att det snarare handlar om att få hjälp 
med att undvika risker sammankopplat till droganvändningen. Enligt författarna är det uppen-
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bart att dagens internationella och nationella drogpolitik förvärrar problematiken och står i 
vägen för förbättrad folkhälsa och välfärd. Exempelvis menar de att kriminaliseringen av nar-
kotika och kriminaliseringen av de individer som använder droger utgör ett hinder för att 
minska drogrelaterade skador. Stimson och O’Hare menar att för många av de individer som 
använder droger kommer inte drogen i sig utgöra den största skadan, utan den huvudsakliga 
skadan kommer utgöras av arrestering och straff på grund av kriminaliseringen.  
 
Det så kallade icke-moraliska ställningstagandet inom det skadereducerande synsättet är ett 
kraftfullt retoriskt vapen i den drogpolitiska debatten men som kanske inte kan åstadkommas i 
praktiken. Kritiken mot skadereduktion handlar om svårigheterna att objektivt definiera be-
greppet skada. Kritiker menar att begreppet inte är mätbart då det är beroende av tolkning och 
moralisk bedömning. Skadereduktion utgör inte en kraftfull empirisk bas för implementering 
och utvärdering av skadereducerande metoder till skillnad från drogfrihet vars konsekvenser 
kan  mätas genom objektiva data. Kritiken ligger också i att de skadereducerande metoderna 
kan tänkas sända ut fel signaler till samhället och att metoderna i sig sanktionerar eller till och 
med möjliggör droganvändning och därför underlättar legaliseringen av narkotika (Keane, 
2003; Rehm & Fischer, 2010). Substitutionsbehandling för opioidberoende är ett relativt be-
forskat område som bland annat påvisats minska spridningen av HIV. Däremot är studier 
kring skadereducerande åtgärder såsom injektionsrum, sprututbytesprogram och utdelning av 
nasalt naloxon mer trevande och i vissa fall bristfälliga. Däremot antyder de studier som har 
utförts att det finns en potential med åtgärderna vilket gör dessa områden viktiga att forska 
vidare på (Davoli, Simon & Griffiths, 2010; Rehm & Fischer, 2010).   

LARO-programmet 
Beteckningen LARO står för läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering av opio-
idmissbrukare. Behandlingen ska bestå av en medicinsk del och en psykosocial, där den me-
dicinska delen tillhandahåller medicinering i form av metadon, buprenorfin (subutex) eller 
buprenorfin plus naloxon (suboxone). Den psykosociala delen av behandlingen bör främst ske 
i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP), samt community rein-
forcement approach (CRA). För att få tillgång till behandlingen ska du vara tjugo år fyllda 
samt av läkare bedömas ha minst ett år av opioidberoende bakom dig. Syftet med behandling-
en är att minska abstinens och drogbruk samt förebygga de medicinska faror som medföljer 
ett opioidberoende. Vidare ämnar behandlingen förbättra patienters livskvalitet samt återan-
passning till samhället. Behandlingen ska även anpassas efter individens behov med hens in-
tegritet i åtanke (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (idag opioidberoende) har funnits i Sve-
rige sedan 1960-talet. Uppstarten till behandlingsformen skedde i Uppsala där ett behand-
lingsprogram utformades, inom vilket personer med opiatmissbruk ordinerades metadon för 
sitt missbruk. Programmet i Uppsala utvecklades sedan till ett nationellt program, trots det 
starka motstånd som uppstod från andra aktörer inom behandlingen för narkotikamissbruk. 
Den kritik som riktades mot behandlingen ledde dock till att intaget till programmet stängdes 
år 1979. Den huvudsakliga kritiken var under denna tid att behandlingen endast ersatte ett 
missbruk med ett annat, vilket även är del av kritiken mot läkemedelsassisterad behandling 
idag (Socialstyrelsen, 2015). År 1981 blev metadonprogrammet, med grund i vetenskap och 
beprövad erfarenhet, godkänt som regelrätt sjukvård. Intaget till programmet öppnade dock 
inte igen förrän 1984 (Socialstyrelsen, 2015). En anledning till att programmet officiellt god-
kändes var spridningen av HIV och den debatt i media som pågick om sjukdomen, där perso-
ner som injicerade heroin identifierades som en stor risk för folkhälsan (Svensson, 2012). Den 
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läkemedelsassisterade behandlingen genomgick år 2004 stora förändringar, då verksamheter 
som bedrev denna typ av behandling utvidgades och många av de regler som tidigare funnits 
förändrades eller togs bort helt. Utöver detta infördes buprenorfin som behandlande läkeme-
del. På senare tid har också buprenorfin plus naloxon varit en del av behandlingen (Socialsty-
relsen, 2015). Den senaste föreskriften HSLF-FS 2016:1 gällande allmänna råd om läkeme-
delsassisterad behandling vid opioidberoende ämnar öka tillgängligheten till programmet och 
förespråkar även en mer individanpassad behandling. Resultatet av detta har bland annat bi-
dragit till att personer som är beroende av narkotikaklassade läkemedel, innehållande opioi-
der, även kan få tillgång till programmet.  

Röster om LARO 

LARO-programmet har under flertalet år varit under såväl vetenskaplig som medial gransk-
ning och substitutionsbehandlingen har mött hård kritik från olika håll. Behandlingen har 
dock påvisats som tillförlitlig och besitter entydigt evidensstöd när den medicinska delen av 
behandlingen kombineras med ett psykosocialt stöd (Socialstyrelsen, 2015). En rad studier 
har gjorts gällande behandlingens effekter på individer med missbruksproblematik där drog-
frihet bara är ett av resultaten. LARO-programmet anses vara det mest effektiva sättet att 
minska den drogrelaterade kriminaliteten då personer i programmet inte längre är i samma 
utsatta position där kriminalitet är ett sätt att överleva. Gunne och Grönbladh (1981) och 
Grönbladh (2004) menar i sina studier att 82% av männen och 76% av kvinnorna med miss-
bruk av opioider blivit dömda för narkotikarelaterad brottslighet. Siffror som efter inskrivning 
i LARO-behandling minskat till 12% respektive 7,4% och 9,1% (7,4% för  kvinnor som hade 
en historia av prostitution, 9,1% för dem som inte hade en historia av prostitution) vid upp-
följning fem år senare. Vidare menar Socialstyrelsen (2015) att programmet leder till en för-
bättrad social situation för individen i form av arbete, boende och sociala relationer. Patienter 
inom LARO-programmet erhåller även rent statistiskt en bättre hälsa än när de var aktiva i 
missbruk, vilket bidrar till att de i mindre utsträckning är i behov av sjukhusvård.  Fox, Ma-
syukova och Cunningham (2015) belyser i sin studie vikten av psykosocialt stöd för att den 
läkemedelsassisterade behandlingen ska få ett positivt utfall. Vidare framkommer att personer 
inom ett läkemedelsassisterat program uppgett att ett psykosocialt stöd inom programmet 
borde vara frivilligt, dock efterfrågade majoriteten av studiens respondenter denna typ av stöd 
i och med att de upplevde att de inte fick detta av sina behandlande sjuksköterskor och läkare. 
Studien påvisar även att individer inom programmet som hade ett psykosocialt stöd utöver 
den medicinska behandlingen, kunde hantera känslan av abstinens bättre om de hade en sam-
talskontakt som de kunde prata om detta med.  
 
En kritisk aspekt av LARO-programmet som ständigt diskuteras är huruvida behandlingen är 
säker för såväl den enskilda patienten som samhället i stort. Kritiska röster i den samhälleliga 
debatten gällande LARO påtalar att programmet läcker medicin som sedan säljs på svarta 
marknaden, vilket ökar risken för att ungdomar får tag på medicinen och som sedan kan vara 
början på ett längre missbruk (Gröndahl, 2015; Halldin, 2016; Lund, 2013). Gällande patient-
säkerheten diskuteras hur LARO kan vara säkert för de individer som väljer att sidomissbruka 
andra preparat under tiden som de är i programmet. En moralisk aspekt av behandlingen som 
ofta förekommer i mediala sammanhang är huruvida programmet förmedlar “statligt knark” 
till missbrukare (Socialstyrelsen, 2004; Grönbladh, 2004).  
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Att möta samhällets motstånd 
I följande avsnitt beskrivs begreppen makt, stämpling och stigma. Varje begrepp kommer i 
detta avsnitt att ges en teoretisk beskrivning utifrån relevant litteratur inom ämnet och därefter 
sättas i en kontext av tidigare forskning.  

Nyanser av makt 
Makt är ett mångfacetterat begrepp vars innebörd kan variera utifrån kontext. Makt kan vara 
något som är lätt att identifiera och samtidigt abstrakt. Beroende på vilka frågor som ställs, 
om maktens innebörd diskuteras eller om makt som begrepp i sig ska förstås, kommer olika 
svar att uppstå. Makt studeras och förklaras därmed utifrån en given kontext alternativt endast 
utifrån sin teoretiska grund (Börjesson & Rehn, 2009). Foucault (2002) menar att en individ 
inte kan inneha makt, utan att makten är relationell och därmed skapas vid mänsklig interakt-
ion. Vidare menar han att alla människor utövar makt i olika sociala interaktioner – den ska 
dock inte betraktas som en egendom utan som en strategi. Enligt Foucault (2003) befinner sig 
alla människor i ett nätverk av maktutövande, i och med detta nätverk bör en maktdiskurs 
fokusera mer på effekten av det maktutövande som sker på strukturell nivå än på individnivå. 
Makten blir således ett mått på hur ett samhälle producerar dessa effekter, vilket kan verka 
både positivt och negativt. Makt kan ha en produktiv effekt i ett samhälle och således även för 
en individ, men även en disciplinerande effekt. Med en disciplinerande effekt menas att mak-
ten används för att kontrollera medborgarna i ett samhälle, denna typ av maktutövande kan 
benämnas som social kontroll och utgörs av de normer och strukturer som återfinns i sam-
hället kring hur en person förväntas bete sig i ett visst sammanhang. Den sociala kontrollen 
utgår från att samhället disciplinerar avvikare, dels genom lagar och regler men även genom 
mer osynliga strategier, exempelvis att stöta ut dem som avviker från en större gemenskap 
(Bergmark, 1998; Cohen, 1985). Foucault (2003) benämner sättet ett samhälle disciplinerar 
medborgare på för en disciplineringsprocess där målet är att forma fogliga individer till att 
göra nytta för samhället. En aspekt av disciplineringsprocessen är enligt Foucault fördelning-
en av individer i ett samhälle där objektifieringen av förbrytaren sker. Med objektifiering me-
nar Foucault att en individ som begår en kriminell handling inte ses som just en individ som 
agerat kriminellt utan som en förbrytare. I och med objektifieringen av personen som begår en 
kriminell handling och särskiljningen från personer som inte begått kriminella handlingar, kan 
därmed de som av samhället ses som förbrytare disciplineras bakom stängda dörrar. Med 
andra ord delas individer i samhället in i olika “rum” utifrån sitt agerande. Denna typ av in-
delning utifrån formandet av fogliga individer kan appliceras på olika samhällsinstitutioner 
såsom kriminalvård, sjukvård och skola (Foucault, 2003).  

Maktförhållanden inom LARO 

Maktförhållanden och social kontroll är ständigt närvarande inom läkemedelsassisterad be-
handling för opioidberoende. En ojämlik maktfördelning kan bland annat visa sig i förhållan-
det mellan patient och behandlare där patienten befinner sig i ett naturligt underläge, detta i 
och med att det är programmets regler som ska efterföljas (Harris & McElrath, 2012). Be-
handlares maktövertag kan många gånger utnyttjas för att styra patienterna. Detta menar Har-
ris och McElrath (2012) yttrar sig främst i oförutsedda urinprov samt urinprov bevakade av 
personal i en öppen miljö vilket kan upplevas som kränkande för patienten. Patienter vittnar 
även om hot från behandlare i fråga om att inte bli tilldelad sin dagliga dos om patienten i 
fråga exempelvis kommer sent till det dagliga besöket. Både oförutsedda och bevakade urin-
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prov samt hot gällande utebliven medicinering beskrivs som utövande av social kontroll 
kopplat till den ojämlika maktfördelningen i relationen mellan behandlare och patient. Detta 
syns tydligt i att behandlare innehar både makten att reglera dosering av medicin samt har 
positionen att utöva oförutsägbara kontroller av eventuella sidomissbruk. Granerud och Toft 
(2015) skriver att denna maktskillnad i många fall leder till att patienter inte vågar berätta för 
sina behandlare om de har sidomissbrukat eller om de känner ett stort sug inför att ta ett åter-
fall på grund av rädslan för eventuella sanktioner. Harris och McElrath (2012) påvisar att pa-
tienter inom läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende som upplever att de inte blir 
lyssnade på av behandlare känner en maktlöshet inför sin behandling. Författarna menar att 
patienter som söker sig till behandlande läkare för att diskutera medicinska frågor som bi-
verkningar och eventuella höjningar eller sänkningar av sin medicin ofta blir ignorerade. I 
fallet av önskan om höjning av dos rapporteras att patienten istället söker egna sätt att höja 
dosen, detta genom att återgå till användning av heroin eller andra opioider.  

Positiva aspekter av makt  

I Granerud och Tofts (2015) studie framkommer att upplevelsen av ett positivt bemötande 
inom olika vårdinstanser har påvisats vara bättre för patientens rehabilitering och tillfrisk-
nande. Detta gäller oavsett vilken typ av behandling som åsyftas. Vidare framför författarna 
att ett sjukvårdssystem alltid måste utgå från patientens behov och att patienterna inte ska 
behöva anpassa sig efter sjukvårdssystemet. I studien skriver författarna att patienter inom 
den läkemedelsassisterade behandlingen för opioidberoende ofta får anpassa sig efter pro-
grammet och att programmet inte lika ofta anpassas efter patienter. Ett sätt att i adekvata mått 
anpassa programmet efter patienten identifieras som att lyssna på individen och att värdesätta 
dennes egna erfarenheter gällande medicinering och sitt missbruk, detta kan i sig bidra till att 
patienten upplever att maktrelationen är mer jämställd. Maktpositionen som en behandlare 
befinner sig i kan därmed även användas till att få patienten motiverad och stärka denne. Pati-
enter vittnar om att läkemedelsassisterad behandling kan vara livsförändrande i den mån att 
de lyckats ta sig ur ett destruktivt leverne och ett missbruk med en hög dödlighet. Att behand-
lare antar ett mer medmänskligt bemötande kan därmed vara avgörande för om motivationen 
till att undvika återfall och sidomissbruk återfinns hos patienten eller ej. Behandlare kan även 
välja att använda sin maktposition i syfte att stärka patientens identitet som nykter istället för 
att misstänkliggöra patienten och därmed förstärka känslan av att denne betraktas som en 
missbrukare och inte som en jämlik (Granerud & Toft, 2015) 

Avvikandets effekter   
Alla typer av sociala grupper, oavsett om det gäller en familj, en grupp vänner eller hela sam-
hällen, formar regler. Dessa kan vara både formella (lagar och polisiära makter) och infor-
mella (traditioner och överenskommelser) regler, som medlemmarna i gruppen förhåller sig 
till. Reglerna utformas efter situationer som definierar gruppen och hur det är önskvärt för 
individen att agera vid dessa tillfällen. Vissa beteenden accepteras, medan andra förkastas 
som felaktiga. Dessa felaktiga beteenden följs sedan av olika sanktioner bestämda av den so-
ciala gruppen. Genom att “förbrottsliga” olika avvikande beteenden skapar sociala grupper 
därmed avvikare. Dessa handlingar kan innefattas av lagbrott i den rättsliga benämningen, 
men även brott mot mer oskrivna regler. Den person som stämplas som en avvikare, är den 
vars beteende enligt en majoritet av en social grupp, bryter mot de regler som gruppen etable-
rat (Becker, 2006). Med andra ord kan det tolkas som att själva avvikandet inte uppstår i 
handlingen utan i sanktionen mot handlingen. Enligt Becker (2006) blir en individ stämplad 
som avvikare utifrån en längre process av avvikande beteende. Själva stämplingen av en indi-
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vid är därmed inget som händer över en natt. Becker påpekar dock att en individ inte föds till 
avvikare utan att de åsikter och det klimat som finns i den sociala gruppen individen befinner 
sig i, påverkar dennes självkänsla i den mån att personen till slut accepterar sig själv som en 
avvikare.  
 
Inom stämplingsteorin kan ett avvikande beteende delas in i ett primärt och ett sekundärt av-
vikande, där både den primära och sekundära avvikelsen orsakas av normbrott. Det primära 
avvikandet accepteras inte av omgivningen men får inte heller några större konsekvenser för 
avvikaren och påverkar därmed inte heller dennes självbild. Det avvikande beteendet kan 
därmed normaliseras av avvikaren själv. Den primära avvikelsen kan därefter leda till en se-
kundär avvikelse, detta sker när en individ inte längre kan normalisera sitt beteende, vilket 
leder till självstämpling och en identifiering med beteendet. Den sekundära avvikelsen orsa-
kas av samhällets reaktion på den primära avvikelsen och leder till slut till att individen an-
vänder sitt avvikande beteende och den sociala roll som medförts som ett försvar gentemot de 
sociala problem som beteendet skapar. För att ett avvikande ska betraktas som sekundärt 
räcker det inte med en enstaka handling som får en enstaka samhällelig reaktion. Avvikelser-
na behöver vara återkommande för att individen ska nå den punkt att den primära avvikelsen 
går över till att bli sekundär (Hilte, 1996). De flesta personerna avviker ibland från samhällets 
normer och beroende på hur samhället agerar mot detta påverkas individer på olika sätt. Ge-
nom att förstärka en avvikande roll hämmas individens förmåga till anpassning och upprät-
telse (Meeuwisse & Swärd, 2002).  

Stämplad som missbrukare 

I enlighet med Becker (2006) och Hilte (1996) kan antagandet göras att en avvikaridentitet i 
viss mån endast kan etableras om individen i fråga själv kan identifiera sig med denna. Radc-
liffe och Stevens (2008) menar att en missbrukaridentitet har flera olika aspekter, detta bero-
ende på om denna är sedd utifrån eller om det är personen med missbruksproblematik själv 
som reflekterar över denna identitet. Huruvida en person med ett missbruk självstämplar sig 
som missbrukare uppger Radcliffe och Stevens beror på dels vilket typ av missbruk personen 
har, om drogerna tas oralt, röks eller injiceras, och dels om personen genomgår någon typ av 
behandling för sitt missbruk eller inte. Andra faktorer som författarna identifierar som avgö-
rande i om en person applicerar en missbruksidentitet på sig själv eller inte, är om missbruket 
sker i sociala kontexter eller om det sker i det dolda samt om personen i fråga anser sig bruka 
drogen i medicinskt syfte eller ej. Radcliffe och Stevens (2008) skriver att den allmänna bil-
den av en missbrukare ofta innefattar en smutsig person och en person som är okontrollerbar i 
fråga om vad personen är villig att göra för att få tag på sin drog, vilket i många fall innefattar 
kriminalitet av olika dignitet. Den allmänna bilden innefattar även att det är en person utan 
jobb eller bostad som befinner sig i samhällets yttre skikt. I de fall då personen med ett miss-
bruk faktiskt klarar av att ha ett “normalt” liv med arbete, bostad och familj menar Radcliffe 
och Stevens att personen ofta tar avstånd från andra missbrukare då den samhälleliga bilden 
inte stämmer in på dem själva. I dessa fall när personer har ett mer dolt missbruk kan en 
stämpling som missbrukare istället uppkomma om personen kommer i kontakt med olika 
vårdinstanser kopplade till missbruksproblematik. Författarna menar att dessa personer då 
”klumpas ihop” med resterande missbrukare och att de upplever att de i behandlares ögon alla 
är av “samma sort”. En annan aspekt av denna stämpling är att personens missbruk nu blir 
synligt för fler än bara personen i fråga och dennes behandlare, vilket är förenat med en stor 
skam då narkotikamissbruk anses vara ett avvikande beteende av majoriteten i samhället. Per-
sonen som har kämpat med att behålla sin identitet som “normal samhällsmedborgare” blir 
vid detta tillfälle avslöjad som missbrukare, varpå processen av självstämpling kan ta sin bör-
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jan. Då personen genom sin behandling kontinuerligt blir bekräftad som en missbrukare kan 
detta på sikt leda till att personen till slut applicerar detta på sin egen identitet. Denna kontrast 
i hur gruppen av personer med missbruksproblematik ser på sig själva menar Radcliffe och 
Stevens  kan leda till att personerna hoppar av sina behandlingsprogram. 
 
Huruvida en individ applicerar en missbruksidentitet på sig själv eller inte är någonting som 
Rødner (2005) berör i sin studie “I am not a drug abuser, I am a drug user”: A discourse 
analysis of 44 drug users’ construction of identity. Respondenterna till denna studie lever ett 
”socialt integrerat” liv i termer av en strukturerad vardag, daglig sysselsättning (arbete eller 
studier), stabil ekonomi och permanent boende, de har inte heller någon kontakt med myndig-
heter kopplat till sitt drogbruk. Studien visar på att dessa individer, trots att de per definition 
missbrukar droger, inte ser sig själva som missbrukare. Respondenterna gör en tydlig särskilj-
ning mellan ”vi och dem” där de benämner sig själva som drogbrukare och  ”de andra” som 
missbrukare. Rødner menar att detta till stor del har att göra med en kontrollaspekt i den mån 
att respondenterna uppger att ”normala” personer har kontroll över sina handlingar. Kopplat 
till sitt drogbruk anser respondenterna att de har kontroll och hävdar därmed att ”de andra”, 
som inte har någon självkontroll, har en svag personlighet och att de inte är ”drogsmarta” i 
fråga om sitt droganvändande. Författaren poängterar hur denna positiva självrepresentation 
har att göra med att individerna ständigt slår bort den avvikande identiteten som tillskrivs dem 
av samhället och deras omgivning, genom att stämpla och kategorisera ”de andra” och på 
detta sätt normalisera sitt eget drogbruk och därmed sker inte heller någon självstämpling 
gällande den egna identiteten. Rødner uppger att respondenterna till studien lever i ett sam-
hälle med en strikt narkotikapolitik, vilket påverkar dem i den mån att de i kontexten av att 
bruka narkotika ses som missbrukare av samhället. Då respondenterna själva inte internali-
serar denna bild av sig själva, utan identifierar kontrollaspekten av sitt eget drogbruk, menar 
Rødner att respondenternas inte upplever samma stigma och skam kopplat till drogbruket som 
en person som internaliserat en missbruksidentitet gör.  
 
Likt Rødner (2005) diskuterar Radcliffe och Stevens (2008) hur individer påverkas av att bli 
stämplade som missbrukare. Där Rødner väljer att belysa individer som skiljer på bruk och 
missbruk och inte stämplar sig själva som missbrukare, identifierar Radcliffe och Stevens att 
individer som faktiskt själva valt att identifiera sig med sitt missbruk har lättare att hantera en 
stämpling från samhället och omgivningen. Detta genom att dessa individer på grund av att de 
internaliserat samhällets bild av dem själva som missbrukare, inte blir lika påverkade när de 
väl kommer i kontakt med denna stämpling och dess innebörd vid interaktion med andra som 
inte stämplas som missbrukare. Vidare menar författarna att en person som under stora delar 
av sitt liv levt i kretsar av andra missbrukare, där en identitet i en social grupp redan är etable-
rad, kan ha svårt att anpassas till samhällets normer och regler, där denne under en lång tid 
inte passat in. Således belyser även Radcliffe och Stevens hur personer som identifierat sig 
som missbrukare har lättare att hantera omgivningens reaktioner på användandet av narkotika, 
men när det gäller att ta sig ur destruktivt beteende kopplat till ett missbruk kan detta vara 
svårare om personen själv stämplat sig som missbrukare.   

Identitetsskapande och stigma enligt Goffman 
När ett sekundärt avvikande lett till att en individ identifierar sig med sitt avvikande beteende 
leder detta till en stigmatisering. Hur en individ hanterar stämplingen som avvikande i fråga 
om sin egen identifiering med avvikandet kontra en “normal” identitet är centralt för huruvida 
en person upplever en stigmatisering eller ej (Goffman, 2014). Identitetsskapandet är centralt 
inom Goffmans stigmabegrepp där han väljer att särskilja tre delar av en individs identitet 
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som den sociala identiteten, den personliga identiteten och jag-identiteten. Den sociala identi-
teten beskrivs som vår sociala status i form av individuell kompetens och utbildningsnivå. 
Den sociala identiteten innefattar även vilka förväntningar som finns kring hur en individ 
“bör” vara i vissa kontexter, kontra hur individen faktiskt väljer att agera och framställa sig 
själv. Den personliga identiteten innefattar de komponenter som gör att en individ kan särskil-
jas från andra individer, detta genom exempelvis bakgrund och kroppsliga såväl som sociala 
tillhörigheter. Den sociala och den personliga identiteten består således till stor del av vad 
andra förväntar sig av och associerar med en individ. Jag-identiteten är till skillnad från de två 
föregående identitetstyperna individens egen subjektiva upplevelse av sig själv och sin identi-
tet. Jag-identiteten är dynamisk i den mån att en individ själv väljer i vilka sammanhang 
denne vill framhäva vissa sidor hos sig själv (Persson, 2012). Goffman (2014) menar dock att 
människor i interaktion med varandra vill eftersträvad en jämvikt och således anpassar sig 
efter varandra. Om en av individerna inom en interaktion har starka uttalade eller outtalade 
tankar kring en person kommer den andra personen med stor sannolikhet att internalisera 
dessa. Med stigma menar Goffman huruvida en individ får socialt erkännande från sin omgiv-
ning eller ej utifrån personliga egenskaper. Saknar en individ något som omgivningen förvän-
tar sig av denne inom några av de två första identitetstyperna kan detta leda till att personen i 
fråga blir stigmatiserad. Individer som blir stigmatiserade försöker ofta att dölja det som för-
orsakar stigmatiseringen, exempelvis försöker en person som är stigmatiserad på grund av 
något fysiskt attribut i största möjliga mån att normalisera detta attributet. En person kan även 
bli stigmatiserad på grund av ett beteende som inte stämmer överens med vad omgivningen 
förväntar sig eller uppskattar, i dessa fall kan individen försöka dölja sitt beteende för andra 
som individen tror ska döma denne på grund av beteendet. Begreppet stigma har därmed en 
stark koppling till begreppet skam och de skamkänslor en individ kan känna för sina stigmati-
serade attribut eller beteende (Goffman, 2014; Persson, 2012).  

Stigmatiseringen av opioidmissbrukare och läkemedelsassisterad behandling 

Begreppet stigma innefattar en process av stämpling, socialt avvisande och sterotypskapande. 
Forskning visar att det sociala stigmat kopplat till missbruk förhindrar personer med miss-
bruksproblematik från att rehabiliteras från sitt missbruk (Harris & McElrath, 2012; White, 
2009; Woods & Joseph, 2015). Vidare framkommer att den sociala stigmatiseringen och de 
kulturella tankar som återfinns om missbruk påverkar vilka insatser som erbjuds personer med 
problematiken inom både statlig och kommunal verksamhet och även i vilket omfång dessa 
insatser finansieras. Med andra ord bidrar stigmatiseringen till en marginalisering av gruppen 
på en strukturell nivå (White, 2009). Det sociala stigmat anses vara grundat på ett historiskt 
avståndstagande gentemot medikaliseringen av beroendevården då preparat som opium och 
morfin samt amfetamin och andra centralstimulerande medel tidigare använts för att “bota” 
främst alkoholism men även andra typer av missbruk. Användningen av dessa preparat gav 
sedan patienter andra komplikationer än de kopplade till den missbruksproblematik de först 
behandlades för. Medicineringen har därmed trots sitt syfte att “bota” missbruk bidragit till en 
skepsis i samhället gällande substitutionsbehandling överlag (White, 2009; Vigilant, 2004). 
Woods och Joseph (2015) och Vigilant (2004) menar att opioidmissbruk i samhällets ögon 
anses vara ett moraliskt misslyckande. De samhälleliga uppfattningarna om patienterna inom 
behandlingen innefattar tankar om arbetslöshet, ekonomiskt bidragstagande, brottslighet och 
hemlöshet. Individerna inom behandlingen förknippas också med stigmatiserande sjukdomar 
såsom hepatit C och HIV. Vidare definierar White (2009) ett antal antaganden som anses 
ligga till grund för stigmat kopplat till läkemedelsassisterad behandling. Det första antagandet 
innefattas av att samhället anser att en person alltid gör ett aktivt val att missbruka, det andra 
innefattas av att medicinen i själva verket inte gör något för individen utöver att agera 
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“krycka” i ett försöka att bli ren från drogerna. Det tredje antagandet definieras av att behand-
lingen endast byter ut ett beroende mot ett annat och det fjärde av att substitutionsbehandling 
endast förlänger “missbrukarkarriären”. Det femte antagandet innefattar att minskade doser av 
medicinen inom programmet och kortare tider i programmet kommer att förbättra förutsätt-
ningarna för patientens återhämtning och rehabilitering. Det sjätte och sista antagandet inne-
fattar tanken att patienter inom läkemedelsassisterad behandling bör uppmuntras till att lämna 
behandlingen så fort som möjligt, även detta för att förkorta patientens “missbrukarkarriär”. I 
och med dessa antaganden har stigmat “smittat av sig” från själva missbruket till att även in-
nefatta behandlingen. White (2009) menar dock att dessa samhälleliga antaganden utmanas 
mer och mer i och med en växande forskning kring läkemedelsassisterad behandling för opio-
idberoende.  

Att motverka stigma 

Forskningen kring stigmatiseringen av missbruk av opioider och av den läkemedelsassisterade 
behandlingen för opioidberoende berör även vad som skulle kunna bidra till att motverka 
detta stigma, både på ett samhälleligt plan och bland professionella som arbetar inom, eller på 
något sätt samarbetar med, missbrukarvården. White (2009) skriver att ett sätt att undvika 
stigmatisering är att förmedla kunskap om både beroende och läkemedelsassisterad behand-
ling. Detta menar han ska ske både till personer som utåt sett inte har någon koppling till be-
handlingen samt till dem som arbetar med detta eller i anslutning till problematiken, med 
andra ord både vårdpersonal och samhällets olika myndigheter. Utbildning bör också ges i 
form av att tydliggöra effektiviteten av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende 
samt att tydliggöra skillnaden mellan rön samt förutfattade meningar och vetenskapliga resul-
tat. Vidare föreslås att all ny personal som anställs inom någon verksamhet som arbetar med 
denna problematik grundligt ska utbildas i ämnet, samt att det kontinuerligt ska bedrivas vida-
reutbildning på arbetsplatser. White (2009) påtalar även vikten av hur behandlare använder 
språket vid kommunikation med patienter och att då undvika negativt laddade ord samt att 
istället ersätta dessa med ord som vittnar om en respekt inför patienten och hens rehabilite-
ring. Vidare tydliggör White (2009) att motverkandet av en stigmatisering även bör appliceras 
på sjukvården och det sociala arbetet i stort, där den läkemedelsassisterade behandlingen lät-
tare ska kunna likställas med andra behandlingsformer och inte utmärkas som något avvi-
kande. Detta menar han kan uppnås genom exempelvis att se över vart mottagningar placeras, 
hur de inreds och hur de beskrivs av professionella.  

Metod 
I metodavsnittet presenteras studiens tillvägagångssätt. Avsnittet innehåller en presentation av 
valet av metod, hur litteratursökningen utförts, vad som har beaktats vid urval av respondenter 
samt hur intervjuguide och informationsbrev har konstruerats. Vidare kommer studiens data-
bearbetning och analysmetod att redovisas. Metodavsnittet består även av studiens övervä-
ganden gällande reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt vilka etiska överväganden 
som gjorts i samband med studien. Avslutningsvis förs en metoddiskussion.  

Val av metod 
Studiens problemområde innefattar patienter inom LARO-programmet samt deras upplevelser 
av programmet och deras tolkning av omgivningens uppfattningar kring behandlingen. För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar har vi därmed valt att intervjua individer som är 
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inskrivna i LARO-programmet. För att kunna undersöka patienters upplevelser, känslor och 
tankar kring denna behandling har en kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa metoden är 
tillämplig för att skapa förståelse för individens egen upplevelse och tolkning av sin sociala 
kontext (Bryman, 2011). Då syftet med studien är att fånga upplevelser, försöka förstå och 
tolka en redan tolkad verklighet är den kvalitativa forskningsmetoden den mest relevanta för 
ändamålet. För att samla in relevant empiri har semistrukturerade intervjuguider konstruerats. 
Frågorna i intervjuguiden har baserats på studiens övergripande frågeställningar och teore-
tiska utgångspunkter. Den semistrukturerade intervjun möjliggör flexibilitet både för intervju-
are och respondent där frågor och svar kan anpassas efter den enskilda individen. Vidare ger 
den semistrukturerade intervjun underlag till ett mer avslappnat och naturligt samtal där möj-
lighet till uppföljande frågor lättare skapas, därav får intervjupersonen chans att uttrycka sina 
tankar utan att intervjuns teman frångås (Kvale, 1997). Föreliggande studie har inspirerats 
dels av en hermeneutisk ansats, dels en socialkonstruktivistisk. Detta då studiens frågeställ-
ningar syftar till att undersöka klienternas egna upplevelser för att därigenom kunna förstå 
problemområdet. Vidare tolkas insamlad empiri för att därigenom kunna besvara studiens 
syfte och även för att sätta de subjektiva svaren från intervjupersonerna i relation till en sam-
hällelig kontext (Gilje & Grimen, 2007) med utgångspunkt i skadereduktion samt nollvision. 
De subjektiva upplevelser som framkommer ur en mer hermeneutisk frågeställning har sedan 
använts för att tolkas ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Det socialkonstruktivistiska syn-
sättet innebär en verklighetssyn som innefattar att människors interaktioner skapar konstrukt-
ioner av verkligheten, vilket i sig införlivas i individens upplevelse av denna interaktion (Gilje 
& Grimen, 2007). I denna studie kan detta ses genom att individens upplevelser av LARO-
programmet är sprungen ur samhällets syn på narkotikamissbruk och behandlingen i sig, var-
för de teoretiska begreppen makt, stämpling och stigma har använts i ett analyserande syfte.  

Litteratursökning 
Då föreliggande studie utgår från en kvalitativ ansats har en narrativ litteratursökning utförts. 
Anledningen till detta val är att den narrativa litteratursökningen anses bidra till en större och 
mer övergripande förståelse för inringat problemområde varpå analysarbetet senare blir mer 
flexibelt. Detta till skillnad från den systematiska litteratursökningen vars syfte är att mer spe-
cifikt täcka en avgränsad frågeställning (Bryman, 2011). Litteratursökningen inleddes genom 
att eftersöka information om studiens olika ämnesområden i form av LARO-programmet, 
opioidberoende, substitutionsbehandling samt de två mer politiska aspekterna av behandlings-
formen gällande nollvision och skadereducering. Sökningen gjordes för att få en samlad bild 
av beroendet samt behandlingen, men även för att få en bild över hur Sverige ställer sig rent 
politiskt i frågan, vilket i sig påverkar de verksamheter som bedriver behandlingen på olika 
håll i landet.  
 
Sökningen som utfördes innefattade både böcker, tidskrifter, rapporter och andra elektroniska 
dokument. Litteraturen eftersöktes i Örebro universitets bibliotekskatalog samt genom databa-
serna Summon och Google Scholar. En sökning utfördes även vid Socialstyrelsens hemsida. 
De sökord som använts har varit på både svenska och engelska, detta för att hitta både nation-
ell och internationell forskning inom området. De svenska sökorden utgjordes av: läkeme-
delsassisterad behandling, opioidberoende, nollvision, skadereducering och de engelska ut-
gjordes av: opioids, opioid dependence, substance abuse, substitution treatment, Sweden, zero 
tolerance, harm reduction. Utifrån resultaten av dessa sökningar inhämtades därefter inspirat-
ion till ytterligare sökord varpå fler sökningar i databaserna Social Services Abstract, Google 
Scholar och Summon gjordes. De sökord som lades till vid andra omgången av sökningar 
utgjordes av: power relationships, stigma, labeling, client, identity, deviants, control. Sökor-
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den har kombinerats i olika varianter för att få en sådan täckande forskningsöversikt som möj-
ligt. För att få en adekvat avgränsning har artiklarna som valts haft en vetenskaplig grund i det 
sociala arbetet. Utifrån sökningarna har forskningsöversikter och rapporter hittats som funge-
rat som den huvudsakliga kunskapsbasen för denna studie. Genom Socialstyrelsens hemsida 
hittades rapporten Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende - slutsatser och för-
slag (2015). Genom övriga sökningar hittades även Socialdepartementets rapport Svensk nar-
kotikapolitik - en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa (2016). 
Nämnda dokument bidrog med en inblick i Sveriges narkotikapolitiska historia kopplat till 
missbruk, opioidberoende samt den läkemedelesassisterade behandlingen och därmed upp-
komsten av LARO-programmet. De bidrog även med en fördjupad kunskap gällande LARO-
programmets upplägg samt de föreskrifter som styr detta, vilket är HSLF-FS 2016:1. Utöver 
ovannämnda rapporter och forskningsöversikt har artiklar och böcker inom studiens problem-
område använts. Då studien ämnar undersöka den läkemedelsassisterade behandlingen för 
opioidberoende i dagsläget har studien främst inriktats på medicinsk behandling med 
buprenorfin (subutex) och buprenorfin plus naloxone (suboxone), dock har studier gällande 
metadonbehandling inkluderats (se Gunne & Grönbladh, 1981; Grönbladh, 2004) för att 
skapa en förståelse för den historiska utvecklingen av LARO-programmet. 

Urval av respondenter 
Då studien ämnar undersöka ett patientperspektiv av LARO-programmet har urvalet gjorts 
bland personer inskrivna i programmet i en mellanstor svensk stad. Fokus har därmed varit att 
inhämta respondenter inskrivna vid en specifik LARO-mottagning. Totalt genomfördes sex 
intervjuer. Respondenter har eftersökts genom redan etablerade kontakter med professionella 
inom det sociala arbetet med missbruksproblematik. Dessa har en insyn i målgruppen och har 
därmed hjälpt till att upprätta dessa kontakter. Då eventuella respondenter till studien har ef-
tersökts via professionella har dessa delat ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de personer 
som stämt in på studiens kriterier. De kriterier studien förhållit sig till har inte varit bundna till 
ålder eller kön och en variation gällande detta har eftersträvats vid val av respondenter. Ett 
annat kriterium som tagits i beaktning är respondenternas tid i programmet. Detta då det 
uppmärksammades halvvägs in i intervjuarbetet att respondenternas erfarenheter skiljde sig åt 
beroende på hur länge respondenterna fått substitutionsbehandling. Kriterierna har upprättats 
för att få en sådan variationsrik grupp av respondenter som möjligt. Valet av urval har dock 
även bidragit till begränsningar i form av att endast de respondenter som funnits tillgängliga i 
de tillfrågade professionellas nätverk tagits i beaktning. Direkt kontakt med LARO-
mottagningen har därmed inte tagits. Studiens urval kan ses som ett målstyrt urval med inslag 
av snöbollsurval, detta då val av respondenter har skett i led med studiens syfte och fråge-
ställningar, men inte kontaktats direkt. Det målstyrda urvalet är vanligt vid kvalitativa under-
sökningar (Bryman, 2011; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), därför har detta beaktats i före-
liggande studie.  

Konstruktion av intervjuguide 
Då syftet till föreliggande studie har varit att undersöka patienters upplevelse av läkemedels-
assisterad behandling vid opioidberoende, samt att undersöka hur den historiska och politiska 
kontexten kring läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende kan påverka de individer 
som erhåller behandlingen, har en semistrukturerad intervjuguide upprättats (se bilaga 2). 
Guiden är till för att fånga uppsatsens ämne och rama in studiens syfte och frågeställningar, 
och utgår från frågeområden snarare än specifika frågor. Vid utformandet av intervjuguiden 
har stor vikt lagts vid att konkretisera teoretiska begrepp och omvandla dem till vardagliga 
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uttryck. Exempel på hur en sådan konkretisering har skett kan återses i frågorna: Vet personer 
i din omgivning (familj, vänner, arbetskamrater) om att du är med i programmet? Om nej, 
varför inte?, samt: Hur upplever du att bemötandet av personalen är inom programmet? Kan 
du ge exempel?. Dessa frågor har utformats med tanken att fånga aspekter av stigma och 
stämpling och den sistnämnda frågan kan även innefattas av ett maktperspektiv (jfr Goffman, 
2014; White, 2009). Utformningen av frågor kopplade till maktbegreppet kan återses i frå-
gorna: Upplever du att programmet leder till begränsningar i ditt liv? Kan du i sådana fall ge 
exempel?, samt: Finns det sådant som du måste avstå från helt på grund av programmet? (jfr 
Harris & McElrath, 2012; Foucault, 2002). En konkretisering av de teoretiska begreppen me-
nar Kvale (1997) är viktigt för att undvika en akademisk jargong under intervjutillfället. In-
tervjuguiden har även utformats efter teman kopplade till syfte och frågeställningar, dessa 
tema har varit tiden innan LARO-programmet, i LARO-programmet och omgivningens före-
ställningar om LARO-programmet. Enligt Bryman (2011) karaktäriseras den semistrukture-
rade intervjuguiden av en frihet för både respondent och intervjuare. Intervjuare har teman 
och till viss del frågor att förhålla sig till, men har även utrymme att ställa följdfrågor till re-
spondenten och därmed gå in på områden som uppstår vid intervjutillfället. För respondenten 
ligger friheten i att kunna utforma sina svar i den mån hen vill och kan – själva intervjun har 
därmed möjlighet att bli både flexibel och dynamisk. Den semistrukturerade intervjuguiden 
har valts i föreliggande studie med beaktande av hur många intervjuer som utförts samt att 
intervjuerna ska gå att jämföras med varandra. Till skillnad från den ostrukturerade intervju-
guiden, som också innefattas i en kvalitativ ansats och inte förhåller sig till redan formulerade 
frågor, är den semistrukturerade intervjuguiden mer passande i detta syfte (jfr Bryman, 2011).  
 
Frågorna i en intervjuguide bör utformas utifrån studiens frågeställningar, det ska därmed 
alltid finnas i åtanke att valda frågor ska kunna besvara frågeställningarna. Frågorna ska även 
täcka in de teman som valts i intervjuguiden. Vid utformandet av frågor ska språkets begrip-
lighet betänkas, samt frågornas öppenhet och huruvida de är ledande eller inte. Öppna frågor 
ger respondenterna möjlighet att mer fritt kunna delge sina upplevelser och livshistoria utan 
att intervjuarens egna åsikter eller tankar lyser igenom (Bryman, 2011). Föreliggande studie 
består därmed till största delen av öppna frågor. Vidare har frågorna delats in i inledande frå-
gor kopplat till en mer generell karaktär i fråga om exempelvis respondentens ålder, därefter 
följer mellanliggande frågor utformade för att fånga respondentens upplevelser med avseende 
på studiens teoretiska ram samt syfte och frågeställningar. Avslutningsvis formulerades frågor 
för att avrunda intervjun och ge respondenten möjlighet att ställa frågor, komplettera eller 
tillägga något som hen saknat under intervjun.  

Tillvägagångssätt 
Målet med denna studie är att få en förståelse av individers upplevelse att vara LARO-
patienter samt hur samhällets föreställningar om behandlingen påverkar dem. Mot bakgrund 
av detta har en problemformulering, syfte och frågeställningar utformats. Kopplat till syfte 
och frågeställningar har föreliggande studie valt att inte gå djupare in på det psykosociala stö-
det som ingår i behandlingen. Istället har fokus lagts på bemötandet av personal inom den 
medicinska delen av behandlingen kopplat till en narkotikapolitisk och historisk kontext. Vik-
ten av det psykosociala stödet har dock reflekterats över genomgående under studiens gång, 
vilket även ses i studiens slutsatser och diskussion. För att etablera en kontakt med patienter 
inom LARO-programmet har professionella med fokus på det psykosociala stödinsatser som 
erbjuds patienter inom programmet kontaktats. Dessa kontakter var etablerad sedan tidigare 
och därmed även en given ingång för att skapa kontakt med målgruppen. Dessa kontakter 
med professionella inom det psykosociala stödet bidrog också till studiens avgränsning då 
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författarnas förförståelse inte skulle ha för stor inverkan. Efter etablerad kontakt med profess-
ionella skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) vilket resulterade i kontakt med sex 
respondenter. För att skapa en sådan trygg miljö som möjligt runt intervjuerna fick responden-
terna sedan själva välja plats för intervjun. Enligt Bryman (2011) kan en trygg miljö vara av 
vikt för att respondenterna ska känna sig avslappnade vid intervjutillfället. Val av plats har 
även anpassats efter att minimera eventuella störningsmoment som skulle kunna uppstå och 
påverka respondenten och även inspelningen negativt. Med intervjupersonerna i beaktande 
utfördes fyra intervjuer med båda författarna till studien närvarande medan två utfördes en-
skilt. En av de enskilda intervjuerna utfördes i respondentens hem med kurator närvarande 
medan resterande utfördes i offentliga lokaler kopplade till det psykosociala stöd som inter-
vjupersonerna bistås med. Kvale (1997) menar att en intervjusituation är ett mellanmänskligt 
möte där kunskap utvecklas genom dialog och samspel. Således handlar det om att skapa för-
utsättningar för det mänskliga samspelet där en säker atmosfär och trygghet utgör viktiga 
komponenter för att få tillträde till respondenternas livsvärld. Med grund i detta hade respon-
denterna på förhand informerats om önskemålet att intervjuerna skulle spelas in, vilket också 
godkändes av samtliga respondenter. Bryman (2011) menar att deltagare i en studie kan upp-
leva en oro kopplat till inspelning av intervjuer och att detta material ska sparas och spridas. I 
föreliggande studie har alla respondenter därför blivit informerade om att materialet inte 
kommer att lyssnas på av någon obehörig eller läsas av någon annan än intervjuare innan avi-
dentifiering skett. Studiens intervjuer har även anpassats efter individuella omständigheter i 
fråga om tid vilket resulterade i att intervjuerna blev mellan 30-60 minuter långa. Vidare har 
intervjuernas utformning varit flexibla i den mån att alla frågor i intervjuguiden inte har ställts 
vid varje intervju, detta utifrån respondenternas många gånger utförliga svar som inte sällan 
berört flera av intervjuguidens frågor. Insamlad empiri har därefter transkriberats för att få en 
sådan korrekt återspegling av respondenternas upplevelser och tankar som möjligt. Transkri-
berat material har därefter bearbetats i ett analyserande syfte varav en tematisk kodning utför-
des i tre steg. Den tematiska kodningen underlättar analysarbetet då insamlad empiri struktur-
eras och lättare kan bearbetas. Studiens resultatdel är således inspirerad av vad Bryman 
(2011) benämner som tematisk analys.   

Databearbetning och analysmetod 
Efter att studiens intervjuer utförts transkriberades det inspelade materialet ord för ord, detta 
för att fånga alla aspekter av samtalet och möjliggöra förutsättningar för en god analys. Förde-
lar med inspelning av intervjun är att det möjliggör tolkning av vad som sägs men också hur 
det sägs, vilket är av vikt vid en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). I föreliggande studie har 
frågan gällande inspelning dels informerats om i det informationsbrev som delats ut, dels 
samtalats om innan intervjuerna, detta för att tydliggöra att respondenterna själva får besluta 
om inspelningen (jfr Kvale, 1997). Efter åtskilliga genomläsningar av det empiriska materi-
alet har förutsättningar skapats för att identifiera teman och underteman där likheter, skillna-
der och upprepningar i det empiriska materialet har tagits i beaktande.  
 
Den tematiska kodningen har skett i tre steg – först utifrån tre huvudteman: Tiden innan 
LARO-programmet, Livet i LARO-behandling och Att vara LARO-patient i samhället. Detta 
för att få en tydlig struktur och en god översikt över insamlad empiri i syfte att sedan lättare 
kunna bearbeta materialet. Efter detta uteslöts visst material som i sammanhanget ansågs vara 
irrelevant, något som Kvale (1997) påpekar är en förutsättning för att kunna kartlägga materi-
alet och göra det tillgängligt för analys. Visst material uteslöts också på grund av dess käns-
liga karaktär. Efter kodning i ovan nämnda teman gjordes sedan ytterligare en kodning utifrån 
studiens tolkningsram där makt, stämpling och stigma utgjorde ledorden. Utifrån insamlad 



17 	  

empiri skapades sedan sex underteman under huvudtemana. Detta för att skapa ytterligare 
struktur och fånga de olika nyanserna i berättelserna. Utefter dessa tematiska kodningar 
plockades sedan meningskoncentrat av transkriberat material ut. Såväl meningskoncentrat, 
som underteman har under textbearbetningen reviderats kontinuerligt för att skapa en sådan 
dynamisk analysprocess som möjligt. Resultatet har därefter analyserats utifrån studiens tolk-
ningsram. Fördelar med vald analysmetod är att den tematiska analysen är att den ger förut-
sättningar för en dynamisk bearbetning av empirin. Därför är den tematiska analysen en me-
tod som passar sig väl vid kvalitativa studier då respondenters upplevelser kan skilja sig åt 
men även likna varandra (Kvale, 1997).  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kan beskrivas som kriterier för den 
kvalitativa forskningsansatsen. Kriterierna har sin grund i den kvantitativa forskningen, men 
har sedan även kommit att appliceras på kvalitativ forskning för att bedöma pålitlighet och 
följdriktigheten i en studie. Det har diskuterats huruvida dessa kriterier för kvalitet är överför-
bara på en kvalitativ studie, och det huvudsakliga argumentet för detta är att kriterierna som 
verktyg måste anpassas utifrån val av ansats. Vid en kvalitativ studie kan diskussionen kring 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet därmed se annorlunda ut jämfört med en kvantitativ 
studie som är mer mätbar i siffror (Kvale, 1997). Föreliggande studie har således tagit dessa 
kriterier i beaktning. 
 
Kriteriet reliabilitet innefattar huruvida en studies resultat anses tillförlitligt eller inte, det vill 
säga om undersökningen som utförts skulle kunna utföras på nytt och få samma resultat. Vid 
en samhällsvetenskaplig studie innefattas kriteriet även av huruvida teoretiska begrepp gjorts 
mätbara och utvecklats konsekvent. Ett sätt att avgöra reliabiliteten vid en kvalitativ studie är 
att se till hur forskningsprocessen har skrivits ut (Bryman, 2011). Föreliggande studie har 
därmed i största möjliga mån beskrivit forskningsprocessen samt gjort material såsom in-
formationsbrev (se bilaga 1) och intervjuguide (se bilaga 2) tillgängliga. Då föreliggande stu-
dies intervjuguide innefattar en operationalisering av studiens teoretiska begrepp samt att in-
tervjuguiden är semistrukturerad och därmed innehåller tydliga frågor möjliggör detta att yt-
terligare intervjuer baserade på samma frågor skulle kunna utföras. En annan aspekt som stär-
ker reliabiliteten är faktumet att intervjuer har spelats in och transkriberats, vilket minskar 
risken för att empirin skulle framställas på ett felaktigt sätt. Den semistrukturerade intervju-
guiden bidrar dock även till möjligheter för respondenter och intervjuare att frångå intervju-
guiden, varför chansen att utföra exakt samma intervju vid ett senare tillfälle minskas. En an-
nan aspekt som kan ha förminskat studiens reliabilitet är författarnas förförståelse gällande 
studiens problemområde, vilket kan ha påverkat såväl litteratursökningen, val av teoretiska 
utgångspunkter samt analysarbetet. För att undvika att denna förförståelse fick för stor bety-
delse i studien har intervjuguiden utformats så att varje tema innehåller frågor som ringar in 
temat ifrån olika vinklar. Respondenterna har därmed fått frågor ställda till sig som till viss 
del berör samma sak. Bryman (2011) menar att genom att göra på följande sätt blir risken 
mindre att respondenterna endast bekräftar intervjuarens förförståelse och redan tänkte hypo-
tes kring hur det ligger till. Genom denna typ av utformning har studiens reliabilitet stärkts. 
 
Kriteriet validitet syftar till huruvida det som avsetts studeras har besvarats i fråga om fråge-
ställningar och syfte. Enligt Bryman (2011) innefattar validiteten inom kvalitativa studier att 
empiriska observationer stämmer överens med studiens teoretiska utgångspunkter. Det är där-
för av stor vikt att intervjuguiden utformas med utgångspunkten i den teoretiska ramen, är 
skillnaden dem emellan för stor uppstår problem med att besvara studiens frågeställningar. 
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För att stärka studiens validitet har därför intervjuguiden utformats med begreppen makt, 
stämpling och stigma i beaktande, dock i operationaliserat format. Denna aspekt av validitet 
kallas för intern validitet och innefattar med andra ord en mer innehållslig aspekt av studiens 
validitet (Bryman, 2011). En annan aspekt av kriteriet validitet är den externa validiteten, 
denna avser huruvida studien kan generaliseras, med andra ord appliceras på en annan kontext 
än den som var given vid utförandet av studien. Då kvalitativa studier ofta består av ett be-
gränsat urval och ett lägre deltagande tenderar den externa validiteten och därmed generali-
serbarheten att vara låg. Med en låg generaliserbarhet menas därmed att studiens resultat end-
ast kan appliceras på den valda gruppen av respondenter, men inte en större population (Bry-
man, 2011).  
 
Inom begreppet generaliserbarhet kan två typer av begreppet urskiljas, statistisk och analytisk 
generaliserbarhet. Den statistiska generaliserbarheten syftar till ovannämnda beskrivning av 
begreppet där en kvantifiering av studiens resultat samt applicerbarhet på en större population 
diskuteras. Med en analytisk generaliserbarhet avses huruvida en studies resultat kan verka 
vägledande i en annan situation eller ej. Med en analytisk generaliserbarhet menas därmed 
inte att en studies resultat helt kan appliceras på en annan kontext, men att resultaten utifrån 
ett teoretiskt perspektiv kan argumentera för en liknande utgång i närbesläktade situationer 
(Kvale, 1997). Föreliggande studie kan anses ha en låg statistisk generaliserbarhet, detta då 
studiens urval skett målstyrt. Studien har även ett lågt antal respondenter som även hämtats 
från en och samma plats, detta bidrar också till studiens statistiskt låga generaliserbarhet. Sett 
till den analytiska generaliserbarheten kan föreliggande studies resultat, ur en teoretisk syn-
punkt, anses tillämpbart i den mån att maktrelationen mellan behandlare och patient belyses 
och att studien därmed vänder sig till både behandlare och patienter. I och med den samhälle-
liga aspekten och den politiska debatten som studien berör, kopplat till studiens teoretiska 
ramverk, kan studien även vara tillämpar på en större population som antingen är intresserad 
av narkotikapolitik, läkemedelsassisterad behandling eller dem som är i utkanten av denna i 
och med anhöriga eller vänner som är inom programmet.  

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) menar att vissa etiska ställningstagande bör göras vid forskning och 
att en reflektion kring detta ska ske kontinuerligt under studiens gång. Bland annat behöver 
forskaren ställa syftet med sin studie gentemot individskyddskravet, vilket innebär att forska-
ren bör se till de eventuella risker studien kan medföra intervjupersonerna. Detta har i studien 
tagits i beaktande genom att vissa eventuella respondenter på förhand har exkluderas med 
tanke på personliga omständigheter då det finns en risk att intervjun kan komma att påverka 
dem negativt. Individskyddskravet är ett grundläggande krav som enligt Vetenskapsrådet 
(2002) kan konkretiseras i fyra etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, nytt-
jandekravet, samt konfidentialitetskravet.  
 
Informationskravet har i föreliggande studie tagits hänsyn till genom att förhandsinformation i 
form av ett informationsbrev har formulerats och skickats ut i vilket studiens syfte tydliggörs 
och varför respondenterna anses vara relevanta att intervjua. Informationsbrevet betonar fri-
villighet, att den som intervjuas när som helst kan välja att dra sig ur studien, detta i led med 
samtyckeskravet. I och med konfidentialitetskravet informerades respondenterna vid intervju-
tillfället om att författarna till studien har tystnadsplikt och att respondenterna kommer att 
avidentifieras vid sammanställning av resultatet. Avidentifieringen har skett genom att ge 
respondenterna pseudonymer samt genom att på ett adekvat sätt avidentifiera de citat som 
förekommer i studien, detta kopplat till platser som benämns, behandlares namn och kön, med 
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mera. Detta har varit viktigt för att känsliga uppgifter som kommer fram inte ska kunna kopp-
las till någon enskild individ. Studiens empiriska material har även hanterats med aktning för 
dess explicithet, därför har varken inspelade intervjuer eller transkriberingen av dessa varit 
tillgängliga för någon annan än studiens författare. Respondenterna har efter intervjun infor-
merats om möjligheten att i efterhand korrigera och stryka uttalanden samt att materialet end-
ast kommer användas för vetenskapliga ändamål. I led med nyttjandekravet har studiens re-
spondenter blivit informerade om att studiens empiriska material endast använts utifrån studi-
ens ändamål och ej i utbildande eller kommersiellt syfte. Ovannämnda ställningstaganden 
ligger linje med de fyra huvudkraven samt de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet har 
tagit fram rörande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras tre huvudteman innehållandes resultat samt analys. Det första 
temat berör respondenternas tid innan LARO-programmet. Respondenternas upplevelser av 
att leva med ett missbruk återspeglar i denna del det narkotikapolitiska läget i samhället, där 
LARO-programmet föregås av en rad andra insatser och behandlingar. Denna inledande del 
förbättrar således förståelsen för hur narkotikapolitiken i samhället påverkar vilka insatser en 
individ blir erbjuden och hur respondenterna tidigare blivit bemötta utifrån sina missbruk. Det 
andra avsnittet berör respondenternas upplevelser av att vara i programmet samt samspelet 
mellan behandlare och patient. Det tredje avsnittet fokuserar på hur respondenterna upplever 
att vara LARO-patient i ett samhälle där rådande normer gällande narkotikabruk präglas av en 
nollvision. 

Presentation av intervjupersoner 
Studiens respondenter är alla inskrivna i LARO-programmet och får därmed substitutionsbe-
handling för sitt opioidmissbruk. Gruppen av respondenter innefattar fyra kvinnor och två 
män i åldrarna 20-60 år. Respondenternas personuppgifter och information som kan kopplas 
till individerna har avidentifierats och respondenterna har blivit tilldelade pseudonymer – 
Ebba, Caroline, Mia, Naomi, Andreas och Francesco.  

Tiden innan LARO-programmet  

Missbruket 

Det finns en enhetlighet gällande hur respondenterna beskriver att droger under en stor del av 
livet varit det absolut viktigaste och gått före mycket annat. De beskriver ett liv som många 
gånger har präglats av destruktivitet och kaos, där döden inte sällan varit en närvarande fak-
tor. I intervjuerna förmedlar de en påtaglig känsla av den uppgivenhet de befann sig i innan de 
kom med i programmet, där drogerna fyllde ett specifikt syfte: att fly från verkligheten och 
dämpa ångest. Respondenterna beskriver hur de, när de väl etablerat ett opioidmissbruk, upp-
levt de fysiska hinder som uppstår vid försök till avgiftning från substansen. Respondenterna 
vittnar bland annat om flertalet avgiftningar som på grund av beroendets karaktär i termer av 
svår abstinens vid försök till avhållsamhet i kombination med vad respondenterna upplever 
som en för kort tid på en avgiftningsavdelning, resulterat i återfall när respondenter kommit ut 
från avgiftningen. Avgiftning är en vanlig åtgärd vid olika typer av missbruk, vilket i en pla-
nering från Socialtjänsten ofta efterföljs av en vistelse på behandlingshem. Dessa insatser 
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används i många fall som de första stegen i en längre vårdkedja. Caroline berättar nedan om 
hennes upplevelser av avgiftning: 
 

[ … ] många tror att på en avgiftning ska man avgiftas i två veckor, sen ska 
man släppas och vänta på sin behandling ute. Det funkar inte för en opiatmiss-
brukare. Även fast man ligger där och mår skit, så börjar man må bättre, men 
det är ju för att man får buprenorfin. Så när man kommer ut, det är då allting 
börjar. Då börjar man ju igen.  

 
Respondenterna vittnar om att patienter många gånger inte fångas upp och får behandling 
direkt efter en avgiftning. Caroline beskriver hur hon vid ett tillfället håller sig undan myn-
digheter då hon har ett eventuellt tvångsomhändertagande enligt LVM från socialtjänsten att 
vänta. Rädslan för det eventuella LVM:et gör att hon aktivt väljer bort att söka läkarhjälp för 
sitt problem: 
 

Jag märkte bara att jag fick jättehög feber. Alltså jag kunde inte gå. Men i mitt 
huvud, så knäpp som man är, så tror jag att jag är opiatdålig, så jag går och 
köper mer och mer, men i själva verket har jag en blodförgiftning. Och tack 
vare att jag är så rädd att åka in på sjukhuset, för då vet jag att jag måste av-
giftas och bli dålig, så gick jag runt med det där. Det slutade med att jag låg 
och höll på att dö.  

 
För att komma in på LARO-programmet är inte avgiftning en åtgärd som krävs, patienten ska 
tvärtemot kunna påvisa ett fortgående opioidmissbruk. Dock vittnar en majoritet av respon-
denterna om att de genomgått ett flertal avgiftningar som ett led i att bli helt rena från opioi-
derna. Avgiftning från narkotika kan med bakgrund i Sveriges narkotikapolitik ses ett resultat 
av den eftersträvansvärda nollvisionen där målet är att alla individer som lider av missbruks-
problematik ska rehabiliteras till fungerande medborgare. Respondenternas utsagor tyder på 
att det kan finnas en rädsla inför avgiftningen. Rädslan ligger dels i avgiftningens fysiska och 
psykiska påfrestningar, dels i upplevelsen att avgiftningens tillvägagångssätt inte är anpassat 
efter individer som lider av ett opioidmissbruk. Mot bakgrund av Bergmarks (1998) resone-
mang om att samhället disciplinerar avvikare kan avgiftningen från opioider ses som ett sätt 
att kontrollera och således stävja en avvikande grupp i samhället som annars är svårhanterad. 
Avgiftning, och som i Carolines fall hot om tvångsåtgärder, ligger därmed i led med utövan-
det av social kontroll (jrf Bergmark, 1998). Disciplineringen av avvikare har i vissa av re-
spondenternas fall resulterat i att de undvikit att uppsöka samhällets hjälpapparat utifrån tidi-
gare erfarenheter av kontakt med denna. Konsekvensen av rädslan för disciplinära åtgärder 
kan därmed leda till att individer inte får den vård som de är berättigade och som i många fall 
kan vara livsavgörande. 

Där det finns makt, finns det motstånd  

Majoriteten av respondenterna har flertalet behandlingshem bakom sig med vistelser som 
både varit frivilliga och under tvång, detta på grund av missbrukets negativa fysiska och psy-
kiska påföljder. En del av respondenterna har också upplevt frihetsberövande i form av fäng-
elsestraff kopplat till den kriminalitet som missbruket har resulterat i. Dessa åtgärder har en-
ligt flera av respondenterna varit nödvändiga för deras överlevnad. Mia uttrycker: 
 

Det är väl det som kanske har uppehållit livet på en – att man har suttit inlåst 
en viss period av livet. 
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Som ett resultat av ett kriminellt och hälsoskadligt leverne blir personer med opioidmissbruk 
ofta föremål för åtgärder såsom tvångsomhändertagande enligt LVM och fängelse. Dessa 
tvångsåtgärder kan anses verka disciplinerande, detta då personer med ett normbrytande bete-
ende enligt Foucault (2003) behöver formas av samhället för att passa in, vilket sker genom 
olika typer av sanktioner. Dessa sanktioner kan å ena sidan yttra sig som kränkande handling-
ar mot individens självbestämmande, men å andra sidan som handlingar som möjliggör ett 
skydd mot missbruket och därmed mot sig själv. Ovanstående citat illustrerar hur denna disci-
plineringsprocess (jfr Foucault, 2003) inte nödvändigtvis behöver vara av negativ innebörd 
utan istället kan bidra till positiva effekter för såväl individ, som samhälle. På individnivå 
beskrivs detta genom ovan nämnt citat där ett frihetsberövande uttrycks kan ha gjort att re-
spondenten fortfarande är vid livet, att det bidragit till en paus i ett fortgående och dödligt 
missbruk. På samhällsnivå kan detta ses som gynnande då det kan bidra med ett skydd för 
medborgare i form av minskad kriminalitet samt en möjlighet att anpassa individer med miss-
bruksproblematik till samhället. Utifrån insamlad empiri kan det således ses som att discipli-
nerande åtgärder som begränsar respondenterna i vissa fall även möjliggör en förändring och 
räddar liv.  
 
Många av respondenterna uttrycker att det i perioder har funnits en vilja att komma in på pro-
grammet men att de inte uppnått kriterierna för att bli antagna. Anledningen till detta är bland 
annat på grund av att de har haft ett sidomissbruk av andra droger utöver heroin eller inte haft 
tillräcklig dokumentation gällande ett heroinmissbruk. Några av respondenterna har inte blivit 
antagna till programmet på grund av att de i huvudsak har missbrukat narkotikaklassad medi-
cin. Respondenterna vittnar dock om en förändring gällande tillgängligheten till programmet 
och att det numera är möjligt att få behandling för sitt missbruk av narkotikaklassad medicin. 
Detta har bidragit till att flera av respondenterna har fått chansen att komma in i programmet. 
Ebba beskriver hur hennes kontakt med LARO-programmet såg ut inledningsvis och hur hon 
blivit nekad tillträde till programmet på grund av att hon främst missbrukat narkotikaklassad 
medicin.   
 

Alltså jag har ju sökt för tre år sen och så fick jag nej, de menade på att jag 
hade några överdoser för lite. För förut var det bara för heroinmissbrukare, 
idag är det både för heroinmissbruk och subutexmissbruk. Men så fick jag nej, 
och då hände det liksom ingenting. Jag gick ju bara ännu mer in i drogerna.  

 
För många av respondenterna har vägen in i LARO varit lång på grund av att flertalet antag-
ningskriterier inte uppnåtts. Andreas vittnar om en uppgivenhet kopplad till att söka till pro-
grammet utan att komma in för att sjukvården ansett att han haft “fel” missbruk, någonting 
som han själv inte håller med om. Som en konsekvens av den långa processen i att försöka 
komma in i programmet, uppger Andreas att  han flera gånger varit på väg att ge upp på livet: 
 

Sen gick jag hela sommaren och jag kände mig ganska uppgiven och tyckte det 
var fruktansvärt jobbigt. Så jag var på väg flera gånger, kände att nu skiter jag 
i det här och kastar in handduken, jag orkar inte. Jag får ingen hjälp, jag kom-
mer inte in. [ … ] då hade jag jobbat aktivt kanske nästan i två års tid för att få 
komma in. Jag sökte ju för opiatberoende, men jag hade inte dokumenterat opi-
atmissbruk, hade ju på opioider då. Och jag anser ju att det är samma sak – 
opiater och opioider. Och det har man ju nu insett att det är det, efter många 
år. 
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Vid sidan om de tvångsåtgärder som en individ med missbruksproblematik kan ställas inför 
återfinns det faktum att det inte alltid är lätt att få den hjälp som individen själv anser sig be-
höva. Många av respondenterna har kämpat under en längre tid för att få komma in i LARO-
programmet men har inte uppnått kriterierna för att bli antagna. Intervjuerna till studien påvi-
sar att anledningarna till att inte komma in i programmet varit varierande och av en mång-
bottnad karaktär. Många av respondenterna är av uppfattningen att deras missbruk inte har 
tagits på allvar. Med grund i Goffmans (2014) resonemang om att stigmatisering av ett bete-
ende eller en handling leder till en utstötning från en social kontext och med bakgrund i re-
spondenternas utsagor finns det skäl att anta att stigmatiseringen skett i dubbel bemärkelse. 
Detta då deras missbruk inte var av “rätt karaktär” för att bli antagen till LARO-programmet 
innan de nya föreskrifterna. Respondenterna har således blivit utstötta både från den samhäl-
leliga kontexten i och med missbruket och i viss mån även från de behandlingsåtgärder som 
samhället har att erbjuda för just den typen av beroende.   

Livet i LARO-behandling 

Missbrukare eller patient?  

Patienter vid LARO-programmet kommer vid ett inledande skede av behandlingen dagligen 
till kliniken för att få sin medicin. Ett vanligt besök inleds med att patienten möts upp av en 
sjuksköterska, därefter sätter de sig i ett enskilt rum där patienten tilldelas medicinen. Denna 
ska sedan läggas under tungan och patienten får inte gå därifrån förrän tabletten har smält. 
Under tiden har patienten och sjuksköterskan tid för att samtala. I intervjuerna framkommer 
att upplevelsen av ett bra bemötande är en viktig faktor inom behandlingen. Vad som är ett 
bra bemötande styrs av personliga preferenser och baseras på subjektiva upplevelser, det skil-
jer sig därmed från individ till individ. Utifrån insamlad empiri har känslan av att bli tagen på 
allvar, att bli sedd och lyssnad på samt att bli motiverad till drogfrihet identifierats som vik-
tiga faktorer i fråga om bemötande. Således påvisas vikten av patientfokus inom behandling-
en, där även alliansen mellan patient och behandlare är av betydelse. Detta beskrivs av Mia 
vid mötet med sin sjuksköterska: 
 

Det känns som om vi har känt varandra i hundra år och [hen] vet om mitt pri-
vata liv. Det känns lätt att prata med [hen]. För skulle jag bryta ihop så vet 
[hen]. Och [hen] vet att jag inte sitter och dribblar heller, för [hen] har jag inte 
gjort det med. Och då blir det ju ärligt från bådas håll, och då förstår [hen].  

 
Till skillnad från det positiva bemötandet Mia upplever beskriver Francesco hur han inte kän-
ner sig sedd eller hörd av sin behandlande sjuksköterska: 
 

Alltså jag har ju en tanke att min sjuksköterska inte bryr sig. [Hen] är bara där 
för att göra sitt jobb liksom. Men [hen] gör ju inte sitt jobb riktigt tycker jag. Så 
det är en tanke jag har. Men sen så kan man gå till en annan sjuksköterska och 
då händer det ju saker liksom. Så det beror ju helt och hållet på vem som job-
bar. Och då tänker jag att det har att göra med vad de har för – om de bryr sig 
liksom, eller om de bara vill ha sin lön. Går jag till min behandlande sjukskö-
terska så händer inget liksom. Sen har jag inget förtroende för [hen] heller [ … 
] Då känner jag att varför ska jag öppna mig för?  

 
Citaten ovan visar på att respondenterna har olika upplevelser av bemötandet från sina be-
handlande sjuksköterskor. Detta har lett till att vissa av respondenterna går till LARO-
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mottagningen för att både för att få medicin och för att få prata av sig och få stöd av behand-
lande sjuksköterska, medan andra endast går dit för att få sin medicin. Upplevelsen av be-
handlingen skiljer sig därmed markant från person till person i fråga om upplevelse av stöd 
och motivation från behandlare samt eget inflytande. Vidare uppger flera av respondenterna 
att de upplever att vissa sjuksköterskor och läkare vid programmet tar för givet att alla patien-
ter “dribblar” med sin medicin och att dessa behandlare därmed drar alla över en kam. Det 
finns dock en medvetenhet hos respondenterna om varför behandlare misstänkliggör patienter 
då det finns de som missköter sin medicinering. Detta beskrivs sedan av respondenterna som 
att det går ut över de patienter som faktiskt sköter den och som påvisat detta under längre pe-
rioder. Nedan lyfter Caroline fram ett exempel där känslan av att blir misstänkliggjord och att 
inte bli tagen på allvar är påtaglig: 
 

[ … ] men det är så konstigt för de ska ju verkligen vara vana med missbrukare, 
men det känns som att man är typ jordens äckligaste människa, det känns inte 
bra [ … ] jag tror att de flesta tänker att ”herregud heroinister lurar bara 
folk”, jag tror att många tänker så. Det känns som att läkarna tänker så också 
och att läkarna måste vara på sin vakt för att missbrukarna ska manipulera 
dem. Att vi bara vill ha medicin.   

 
Foucault (2002) menar att makt är ett resultat av mänskliga interaktioner och därmed är relat-
ionell. Utifrån vad som framkommit i intervjuerna till studien kan det antas att beroende på 
hur väl behandlarna förvaltar den relationella makten påverkas samspelet mellan behandlare 
och patient. Den relationella makten i form av bemötande i samspel med patientens mottag-
lighet för bemötandet är därmed avgörande för hur patienten tillgodogör sig behandlingen i 
helhet. Bemötande kan därmed ses som en viktig faktor i behandlingen då det kan vara bety-
delsefullt för hur patienten upplever sig själv och huruvida patienten identifierar sig med de 
föreställningar som finns kring missbruk. Att ha en missbruksproblematik är på flera sätt att 
avvika från normen. Hilte (1996) menar att avvikande kan delas upp i två typer, det primära 
och det sekundära avvikandet. Att vara missbrukare är ett avvikande som kan antas vara se-
kundärt, detta då Sverige bedriver en narkotikapolitik baserad på en nollvision vars mål är ett 
narkotikafritt samhälle. Patienterna kan i och med det sekundära avvikandet komma att identi-
fiera sig med sitt eget avvikande beteende. Hilte (1996) kallar detta för självstämpling. Då 
sjuksköterskor och läkare vid LARO-programmet är de som bistår patienterna med behand-
lingen är patienterna automatiskt i beroendeställning till dessa. Detta är en beroendeställning 
som också präglas av en moralisk och ideologisk aspekt då behandlarna följer verksamhetens 
regler och riktlinjer, som i sin tur är en spegling av den restriktiva narkotikapolitiken. Som 
tidigare nämnts kan det antas att behandlare vid programmet har en betydande roll i hur pati-
enten upplever sig själv. Detta kan utifrån Hilte (1996) förstås som att behandlares uttalade 
eller outtalade tankar om patientgruppen avspeglar sig på patienten, vilket kan resultera i att 
patienten antingen identifierar sig starkare som “missbrukare” alternativt stärks i en drogfri 
identitet. Det finns således en risk för att patienter snarare blir stämplade som missbrukare än 
som patienter, både av behandlare och av sig själva. 

Kontroll och regler – maktens dualism  

Som tidigare nämnts utgår LARO-behandling i Sverige utifrån de nya föreskrifterna HSLF-
SF 2016:1. Det åligger dock varje vårdgivare att ansvara för att enskilda LARO-mottagningar 
har rutiner i led med patienters hälsa och säkerhet. För den enskilda patienten har behand-
lande läkare det yttersta ansvaret för exempelvis patientens medicinering och vårdplanering. 
Gällande medicinering uppger respondenterna att de flesta av patienterna i programmet be-
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handlas med suboxone medan en liten skara patienter behandlas med subutex. Anledningen 
till detta är att suboxone innehåller antidoten naloxone som alltså gör suboxonen svårare att 
injicera än subutex. Samtliga respondenter uppger att de känt stora biverkningar av läkemed-
let suboxone vilket bland annat yttrat sig i illamående, nedstämdhet, hudutslag, migrän, mar-
drömmar med mera. Vidare uttrycker respondenterna att de upplever att biverkningarna inte 
tas på allvar och att deras känsla av biverkningarna ställs emot läkares kompetens, där argu-
mentet bland annat är att dosen naloxone är så pass låg att det inte borde ha någon större in-
verkan på patienten. Respondenterna uppger att de flertalet gånger påtalat för läkare att de vill 
byta medicin och istället ställas in på subutex, men att önskemålen vid en majoritet av till-
fällena inte tas i beaktande av läkare med hänvisning till att patienterna får suboxone för sitt 
eget bästa. Respondenterna menar att läkare uttrycker att de ger dem suboxone för att undvika 
risken att de ska börja injicera medicinen. Respondenterna uppger att konsekvenser av bi-
verkningarna är påtagliga i deras liv. Nedan beskriver Francesco hur biverkningarna har fått 
honom att överväga att lämna programmet samt vad detta skulle innebära för hans livssituat-
ion. Konsekvenserna av att lämna programmet skulle med hans starka beroende kunna bli 
ödesdigra enligt honom själv. Han uppger dock att han har det yttersta ansvaret över sitt eget 
liv och därför fortsätter han att kämpa. Däremot upplever han att han möts av motstånd från 
behandlare: 
 

Ja, alltså min målsättning är ju att jag kommer att klara mig, men det kommer 
jag ju inte att göra. För jag har ett beroende, alltså jag är starkt beroende av 
opiater. Det kanske går bra i tre dagar, men sen när jag börjar bli lite dålig är 
jag ju tillbaka där jag var innan. Sen går det ju väldigt fort. Och frågan är om 
jag överlever det, det är ju det som är risken liksom. Men samtidigt så är det ju 
mitt liv. Jag måste ju försöka fortsätta kämpa. Det är tufft, för de har ju sina 
principer. Och de har ju läst i en bok hur de ska göra och då är det ju så. Men 
man får inte ge sig. 

 
Trots att respondenterna uttrycker flertalet negativa aspekter av programmets regelverk vittnar 
de även om de fall då ett strikt regelverk kan vara gynnande. Respondenterna uttrycker att 
trots att de flesta är motiverade att bli drogfria upplever de det som stärkande med en viss 
mån av kontroll från programmets sida och att detta bidrar till en struktur i deras vardag. Det 
finns också en förståelse bland respondenterna kring varför programmet tillämpar vissa kon-
trollåtgärder. I Francescos fall utmynnar maktutövandet i en känsla av maktlöshet (jfr 
Foucault, 2003) inför hur kontrollen av den egna kroppen inte längre är hans. Då Francesco 
uttalar att han pratat med behandlande läkare om sina biverkningar, men inte blir lyssnad till 
kan en tydlig maktförskjutning påtalas. Något som tidigare varit en självklarhet, att kunna 
styra över sin egen kropp och att kunna styra över vilka mängder av olika preparat som han 
ska tilldela den, är inte längre hans sak att bestämma. Att vara patient är många gånger att 
överlämna makten över sin egen kropp till en person med expertkunskap inom just det om-
råde som personen kan tänkas behöva hjälp inom. I respondenternas situation gäller detta nå-
got som varit en stor del av deras liv under många år och som de i dagsläget är fysiskt bero-
ende av – buprenorfin. Det faktum att då valet av medicin många gånger är ett beslut som 
läkare tar utan att patienterna själva har något att säga till om, kan ses som ett sätt att utöva 
vad Bergmark (1998) benämner som social kontroll. Detta är i sig ett utövande av kontroll 
som är större än den enskilde läkarens agerande, då denne följer de direktiv som finns kring 
läkemedelsassisterad behandling, bestämda på en högre nivå. Kontrollen av personer med ett 
opioidberoende kan därmed ses som ett uttryck för samhällets narkotikapolitiska strategi i 
stort. I Francescos fall har detta utövande av makt och kontroll lett till att han överväger att 
lämna programmet. Till skillnad från Francesco beskriver Naomi att programmet hjälper 
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henne att leva ett ”skötsamt” liv borta från drogerna. Hon belyser även att hon numera inte 
behöver växla mellan olika illegala narkotikaklassade preparat för att underhålla sitt bero-
ende: 
 

Jag känner ju att jag kan sköta mig på ett annat sätt när jag är i programmet. 
Jag håller ju inte på med andra droger på sidan av som jag gjorde förut. När 
man var utanför programmet så det var ju inte alltid man hade råd till sub hel-
ler, det kunde bli allt möjligt, det kunde bli amfetamin, det kunde bli benso – 
vad man fick tag på liksom [ … ] alltså jag tycker att reglerna är jättebra, för 
det gör att man sköter sig.  

 
Ett behandlingsprogram som använder sig av narkotikaklassade läkemedel för att behandla 
personer med en historik av missbruksproblematik kräver ett visst regelverk för att fungera 
utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Utifrån respondenterna kan det uppfattas som att pati-
enter kan uppleva en maktlöshet inför programmets ramar och regler. I motsats till detta be-
skriver Naomi hur den sociala kontrollen inom programmet har hjälpt henne i sin rehabilite-
ring. Naomi uttrycker att reglerna gör att hon numera sköter sig. Vidare kan Naomis citat visa 
på hur en individ med missbruksproblematik “lämnar över” kontrollen över det egna intaget, 
av den substans som de har ett beroende av, till behandlare. Detta kan ses som en förskjutning 
av den makt som tidigare legat på den enskilde individen, men som till slut blivit denne 
övermäktig. Genom att hänge sig till programmets regler bidrar detta till en struktur i indivi-
ders vardag, som på grund av missbruket, inte funnits tidigare. I ljuset av Bergmarks (1998) 
resonemang kring social kontroll och hur denna används för att straffa avvikare genom utstöt-
ning från en större gemenskap, kan citatet ovan även påvisa att den sociala kontrollen också 
kan användas som en strategi för att inkludera avvikare. Utövande av social kontroll ger såle-
des individer en möjlighet att anpassas till ett “vanligt liv”.  

Att vara LARO-patient samhället 

En gång missbrukare – alltid missbrukare? 

Respondenterna är på olika platser i livet och har kommit olika långt i sin behandling, 
men de delar alla erfarenheten av att vara opioidberoende och att de nu medicineras för sitt 
tidigare missbruk. Livet som LARO-patient är att mötas av ambivalens, okunskap och förut-
fattade meningar. Respondenterna vittnar om att deras förflutna många gånger kantats av de-
struktivitet, kaos och kriminalitet, vilket sedan, när de väl är i programmet, fortfarande antas 
vara en del av deras vardag. Antaganden från såväl den allmänna omgivningen, som olika 
myndigheter om att patienter “dribblar” med medicinen skapar en känsla av utsatthet där upp-
levelsen av att bli utpekad och i vissa fall även hånad stärker detta ytterligare. Caroline påpe-
kar detta särskilt tydligt med ett citat som visar på när livet som LARO-patient blir förned-
rande vid ett möte med polisen: 
 

De är väldigt negativa, väldigt förnedrande. De stoppar mig än idag. [ … ] De 
kommer fram på stan och visiterar min väska. Det är narkotikapoliser som går 
runt. De hånar att man går där [på programmet]. När jag säger att jag är 
drogfri och går programmet säger de ”var har du medicinen? Säljer du den?”, 
sådär skitsaker. [ …] sjuksköterskan som jag går till på programmet sa också 
att de hade såna problem med polisen för att de stannade folk när de hade häm-
tat sin medicin, hemdos, och tog den från dem bara för att de tycker tydligen att 
det är fel att folk får ta med sig medicinen själv och ta hemma.  
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Ett återkommande tema bland respondenterna är vad de upplever som den allmänna åsikten 
av att LARO-programmet förser patienterna med “statligt knark” och att patienterna egentlig-
en aldrig blir rena utan att deras missbruk fortsätter även i programmet. Respondenterna upp-
ger att de stött på dessa åsikter i kontakt med såväl professionella vid exempelvis socialtjäns-
ten och andra vårdinstanser, som i kontakt med enskilda individer. Mia berättar om ett möte 
med en ny läkare vid en vårdcentral där hennes entusiasm över att ha hållit sig ifrån drogerna 
möttes med skepsis: 
 

Jag var så glad. Jag sa att ”gud jag har varit drogfri i fyra månader”. “Så ska 
du inte säga”, sa hen, “för du har statligt knark”. Det kändes så jävla dumt. 
Jag kände mig så jävla dum. Det kändes ju så för jag var ju så glad för dom där 
fyra månaderna liksom, att det har gått ändå. Där slog hen undan benen på 
mig fort.  

 
Båda dessa citat ger uttryck för hur vissa mer auktoritära professioner, såsom läkare och poli-
ser, är i position att påverka individer utifrån sin maktställning, där makten kan tolkas bli en 
strategi (se Foucault, 2003) för att uttrycka professionens, och därigenom implicit samhällets, 
moraliska ståndpunkter rörande läkemedelsassisterad behandling. Respondenterna vittnar om 
att detta påverkar dem gällande deras självbild i fråga om huruvida de i andras ögon anses 
vara fria från sitt missbruk eller ej. I enlighet med Mias citat anser en majoritet av responden-
terna att de är drogfria i programmet i och med att de håller sig ifrån det missbruk som de 
tidigare varit aktiva i, en åsikt som inte alltid delas av allmänheten. Citaten ovan vittnar om de 
samhälleliga åsikter som återfinns inom den narkotikapolitiska debatten. Utifrån att en person 
med en auktoritär position uttalar sig negativt gällande den läkemedelsassisterade behandling-
en med åsikten om att patienten i fråga inte är drogfri utan endast blir tilldelad “statligt knark” 
dras slutsatsen att patientens känsla av att vara avvikande förstärks (jfr Becker, 2006). Med 
bakgrund i Meeuwisse och Swärd (2002) kan det därmed ses att då en persons roll som avvi-
kande förstärks, hämmas även personens förmåga till den samhälleliga återanpassningen. 
Detta återges i citatet ovan där Mia beskriver känslan av att bli tillrättavisad gällande sin 
drogfrihet. De professionellas tillrättavisningar kan ses som ett resultat av det narkotikapoli-
tiska läget där drogfrihet inte inkluderar substitutionsbehandling. 

Förutfattade meningar och strävan mot ett “vanligt” liv 

Respondenterna uppger alla att de är osäkra på om människor i allmänhet känner till LARO-
programmet, de uppger dock att personer i deras omgivning i vissa fall har hört talas om 
subutexprogrammen som figurerat en del i media. Gemensamt för respondenterna är att de 
upplever att en felaktig bild av programmet återfinns bland allmänheten, men de uttrycker 
även en förståelse kring att denna finns, eftersom det inom programmet finns de som misskö-
ter sig. Respondenterna uttrycker dock att detta får för stora proportioner då många personer i 
programmet faktiskt sköter sin medicinering och har tagit avstånd från missbruket, men att 
dessa inte uppmärksammas lika mycket. Detta beskrivs av Ebba: 
 

Jag upplever det som svårt för andra att förstå och många är nedlåtande. Men 
det är också för att det är många som strular. Och det är de som strular som 
syns och märks och hörs. De som fungerar och som har gått flera år och kom-
mer en gång i månaden, de märks inte. Utan det är de här som strular, som 
åker in och ut och håller på med sidomissbruk, som säljer sina tabletter, det är 
faktiskt de som hörs och syns. Och det är synd.  
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Respondenterna uppger att det i någon mån finns en allmän bild av substitutionsbehandling 
som innefattar en rad förutfattade meningar som på olika sätt påverkar respondenterna i deras 
dagliga liv. Naomi beskriver sin oro inför hur hennes bror ska reagera på att hon får narko-
tikaklassad medicin för sitt beroende:   
 

Min brorsa och jag pratade, jag sa nån gång till honom först att jag fick medi-
cin på sjukhuset, men jag vågade inte säga vad för medicin och sådär. [ … ] 
sen så frågade han själv om jag går på det där sub-programmet [ … ] jag har 
ju aldrig stört mina syskon när jag varit inne i missbruket, när jag har varit 
bäng och sådär. Men de har ju träffat mig när jag har tagit sub men då är jag 
inte bäng [ … ] Och då kändes det som att han också blev lättad när han fick 
höra hur det funka och vilken kontroll det är i programmet [ … ] Att jag är pre-
cis som vanligt. 

 
Gemensamt för alla respondenter är att programmet har förändrat deras liv på flertalet sätt. 
LARO-programmet har för många inneburit att de kommit ifrån ett jagande efter både pengar 
och droger. Det har även bidragit till mer struktur i vardagen för många av respondenterna 
och känslan av att klara av att leva ett “vanligt liv”. Vissa av respondenterna påtalar även att 
de genom programmet inte längre skadar personer i sin omgivning i och med ett destruktivt 
missbruk. I och med programmet vittnar många av respondenterna om en nyfödd motivation 
och en känsla av att vilja komma framåt och vidare i livet. Andreas uttrycker: 
 

Det är dit jag vill tillbaka, till ett vanligt “Svenssonliv”. Tjäna ihop pengar och 
kunna betala skatt och göra rätt för mig [ … ] och sen försöka rehabilitera mig 
vidare så jag får må bra i mig själv och så. Och den dag jag gör det så kommer 
jag ju kliva vidare, antingen läsa, plugga någonting med människor kommer 
det ju bli. Det är det jag vill göra.  

 
Utifrån studiens intervjuer har analysen gjorts att relationen mellan behandlare och patient är 
av vikt för patienters rehabilitering från sitt missbruk. Då en individ inte möter uteslutande 
sjukvårdspersonal i sin vardag, utan även möter personer som ingår i dennes sociala kontext, 
är också de privata relationerna av vikt för patienten när det gäller att känna sig återanpassad 
till en samhörighet. Några av citaten ovan uttrycker hur förutfattade meningar gällande be-
handlingen kan tänkas uppstå samt vad rädslan och skamkänslorna för det egna avvikande 
beteendet gör i ett möte med en familjemedlem. Det kan med grund i Goffmans (2014) be-
skrivning av vad som benämns som den sociala identiteten, ses som att Naomi har internali-
serat en missbruksidentitet och att hon därför är orolig för att brodern ska se henne som just 
en missbrukare, trots att hon numera är fri från sitt missbruk. I Naomis möte med sin bror 
uppstår dock, till skillnad från hennes egna förutfattade meningar om vad brodern ska tänka, 
en lättnad kring att hon nu mår bra och en förståelse för att programmet varit en förutsättning 
för detta. I Naomis fall kan antagandet göras att hon i och med mötet med sin bror fick ett 
socialt erkännande (se Goffman, 2014) vilket i viss mån skulle kunna förmildra stigmatise-
ringen kring hennes forna missbruk. Ett verktyg i att motverka en stigmatisering kring pro-
grammet kan således vara att öppet prata om det och även påvisa vilka effekter behandlingen 
kan ha för individer i programmet. Citatet av Andreas innefattar en persons önskan om att en 
dag kunna passa in i normen och leva ett “vanligt liv”. I mångt och mycket representerar detta 
citat flertalet av respondenternas önskan med programmet, att bli fria från det stigma som 
kommer med ett missbruk och att inte längre ha en avvikande roll i samhället. I och med de 
nya föreskrifterna HSLF-FS 2016:1 kan slutsatsen dras att Sverige går mot ett mer skaderedu-
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cerande angreppssätt i arbetet med opioidberoende, detta då den ökade tillgängligheten av 
programmet i kombination med programmets grad av evidens betraktas vara av värde i ut-
vecklingen av missbruksvården. Däremot innebär inte en större tillgänglighet av LARO-
programmet att stigmatiseringen kring patienterna försvinner, men de ges dock en möjlighet 
att återanpassas till ett mindre avvikande liv. 

Diskussion 
Föreliggande studie har haft som syfte att undersöka patienters upplevelser av den läkeme-
delsassisterade behandlingen, LARO. Vidare har studien berört patienters upplevelser ställt 
emot en samhällskontext i form av den narkotikapolitiska debatt som förts och fortfarande 
förs gällande LARO-programmet. Fokus har även lagts vid patienters kontakt med behand-
lare, andra professioner samt respondenternas erfarenheter av att prata om behandlingen med 
familj och vänner och hur detta har mottagits. Sammanfattningsvis visar studien att respon-
denternas upplevelser av programmet på många sätt liknar varandra, även om vissa aspekter 
skiljer dem åt. Samtliga respondenter påtalar vikten av ett gott bemötande från personal inom 
programmet och att känslan av att bli lyssnad på samt att bli tagen på allvar är något som på-
verkar individens rehabilitering. Vidare framkommer att respondenterna upplever att det finns 
en rad förutfattade meningar kopplade till opioidberoende i stort och substitutionsbehandling i 
synnerhet. Hela studiens resultat kan förstås utifrån en narkotikapolitisk kontext där nollvis-
ionens starka ställning genomsyrar den samhälleliga synen på missbruk och således också 
synen på den läkemedelsassisterade behandlingen.  
 
Studiens resultat speglar maktens nyanser där gränslandet gällande vad som är negativt alter-
nativt positivt ibland kan vara svårt att urskilja. Vid forskningsöversikten har negativa 
aspekter av maktförhållandet inom programmet identifierats som att patienten är i naturligt 
underläge i förhållande till behandlare vilket visat sig i tydliga sanktioner om patienterna bry-
ter mot programmets regler (Harris & McElrath, 2012). Detta stämmer till viss del överens 
med föreliggande studies resultat som påvisar att det finns en ojämlik maktfördelning mellan 
behandlare och patient vilket enligt respondenterna främst yttrar sig i att de inte har någon 
talan när det kommer till vilken medicin de ska få för sitt beroende. Vidare framkommer att 
behandlare vid programmet hänvisar till patientens eget bästa vid en argumentation vid val av 
medicin. Utifrån läkares expertis inom det medicinska området är det naturligt att dessa har 
mandat i frågor gällande medicin, det åligger dock varje enskild individ att själva välja 
huruvida de vill följa läkarens ordinationer eller ej. I de fall då patienten är i det fysiska skick 
att behandlingen står i direkt relation till hens överlevnad kan diskussionen föras huruvida 
valet att följa läkarens ordinationer verkligen finns, eller om läkarens ord i dessa fall alltid 
väger tyngst, trots att patienten egentligen hade velat något annat. I respondenternas situation 
där medicinering av buprenorfin är avgörande för om de lyckas hålla sig ifrån ett missbruk 
eller inte och där flera alternativ kring medicinering finns – bör inte detta då beaktas om pati-
enten påvisar flertalet biverkningar vid användandet av en av flera tillgängliga mediciner? 
Sett till argumentationen kring individens bästa gällande val av medicin kan frågan också 
ställas huruvida läkaren även agerar utifrån samhällets bästa, då missbruk och kriminalitet går 
hand i hand. Läkares agerande i dessa fall kan ses i ljuset av Foucault (2003), och hans defi-
nition av samhällets disciplineringsprocess, som ett sätt att stävja en avvikande grupp i sam-
hället. Mot bakgrund av studiens resultat går det att se att flertalet av respondenterna upplever 
att patienter inom LARO-programmet “dribblar” med sin medicin, varför läkare sedan agerar 
utifrån sin förförståelse kring hur patienter “alltid är”. Läkares förförståelse är därmed fören-
ligt med Radcliffe och Stevens (2008) argumentation kring stigmatiseringen och stämplingen 
av missbrukare som enligt denna ljuger och är villiga att göra vad som helst för sin drog, även 



29 	  

när dessa personer är inom substitutionsbehandling. Att läkares förförståelse bygger på tidi-
gare erfarenheter vid möte av målgruppen för substitutionsbehandling är i sig svårt att frångå 
och skulle även kunna bidra till något positivt i termer av större kunskap om exempelvis olika 
svårigheter en patient kan uppleva i och med behandlingen. I linje med respondenternas utsa-
gor kan slutsatsen dock dras att läkare, i och med den avvikande roll patienterna blivit stämp-
lade med i samhället, i högre grad kan utöva social kontroll mot dessa då maktfördelningen 
dem emellan blir än mer ojämn då patienten anses vara avvikare (jfr Harris & McElrath, 
2012; Radcliffe & Stevens, 2008).  
 
I likhet med tidigare studier som fokuserar på hur olika maktaspekter påverkar individer inom 
substitutionsbehandling (jfr Harris & McElrath, 2012; Granerud & Toft, 2015) kan förelig-
gande studies resultat förstås i kontexten av att den sociala kontrollen bidrar med en känsla av 
maktlöshet för patienterna inom programmet. Denna maktlöshet bottnar många gånger i käns-
lan av att inte bli lyssnad på men vi kan också se hur ett gott bemötande och relationen mellan 
patient och behandlare kan fungera som en motivation till drogfrihet (jfr Harris och McElrath, 
2012). Mot bakgrund av studiens resultat är upplevelsen av stämpling och stigma i ett beroen-
deförhållande till maktutövning, dock kan makt utövas utan stämpling och stigma som konse-
kvens. Mötet mellan patient och behandlare blir ett forum för relationell makt (se Foucault, 
2002) där stämplings- och stigmatiseringsprocessen genom ett gott bemötande kan mildras. 
Ett gott bemötande kan i ljuset av föreliggande studies resultat således ses som en förutsätt-
ning för patientinflytande och hur väl  patienterna kan tillgodogöra sig behandlingen i sin hel-
het. Detta kan även kopplas samman med Fox, Masyukova och Cunninghams (2015) studie 
där vikten av psykosocialt stöd tas upp som en förutsättning för ett bra utfall av behandlingen. 
Ett gott bemötande från sjuksköterskor och läkare i form av stöd, motivation och lyhördhet 
kan till viss del tänkas fylla det behov patienter har av stöd i den mån att de kan prata med en 
insatt person om fram- och motgångar kopplade till behandlingen och livet i stort. Mot bak-
grund av föreliggande studies resultat, där vissa av respondenterna ofta känner att de inte blir 
lyssnade på, kan det antas att personal inom LARO-programmet inte bistår patienterna med 
tillräckligt stöd. Slutsatsen kan därmed dras att denna del av behandlingen många gånger bris-
ter. Upplägget av LARO-programmet är som tidigare nämnt, att den medicinska delen och 
den psykosociala delen ska komplettera varandra, detta för att se individernas problematik i 
sin helhet och inte som enbart det ena eller det andra. Föreliggande studie har valt att endast 
se till bemötandet inom den medicinska delen av behandlingen, varför respondenternas upp-
levelser av den psykosociala delen lämnas okommenterade. Utifrån studiens resultat går det 
däremot att dra slutsatsen att då bemötandet inom programmet är av sådan vikt för patienters 
hälsa, och att bemötandet vid tillfälle är bristfälligt, är det också viktigt att patienter inte blir 
lämnade åt en enskild behandlare utan att det finns fler professionella personer i patientens 
nätverk som kan fånga upp denne och stötta kontinuerligt eller vid behov (jfr Fox, Masyukova 
och Cunninghams, 2015). 
  
Stigmatisering gällande opioidberoende och den läkemedelsassisterade behandlingen kan här-
ledas till den allmänna uppfattningen att patientens beroende endast byts ut mot ett nytt när de 
kommer in i programmet (jfr White, 2009). Dessa föreställningar uppmärksammas i förelig-
gande studies resultat framförallt i termer av hur ett avvikande beteende (jfr Becker, 2006) 
förstärks genom upplevelsen av allmänhetens åsikt om att staten, i och med den läkemedels-
assisterade behandlingen, förser respondenterna med statligt knark. Mot bakgrund av Goff-
mans (2014) definition av stigma samt Beckers (2006) resonemang kring avvikande beteende, 
satt i ljuset av våra resultat, går det att påvisa dessa två begrepps nära släktskap. Däremot går 
det utifrån våra resultat att konstatera att ett avvikande beteende inte per automatik åtföljs av 
en stigmatisering, men att stigma alltid uppkommer ur ett avvikande. Vilket även uppmärk-
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sammas i Whites (2009) studie där argumentet förs att stigma kan motverkas och att ett avvi-
kande beteende inte behöver bli stigmatiserat.   
 
Mot bakgrund av Foucaults (2003) tankegångar går det att se att Sveriges hårdföra narkotika-
politik är ett sätt att straffa enskilda individer för sin missbruksproblematik och där discipli-
nära åtgärder blir ett skydd för samhället i stort. Däremot går det i ljuset av nollvisionära re-
sonemang att se Sveriges hårdföra narkotikapolitik som någonting hoppfullt där målet är att 
alla människor ska vara fria från beroende. De nya föreskrifterna, HSLF-FS 2016:1, är ett 
tecken på att narkotikapolitiken i högre grad börjar influeras av ett skadereducerande synsätt 
och den nollvisionära utopin blir därmed allt mer avlägsen. Frågan som kvarstår är dock 
huruvida ett skadereducerande angreppssätt på missbruksvården skulle kunna förbättra bemö-
tandet och vården av personer med missbruk. Både det nollvisionära och det skadereduce-
rande synsättet grundar sig i ideologiska ställningstaganden, varför en neutralitet i frågan är 
svår att urskilja. Sett ur ett samhällsperspektiv där en person med en tidigare missbrukspro-
blematik ska återanpassas till ett “vanligt liv” med alla dess innebörder, vittnar respondenter-
nas utsagor om att detta inte är en enkel process för den enskilde individen, som många 
gånger upplever att stämplingen som missbrukare kvarstår även när hen är fri från sitt miss-
bruk. Respondenterna möts, enligt deras uppfattning, av den allmänna åsikten att patienter 
inom programmet inte är drogfria (jfr Radcliffe & Stevens, 2008). Detta leder således till frå-
gan – vad är drogfrihet? Är det att en individ inte har några substanser i kroppen alls eller är 
det att individen kommit ifrån ett destruktivt missbruk och således inte längre brukar en ille-
gal drog? Rødners (2005) studie vittnar om att personer som aktivt brukar narkotika kan und-
vika självstämpling (se Becker, 2006) om de själva anser att de har kontroll över intaget av 
droger. Sett till föreliggande studies resultat uppger en majoritet av respondenterna att om-
ständigheten kring att någon annan har kontrollen över deras intag av det narkotikaklassade 
läkemedlet gör att de, trots att de ”förlorat” kontrollen över medicinen, återfått en kontroll 
över sin vardag som tidigare gått ut på att få tag på droger. Det som försvårar situationen, 
vilket både Rødner (2005) och studiens resultat berör, är rådande narkotikapolitiska klimat 
som leder till en stigmatisering av drogbruk och en stämpling av missbrukare. Frågan kring 
drogfrihet bottnar därmed egentligen inte i medicinska och biologiska aspekter utan snarare i 
ett politiskt vågspel mellan vad som anses moraliskt och etiskt korrekt. En person som talar 
för en nollvision gällande narkotika skulle kanske säga att en person med substitutionsbe-
handling inte är fri från sitt missbruk, medan en person med ett mer skadereducerande an-
greppssätt kanske skulle säga att personen fortfarande är beroende, men har kommit ifrån de 
beteenden som är kopplade till missbruket. Ställer du frågan till föreliggande studies respon-
denter svarar en majoritet av dem att de är drogfria och att de inte längre missbrukar narkotika 
vilket också återspeglas i denna studies titel – “Jag är fan drogfri”.  

Metoddiskussion 

Då föreliggande studie har använt sig av en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistruktu-
rerade intervjuer har detta möjliggjort en fördjupad förståelse för respondenternas livshistoria. 
Den semistrukturerade intervjun var därmed behjälplig i den mån att följdfrågor kunde ställas 
till respondenterna under intervjutillfällena, vilket gjorde dessa mer dynamiska och även mer 
heltäckande för problemområdet (jfr Bryman, 2011). Begränsningar som kan identifieras i 
studien är dels kopplade till antal respondenter och författarnas egna förförståelse. För att öka 
reliabiliteten av studien skulle fler respondenter kunnat intervjuats, vilket på grund av tidsåt-
gången fick bortprioriteras. Kopplat till studiens syfte och frågeställningar kan en begrän-
sande faktor även utgöras av att studien endast hämtat respondenter inskrivna vid en och 
samma LARO-mottagning. Med tanke på studiens frågeställning gällande omgivningens tan-
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kar och åsikter kopplat till bemötande hade även behandlare vid programmet kunnat intervju-
ats. Gällande studiens externa validitet kan slutsatsen dras att studien erhåller en låg statistisk 
generaliserbarhet, dock en högre analytisk generaliserbarhet (jrf Kvale, 1997). Som tidigare 
nämnt påverkar det relativt låga deltagarantalet, samt valet av den kvalitativa ansatsen, studi-
ens reliabilitet, men även den statistiska generaliserbarheten, detta då antalet deltagare gör att 
studiens resultat inte kan appliceras på en större population. Den analytiska generaliserbarhet-
en kan dock anses vara betydligt högre då studiens resultat kopplat till tidigare forskning be-
lyser en relationell makt inom programmet som kan appliceras på alla typer av mänskliga 
interaktioner. Då både föreliggande studies resultat samt tidigare forskning (se Granerud & 
Toft, 2015; Harris & Mc Elrath, 2012, Richert & Johnson, 2015; Svensson & Andersson, 
2011) pekar på en ojämn maktfördelning, kan slutsatsen dras att föreliggande studie skulle 
kunna vara tillämpbar för både behandlare och patienter. Då föreliggande studie även sätter 
dess resultat i en narkotikapolitisk och historisk kontext är studien även tillämpbar för den 
som anser detta ämne intressant.  
 
När det kommer till författarnas förförståelse är det av vikt att författare till en studie förhåller 
sig objektiva i den mån det går (Bryman, 2011). Föreliggande studie har därmed präglats av 
kontinuerlig självreflektion av författarnas egna tankar och även analys. Då båda författarna 
till föreliggande studie hade en viss förförståelse för problemområdet har detta särskilt beak-
tats. Ett kritiskt förhållningssätt har i föreliggande studie gynnats av att studien haft två förfat-
tare, varav tolkning av insamlad data kunnat diskuteras och därmed den egna tolkningen även 
kunnat ifrågasättas och detta är en faktor som ökat tillförlitligheten av studien. Sammanfatt-
ningsvis kan föreliggande studies svagheter anses ligga i urval och insamlingsmetod, då dessa 
har bidragit till en lägre reliabilitet och validitet. Studiens styrkor anses ligga i, den i inled-
ningen identifierade, motsättningen mellan tidigare forskning och det praktiska arbete som 
utförs inom LARO-programmet. Detta i och med att tidigare forskning (se Harris & McEl-
rath, 2012; Radcliffe & Stevens, 2008; White, 2009) visat på att ett bemötande med respekt 
och medmänsklighet gynnar patienter och ger bättre förutsättningar för vård med ett gott re-
sultat för individen. I linje med tidigare forskning visar föreliggande studies resultat att pati-
enter inom LARO-programmet vid flertalet situationer upplever att de inte blir bemötta på ett 
bra sätt, trots att ett gott bemötande benämns i LARO:s föreskrifter, HSLF-FS 2016:1. Före-
liggande studies huvudsakliga styrka ligger därmed i identifieringen av detta, vilket även 
styrker den analytiska och teoretiska generaliserbarheten av studien.  

Förslag på vidare forskning och studiens praktiska implikationer  
Föreliggande studie har haft som syfte att fokusera på patienters upplevelse av den läkeme-
delsassisterade behandlingen för opioidberoende. Studien har bland annat sökt att förstå be-
handlingen utifrån en narkotikapolitisk kontext där nollvision och skadereduktion utgjort två 
politiska motpoler. Föreliggande studie har påvisat att substitutionsbehandling, trots regering-
ens ovilja att benämna detta, utgör en del av det skadereducerande synsättet. Skadereduce-
rande åtgärder såsom sprututbytesprogram både diskuteras och implementeras kontinuerligt i 
Europa vilket gör det betydelsefullt att i kommande studier fokusera på hur andra skaderedu-
cerande åtgärder i Sverige bemöts. Föreliggande studie visar att det narkotikapolitiska läget 
genomsyrar alla behandlingsåtgärder kopplade till missbruk vilket i sin tur i stor utsträckning 
påverkar enskilda individer som lider av missbruksproblematik. Kommande studier bör uti-
från en narkotikapolitisk kontext fokusera på hur individer som lever med exempelvis ett in-
jektionsmissbruk upplever tillgängligheten till skadereducerande insatser.  
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Föreliggande studie har skrivits utifrån ett patientperspektiv vilket ger möjlighet till en inblick 
i en för många främmande livsvärld. Denna studie riktar sig till såväl behandlare inom LARO, 
som professionella som kommer i kontakt med dessa individer utanför programmet. Till dessa 
bidrar studien med kunskap om hur något så basalt som ett medmänskligt beteende kan räcka 
långt för att skapa en trygg relation mellan behandlare och patient och därigenom en god ut-
veckling i patientens rehabilitering. Vidare synliggör studien hur stämpling av missbruk som 
avvikande och stigmatisering kring opioidmissbruk kan skada enskilda individer och vikten 
av att aktivt motverka detta. Då stämpling ofta är en del av människors vardag och ofta sker 
omedvetet, måste därmed professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med opioidbero-
ende vara reflekterande över detta. Genom att ta del av denna studie skapas förutsättning för 
just reflektion.  
 
Studien riktar sig också till alla individer som är nyfikna och intresserade av att få en inblick i 
den komplexitet som råder kring opioidberoende och dess behandlingsformer. Syftet med 
studien har inte att varit att peka på vad som är rätt eller fel. Syftet har varit att synliggöra och 
framförallt medvetandegöra hur vi alla formas av samhället runt omkring oss och ge en möj-
lighet att reflektera över var vi är idag och var vi kan tänkas vara imorgon. Kanske ger studien 
en möjlighet till självrannsakan? En möjlighet att fundera kring vad våra egna uppfattningar 
baseras på och hur de har formats. Det är i alla fall vad vi, Hanna och Linn, har fått göra.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Vill du delta i en studie utifrån dina egna erfarenheter av att vara inskriven på 
LARO-programmet? 
 
Vi är två studenter vid Örebro universitet och läser näst sista terminen på socionomprogram-
met och ska nu genomföra en studie för vår examensuppsats.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer inskrivna i LARO-programmet upple-
ver programmet och behandlingen, samt hur de upplever omgivningens uppfattningar och 
åsikter kopplat till opioidberoende samt substitutionsbehandling.  
 
Studien kommer att bestå av intervjuer av patienter inskrivna i programmet – vi önskar därför 
få träffa dig för att ta del av dina upplevelser och erfarenheter kopplat till behandlingen.   
 
Intervjuerna kommer att ta ca 45 min, beroende på hur mycket du som deltar vill dela med dig 
av. Intervjuerna kommer att ske på en neutral plats alternativt den plats du själv önskar. För 
att kunna återge en sådan korrekt bild som möjligt önskar vi även att få spela in intervjun.  
 
För att värna om din integritet kommer dina personuppgifter att avidentifieras i största möj-
liga mån. Ingen obehörig kommer heller få ta del av materialet. Ditt deltagande i studien är 
helt frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan moti-
vering.  
 
Kontakta oss om du har några frågor gällande studien!  
 
Med vänlig hälsning 
 

Hanna Hjelm Jarflod    Linn Utne 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Inledande frågor 

•   Hur gammal är du? 
•   Hur kom du i kontakt med droger? 
•   Har du genomgått några andra behandlingar för ditt missbruk? 
•   Kan du berätta om hur ditt liv innan du kom med LARO-programmet såg ut? 
•   Kan du se några skillnader i att vara i programmet och att inte vara det? 

 
Frågor om LARO 

•   Hur lång tid har du varit i programmet? 
•   Hur lång tid fick du stå i kö för att komma med i programmet? 
•   Hur såg inskrivningsprocessen ut för dig? 
•   Hur ser ditt upplägg ut?  

o   Hur ser ett vanligt besök på mottagningen ut för dig? Från det att du kommer tills 
det att du går därifrån.  

o   Upplever du att du får vänta på att få träffa sjuksköterska eller läkare när du kom-
mer till mottagningen?  

o   Har du hemdos? 
o   Hur ofta behöver du komma till mottagningen? 
o   Upplever du att programmet är anpassat efter dina behov? Varför/Varför inte? 

•   Är du nöjd med ditt upplägg? Varför är du nöjd/inte nöjd? 
o   Kan du se några för- och nackdelar med behandlingen? 
o   Finns det någonting du skulle vilja förändra med behandlingen/programmet? 

•   Hur upplever du ditt eget inflytande i din behandling/programmet? Kan du ge exem-
pel? 

•   Hur upplever du att bemötandet av personalen är inom programmet? Kan du ge exem-
pel? 
o   Vad är ett bra bemötande för dig?  
o   Har du någon gång känt dig kränkt av personal inom programmet?  
o   Upplever du att du blir motiverad av personalen inom programmet? Kan du ge ex-

empel? 
o   Upplever du att du får stöd från personalen inom programmet? Kan du ge exem-

pel? 
o   Vilka åsikter upplever du att personalen har angående er patienter? 

•   Hur upplever du reglerna inom programmet? 
•   Upplever du att programmet leder till begränsningar i ditt liv? Kan du i sådana fall ge 

exempel?  
o   Finns det saker du undviker att göra för att du är med i programmet? 
o   Finns det sådant som du måste avstå från helt på grund av programmet? 
o   Är detta kopplat till det regelverk som finns inom programmet?  
o   Har du någon gång känt dig kränkt av personal inom programmet eller av pro-

grammet i sig?  
•   Anser du att du får tillräckligt med stöd från LARO-programmet för att hålla dig drog-

fri (undvika återfall)? 
 
Frågor om samhälleliga föreställningar kring LARO 

•   Vet personer i din omgivning (familj, vänner, arbetskamrater) om att du är med i pro-
grammet?  

•   Om nej, varför inte? 



38 	  

•   Vilka har du valt att berätta för?  
o   Varför har du valt att berätta?  
o   Finns det tillfällen där du väljer att inte berätta - i sådana fall varför? 

•   Tror du att andra människor känner till det här programmet? 
•   Vad tror du att andra männsikor har för åsikter om programmet? 
•   Har du stött på några speciella åsikter om programmet från personer i anslutning till 

programmet? Exempelvis från personal, från andra patienter, från socialtjänsten? 
 
Avslutande frågor 

•   Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
•   Har du några frågor till oss?  


