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Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur olika professionella 

yrkesverksamma inom missbruksvården upplever LARO behandling. Vi valde att rikta in 

oss på förändringsproccesen som kan tillkomma för klienter när man genomför en LARO 

behandling samt vad som hindrar eller möjliggör förändring för klienter som har/haft 

LARO behandling. Därav riktade vi in oss på vilket sätt de olika professionella 

yrkesverksama inom missbruksvården tycker att LARO är en del i en förändringsprocess. 

Studien grundar sig i en hermenutistiskt utgångspunkt där semistrukterade intervjuer 

genomfördes med sex olika professionella yrkersverksamma  som arbetar inom 

missbruksvården i södra Sverige. Den teorietiska utgångspunkten som denna studien 

innehar är James Prochaska och Carlo Di Clementes, Stages of change. 

Studiens resultat visar att de professionella yrkerverksamma i missbruksvården upplever 

att LARO är en behandlingsmetod som funkar när den är kontrollerat och när andra 

inkopplande insatser samarbetar tillsammans runt omkring klienten. Det som sedan vårt 

resultat påvisade var det faktum att möjligheterna till förändring uppstår genom 

motivation, vilja och resurser. Denna behandlingsmetod skapar möjligheter till att 

förbättra klienters livskvalite samt att förändringen utav det befintliga beteendet bidrar 

till att man utvecklar egenskaper som hjälpen en i sin förändringsprocess. 



  
 

  



  
 

 

 
Förord  
 

Vi vill först och främst tacka de respondenter som medverkat i våra intervjuer och tagit 

emot oss med glädje och öppna armar på verksamheterna. Utan er entusiasm och 

medverkan hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi är ytterst 

tacksamma över er medverkan i vårt examensarbete. 

 

Vi vill även yttra ett stort tack till vår handledare Marita Pekkanen för uppmuntran, 

vägledning och goda råd.   
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1 Inledning 
”Missbruk är när man gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog. 

Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog” (Privatmedicin, 

2017)  

 

I dagens samhälle har ett narkotikafritt Sverige varit ett ouppnåeligt ideal som man 

däremot fortsätter att sträva gentemot. Alkohol- och narkotikakonsumtionen har ökat 

drastiskt och är ett omdiskuterat samhällsproblem idag. Statens offentliga utredningar 

(SOU, 2011:6) tydliggör i sin rapport att det är en aning svårt att ta fram statistik kring 

antalet narkotikabrukare.  

 

Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, (CAN) beskriver att det är en 

utmaning att utforma en statistik kring antalet personer som befinner sig i ett aktivt 

narkotikamissbruk, det uppstår även ytterligare svårigheter när man skall göra en 

definition utav vad ett narkotikamissbruk är. Vid mätning utav antal personer med ett 

narkotikamissbruk uppstår ett slags dilemma kring om man skall räkna med enbart de 

personer som brukar narkotika dagligen eller även de som använder ibland (CAN). CAN 

(2008) beskriver att användning utav narkotika kan omfatta allt från konsumtion vid 

enstaka tillfällen till regelbunden användning vare sig det är långvarig eller daglig 

konsumtion utav drogen. Utifrån CAN:s juridiska perspektiv benämns all sorts 

narkotikaanvändning som ett missbruk.  

 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) innebär att substansen 

ersätts med ett läkemedel som har godkänds för behandling utav ett opiodberoende men 

även psykosociala eller psykologiska behandlingar och även psykosociala stödinsatser. 

De patienter som föreskrivs LARO behandling måste uppfylla en del kriterier för att 

genomgå behandlingen och kritierna är följande:  

 

• Patienten skall ha fyllt 20 år (vid vissa särskilda skäl kan undantag ske om man 

inte har uppnått ålderskravet) 

• Ska ha bedömts ha minst ett års opiodberoende ifrån en läkare 

• Läkaren som genomför denna bedömning ska inneha en specialistkompetens i 

beroendemedicin eller psykiatri 

• Läkaren ska vara verksam vid en vårdenhet som är anmäld till inspektionen för 

vård och omsorg utav vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2017, HSLF-FS 2016:1). 
 

 

Den läkemedelsassisterade behandlingen har en betydelsefull roll och innefattar ett flertal 

viktiga aspekter inom pedagogikens kunskapsområden. Det är en väsentlig faktor i 

klienternas fortsatta förändringsarbete och process. Klienters besök vid LARO-

mottagningar vid upphämtning utav medicin är ett tecken på ett pågående 

motivationsarbete eftersom den yrkesverksamma har ett betydande ansvar i det syfte att 

genom ett socialpedagogiskt motivationshöjandearbete försöka nå ut till de personer som 

inte är inblandad i någon annan form utav sjukvård, psykiatri eller beroendeverksamhet. 

Pedagogikens uppgift inom det sociala arbetet är att hjälpa klienterna till att finna sin egna 

individuella väg. Detta innebär att den professionellas agerande har en betydelsefull roll 

i samspelet med klienter (Cederlund & Berglund, 2015). Den pedagogiska tillämpligheten 

blir aktuell eftersom att missbruksvårdens samverkan har en betydelsefull helhetsbild för 

pedagogiken, att de utför ett samarbete och kontinuerliga möten.  

 



  
 

I denna vetenskapliga studie har vi tagit reda på olika yrkesverksammas upplevelser som 

rör klienters möjlighet till förändring när man genomgår en LARO-behandling samt hur 

denna behandlingsmetod uppfattas av de yrkesverksamma. Vi vill granska möjligheterna 

samt de olika hinder som de yrkesverksamma anser uppstår inom den 

läkemedelsassisterade behandlingen vid opiodberoende. Eftersom den 

läkemedelassisterade behandlingen har i avsikt att vara en väsentlig faktor i klientens 

fortsätta förändringsarbete blev val av forskningssyfte ytterligare självklart för oss.  

 

Studiens relevans för utomstående samt för oss skribenter grundar sig i det pedagogiska 

mötet som sker kontinerligt inom den läkemedelassisterade behandlingen. Det 

förekommer en tydligare bild i studiens slutresultat kring den röda tråden som 

relationskapandet inom LARO och effektiviteten av denna typ utav behandlingsform 

grundar sig i möjligheterna till förändring och även det pågende motivationsarbetet 

mellan yrkesverksam och klient. Förståelsen av pedagogiken i denna behandlingsmetod 

utgör intressanta synpunkter och perspektiv som presenteras skall i studiens innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 Bakgrund  
I detta kapitlet presenteras centrala begrepp, historik, motivationshöjande relationer och 

effekter av metadonbehandling 

 
2.1 Centrala begrepp 

Läkemedelsassisterad rehabilitering (LARO) 

LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering LARO är en behandling som erbjuds 

människor som brottas med ett opioidberoende. Denna typ av behandling sker i form av 

läkemedel såsom suboxone och metadon. Vi har valt att använda oss utav beteckningen 

läkemedelsassisterad behandling och även förkortningen LARO i vår litteraturstudie. I 

Sverige har denna behandling fått olika namn såsom, substitutionsbehandling och 

underhållsbehandling.  

 

Yrkesverksamma  

När det gäller de individer som arbetar med läkemedelsassisterad behandling finns det 

många olika benämningar som man kan använda sig utav. I denna litteraturstudie kommer 

vi att benämna de personer som arbetar med LARO som yrkesverksamma.  

 

Klienter 

Begreppet klienter står för människor som får stöd i sin vardag och ibland livet ut. Socialt 

stöd kan man få både ifrån statliga verksamheter och kommunalt. Ur ett 

socialpedagogisktperspektiv tyckte vi att benämningen klienter passar bättre än annan 

benämning såsom, brukare eller patient.  

 

Opiater 

Det finns tre opiater som kommer ifrån växten poumvallmo. Dessa tre opiater är heroin, 

morfin och kodein. Opiater är ett samlingsnamn för en grupp av naturligt förekommande 

smärtstillande ämnen med hjärnpåverkande (centralnervös), narkotisk verkan 

(Socialstyrelsen, 2015) Opiater har används i flera tusen år. Heroin  

Heroin är bland det vanligaste opiatet som används av människor som har ett 

opiodberoende (Drugsmart, 2018). 

 

Suboxone  

Suboxone är ett läkemedel som erbjuds inom behandlingen. Substanserna i detta 

läkemedel är en blandning utav naloxon och buprenofin. Syftet med detta läkemedel är 

att minska suget efter drogen heroin (FASS, 2018). 

 

Metadon  

Metadon är ett annat läkemedel som erbjuds när man genomgår en LARO behandling och 

har ett opiodberoende. Metadon klassas som morfin. (FASS, 2018) 

 

Narkotika  

Narkotika är narkotikaklassade preparat som klassats som olagliga. 

  

Beroende  

Ett beroende handlar om narkotikans påverkan och förändring som preparatet utför i 

hjärnan. (Drugsmart, 2018).Ett beroende enligt DSM-IV innebär att man är i behov utav 

en allt större dos utav substansen för att uppnå ruseffekt. Absitinensbesvär uppkommer 

när bruket upphör och man har en varaktig önskan eller misslyckade försök utav att 



  
 

minska intaget. En betydanden del utav ens liv ägnas åt att konsumera, inskafa och hämta 

sig från bruket utav narkotika eller alkohol.(Socialstyrelsen, 2016) 

 

Missbruk  

Missbruk innebär och handlar om hur användningen av narkotikan påverkar människans 

liv och handlingar. (Drugsmart,2018) 

Ett missbruk enligt DSM-V innebär att man har en upprepad användning av narkotika 

eller alkohol som leder till att man misslyckas med sina vardagliga skyldigheter i hemmet, 

på arbetet eller i skolan. Ett missbruk innebär även att man har en upprepad användning 

av substansen i riskfyllda situationer exempelvis vid bilkörning. Personen har en 

kontinuerlig kontakt med rättsväsendet som en följd utav mssbruket. Individen fortsätter 

med användningen utav substansen trots återkommande problem.(Socialstyrelsen, 2016) 
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2.2 Historik  

Vincent Dole och Marie Nyswander var två amerikanska läkare som startade den första 

substitutionsbehandlingen för heroinmissbrukare i början av 1960-talet i USA. Metadon 

användes till en början som smärtlindring under andra världskriget tills läkaren Vincent 

Dole upptäckte under 1950-talet att metadon kunde användas för ett långtidsberoende 

utav opiater. Denna upptäckt gjordes genom att betrakta hur metadon och morfin påverkar 

människokroppen. Dole genomförde en studie där deltagarna var heroinberoende och där 

de fick tillgång till morfin vilket resulterade i att deltagarna drastiskt ökade sina doser av 

morfinet samt ökade sin passivitet vid intag. Det som sedan utgjorde effektiviteten utav 

metadonbehandling var det faktum att deltagarnas passivitet gjorde en förändring och de 

påbörjade en betydligt mer aktiv livsstil, deras begär för narkotika avdunstade och vid 

heroinintag uppkom det ingen effekt utav något rus för personerna. Denna studie 

angående användning av metadon vid långtidsbehandling av ett opiatberoende påvisade 

ett lyckat resultat och detta medförde att ett flertal kliniker med metadonbehandling 

startades i USA (Johnson, 2005)  

 

År 1966 startades den allra första metadonprogrammet i Uppsala i Sverige.Under 

programmets första år var det inte många som blev inskrivna för behandling utav ett 

opiatmissbruk eftersom att det under denna tidperiod inte var ett enormt samhällsproblem 

i Sverige. Det var under 1970-talet som opiatmissbruket i Sverige fick en ökning och man 

drog jämförelsen att behandlingen hade en koppling till en alltmer tydlig problembild 

(Johnson, 2005). 

 

Det uppstod oerhört mycket kritik samt konflikter gentemot metadonbehandlingen i 

Sverige och det uppstod en slags kamp som resulterade i onödiga dödsfall bland 

narkotikamissbrukare i Sverige på grund utav att det inte fanns en acceptans kring att 

lagligt föreskriva preparat som är narkotikaklassade till missbrukare (Johnson,2005). 

Med tanke på den restriktiva narkotikapolitiken som rådde i det svenska samhället blev 

detta självmotsägande (Svensson, 2012). Det som Johnson (2005), påpekar är att trots att 

det första metadonprogrammet som öppnades tydde på goda resultat, sköttes bra samt 

hade ett ambitiöst driv så dröjde det ungefärligen fyrtio år innan denna behandling fick 

den acceptans och det erkännande som det behövde i samhället. 

 

 

2.3 LARO  

De personer som innehar ett opiatberoende behandlas oftast genom det som kallas för 

underhållsbehandling med metadon, Subuxone eller Subutex. Idag kallas denna 

behandling för LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende). För att 

kunna delta i LARO behandling ska man vara minst 20 år gammal om inte särskilda skäl 

föreligger. LARO får erbjudas eller ordineras av en ansvarig läkare med 

specialkompetens i psykiatri och man ska även ha minst ett års dokumenterat 

opiodmissbruk. LARO behandlingen får inte under några omständigheter ges till personer 

som är beroende utav alkohol eller andra narkotiska preparat som inte infaller under 

opiatkategorin, inte heller till de som blivit utskrivna från behandlingen de senaste tre 

månaderna eller genomgår vård enligt LVM (SFS 1988:870) (Socialstyrelsen, 2015).  

 

 LARO behandling ska bestå av två följande delar: den mediciniska delen samt en 

psykosocial del. LARO behandling använder sig av läkemedel som innehåller narkotika 

men dessa läkemedel har godkänts för behandling av klienter med ett opiodberoende. 



  
 

Läkemedel som ingår i behandlingen är metadon, buprenofin (subutex) eller en 

kombination mellan buprenofin och naloxon (subuxone). Den andra delen av LARO 

behandling som är den psykosociala skall ske i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), 

återfallsprevention (ÅP) och även community reinforcement approach (CRA). 

Socialstyrelsen (2015)  

 

LARO erbjuder båda delarna i behandling då det mediciniska och psykosociala går hand 

i hand. Syftet med läkemedelsassisterad behandling är att kunna minska 

droganvändningen och även abstinens samt att förebygga de faror som finns med att ha 

ett opiodmissbruk. LARO är en behandling som skall anpassas efter varje individ i 

samhället.  Behandlingen är individuell och strävar efter att höja klienters livskvalité. 

LARO rekommenderas utav socialstyrelsen som vård för personer som lever i ett 

opiodmissbruk. Tillskillnad från många andra behandlingar är LARO en lång behandling 

och många gånger för många klienter brukar denna behandling vara livslång 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.4 Motivationshöjande relationer 

Holmqvist (2007) och Billinger (2010) understryker det faktum att relationen mellan 

klient och behandlare har en avgörande roll för hur behandlingen kommer att se ut. 

Holmqvist (2007) påpekar att det finns forskning som tyder på att en lyckad relation 

mellan parterna har en betydelsefull roll i huruvida behandlingen är framgångsrik eller 

inte. Det är väsentligt att konstant ha i åtanke att som professionell ha en inställning att 

vilja skapa en relation med sin klient vid mötet (Billinger, 2010). Genom ett 

relationsskapande förhållningssätt lär den professionella känna sin klient och kan på så 

sätt hjälpa individen välja den mest lämpliga insats som gynnar förändringen. Holmqvist 

(2007) och Billinger (2010) betonar viktigheten utav att den professionella skall förhålla 

sig till ramar och struktur samtidigt som de ska hindra sina personliga värderingar att 

komma emellan och se klienten som en egen individ. Den yrkesverksamma ska visa 

kontinuerligt intresse samt ha tilltro till personen eftersom att det är en 

motivationshöjande faktor som är avgörande för resultatet utav behandlingen trots att det 

största ansvaret och förändringen ligger hos klienten själv. Dessa aspekter är relevant för 

studien i det syfte att läkemedelsassisterad behandling fungerar i sin tur genom lyckade 

relationer mellan klient och behandlare. För att en förändringsprocess skall ta fart krävs 

det att det finns möjligheter till en god relation för att möjliggöra förändring hos klienten. 

Läkemedelsassisterad behandling har en betydelsefull roll när det kommer till att försöka 

få människor att leva ett drogfritt liv genom att fånga upp individen, hjälpa, och motivera 

dem till en förändring som kommer att skapa möjligheter till bra levnadsvillkor. 

Professionella yrkesverksamma bör ha kapaciteten och även kunskap till att kunna 

bemöta personer i svåra livssituationer och samtidigt ha en gräns mellan det privata och 

personliga. I ett sådant arbete är det viktigt att man har en personlig prägel då detta medför 

att klienten känner sig säker med den professionella (Rokensen & Hansen, 2007) 

(Holmqvist, R, 2007) (Billinger, K, (2010). 

 

 

 

 

2.5 Effektekter av metadonbehandling 

Det finns en tillgänglighet av ett stort antal studier både i Sverige och internationellt 

angående metadonbehandling. Det har publicerats en omfattande överblick av metoder 

vid alkohol-och narkotikamissbruk via statens beredning för medicinsk utvärdering 



  
 

(SBU) år 2001. I dessa studier ingick det oförberedda och kontrollerade undersökningar 

kring långtidsbehandling utav ett heroinmissbruk med ett resultat kring att medicinen 

Buprenorfin har påvisat effektivitet vid ett missbruk utav heroin. Socialstyrelsen har år 

2004 uppgett en slags generell bild kring det dåvarande läget genom att ge en grupp av 

experter i uppdrag att utföra en sammanställning kring de befintliga kliniska 

ställningstagandena för att sedan redovisa dem. Denna kunskapsöversikt medförde ett 

resultat som bevisade att ett rådande antal utav de befintliga psykosociala 

behandlingsmetoderna har visat sig vara verksamma vid heroinmissbruk dock i 

förhållande till att de kombineras i samband med godkända läkemedel. (Socialstyrelsen, 

2015) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning rörande vår studie under 

rubrikerna motivationens betydelse inför förändring, bemötande och makt, LARO – 

medicinering som missbruk och den yrkesverksammas perspektiv på medicinering. Den 

presenterade forskningen är hämtad från internationella studier..  

 

3.1 Motivationens betydelse inför förändring 

 Motivation är ett komplex begrepp som täcker många olika aspekter av processen med 

avsiktligt beteendeförändring. Det finns utmaningar när det kommer till de olika 

förändrindringsstadierna i beroendebehandling som grundar sig på hur behandlare tar itu 

med olika  behoven hos missbrukare och de som söker behandling. Det bör finnas mer 

proaktiva insatser där koncentrationen ligger i att skapa förbättringar i motivationsarbete 

och hjälpa forskare att förstå förändringsprocessen där behandlare och klienter möts. Det 

är aktuellt att man utgör mer frekvente bedömingar inom detta område för att kunna 

fördjupa vår förståelse för motivationens roll vid behandling utav missbruk då det är 

nödvändigt för att kunna skapa framgånsrika förändringar inom detta område. (Carlo C. 

DiClemente, Ph.D., Debra Schlundt, B.S., Leigh Gemmell, B.S. 2004) 

 

Förståelse för förändringsprocessen hjälper oss att fastställa viktiga influenser som 

främjar förändring eftersom att det är det som utgör en brukares motivation och avsikter 

som är en kritisk del av återställnings- och läkningsprocessen  

Motivationen spelar således en viktig roll för att erkänna behovet av förändring, söka 

behandling och uppnå framgångsrik och hållbar förändring för alla brukare. I allmänhet 

hänvisar motivation till de personliga överväganden, åtaganden, orsaker och intentioner 

som bidrar till att en individ utför vissa beteenden. Ofrivilliga individer verkar fördrivas 

eller tvingas ibland av dessa motivationskrafter, men vid andra tillfällen dras eller ledas 

av dem. (Carlo C. DiClemente, Ph.D., Debra Schlundt, B.S., Leigh Gemmell, B.S. 2004) 

 

Avsiktliga mänskliga beteenden anses vara motiverade beroende på huruvida man 

betraktar beteendet beroende på om det formats av händelser, om det drivs av omedvetna 

motiv eller styrs av självreglering. Tidigare försök att identifiera och utvärdera de motiv 

som ligger till grund för både missbruk och återhämtning återfinns till början av den 

psykologiska vetenskapen och grundläggande begreppsmetoder om missbruk. Senare 

diskussioner om motivation har använt begreppet förändringsstadier som centralt för 

motivation till förändring. 

Motivation ses som en viktig komponent under hela förändringsprocessen.  

Vartenda en utav de flera uppgifter som uppstår och behöver genomföras på vägen till 

återhämtning kräver ansträngning, energi och "motivation" hos den beroende personen. 

(Carlo C. DiClemente, Ph.D., Debra Schlundt, B.S., Leigh Gemmell, B.S. 2004) 

 

3.2 Bemötande och makt 

De yrkesverksammas betydelse för den läkemedelassisterade rehabiliteringen i 

Storbritannien har utgjorts en studie som belyser vikten av detta i samband med hur de 

yrkesverksammas personliga värderingar har för väsentligt påverkan på klienternas 

behandling. Philips och Bourne (2018) belyser relevansen av att skapa en positiv relation 

mellan klient och behandlare eftersom att författarna påstår att beroende på om resultatet 

är positivt eller negativt grundar sig i hur pass den yrkesverksammas personliga 

värderingar spelar roll i klientens missbruksbehandling. Författarna hävdar dock det 

faktum att detta är ett område där ytterligare forskning behöver genomföras för att kunna 



  
 

belysa hur det påverkar samt vilka förbättringar som är aktuella att genomföras för att 

kunna utveckla den positiva alternativt negativa relationen. (Philips & Bourne, 2018).   

 

Billquist (1999) skriver i sin avhandling om det pågående mötet mellan klient och 

yrkesverksam där det råder ett ojämlikt maktförhållande eftersom att den yrkesversamma 

besitter kunskaper kring maktresurser samt har tillgång. Den yrkesverksamma har 

övertaget också i den grad att personen befinner sig på en säker plan som är då 

arbetsplatsen, detta är ytterligare en spegling på det rådande maktförhållandet som inte 

anses vara jämlikt. Den yrkesverksamma har regler, bestämmelser, riktlinjer och 

föreskrifter som styr vilka insatser som erbjuds till klienterna. Billquist (1999) betonar i 

sin avhandling att hur en klient blir bemött kan ha att göra med vad den yrkesverksammas  

indivudella personliga prefernser är. Det som kan vara förekommande är att vissa klienter 

favoriseras eller särbehandlas på grund utav de personliga preferenserna. Detta resulterat 

i att den yrkesverksamma faktiskt använder sig av det handlingsutrymme som de besitter 

(Billquist, 1999).  

 

 

3.3  LARO-medicinering som missbruk 

Narkotikamissbruk är ett folkhälsoproblem i samband med hög dödlighet och sjuklighet. 

Skadereducering är en pragmatisk folkhälsoprocess som fokuserar på många olika mål 

för folkhälsan, följande mål enligt (Stancliff et al, 2015) är förbättrad hälsa, socialt 

välbefinnande och livskvalitet. Skadereducering prioriterar att förbättra livet för 

människor som använder droger i partnerskap med de som serveras utan en begränsad 

inriktning på avhållande från droger. Bevis har visat att inriktning mot nedsatt reduktion 

kan minska överföringen av blodburna sjukdomar och andra injektionsrelaterade 

infektioner, samt förebygga dödlig överdos (Stancliff et al., 2015). 

Stancliff et al (2015) påstår att det grundläggande målet måste vara att uppnå ett 

hälsosammare liv medicinsk och psykosocial oavsett narkotikamissbruk. Hon påstår även 

att det narkotikabehandlingsprogram såsom kan genomföra olika strategier för minskning 

av skador i deras behandlingsprogram. (Stancliff et al., 2015).  

 

Metadon- eller buprenorfinbaserad opioidutbytesbehandling är en väletablerad 

behandling med positiva effekter på dödlighet, hälsoproblem och kriminalitet bland 

personer med opiodberoende  

De läkemedel som används vid behandlingen har emellertid också en hög 

missbrukspotential och är eftertraktade på marknaden för olaglig narkotika I flera länder 

har försäljning eller delning av denna medicin blivit uppmärksammat som ett allvarligt 

problem med hänvisning till metadonrelaterade dödsfall utanför behandlingen. 

Olaglig användning av metadon och buprenorfin kan innebära hälsorelaterade och 

juridiska problem, men kan också medföra vissa fördelar. Enligt en studie av Harris & 

Rhodes (2012) kan olaglig metadonanvändning fungera som en "skyddsstrategi" som gör 

det möjligt för personer med drogberoende att kontrollera sitt drogbruk, förbättra sina 

sociala relationer och skydda sig mot hepatit C. Olaglig användning av buprenorfin kan 

också minska hälsorisker och förbättra livskvaliteten jämfört med 

heroinanvändning.(Richert, Johnson, 2015) 

 

Olaglig metadon och buprenorfin används huvudsakligen av personer med etablerat 

opiodberoende, ofta för olika terapeutiska ändamål, för att undvika abstinenssymptom, 

självavgiftning, heroinanvändning eller som smärtstillande medel.(Richert, Johnson, 

2015) 

 



  
 

Motiv för användning av dessa opiatämnena varierar från land till land. Detta kan 

förklaras av skillnaderna i tillgång till heroin och andra opioder, även av differentierade 

prisnivåer för olika substanser. Det kan också bero på tillgången och utformningen av den 

läkemedelsassisterade behandlingen. Vissa studier har identifierat hinder för LARO som 

en viktig förklaring till varför brukarna självmedicinerar med metadon eller buprenorfin. 

Sådana hinder kan vara kopplade till svårigheter att få tillgång till behandling eller har att 

göra med frågor angående behandlingsmetoder som inte attraherar eller behåller 

opiodberoende personer i tillräcklig nivå.  

Det är inte så pass uppmärksammat kring varför opiodberoende personer avstår från att 

söka läkemedelsassisterad behandling, eller hur de uppfattar och hanterar befintliga 

hinder, liksom betydelsen av olaglig användning av metadon eller buprenorfin i detta 

sammanhang.(Richert, Johnson, 2015) 

 

 

3.4  Den yrkesverksammas perspektiv kring medicinering 

En kvantitativ studie som utgjorts i USA utav Rieckman, Kovas, Mcfarland & Abraham 

gällande yrkesverksammas syn på behandling med buprenorfin. Genom en analys utav 

tidigare utförd data och empiri blev de yrkesverksamma uppdelade i diverse olika 

kateogrier.  En utav de differentiella kategorierna omfattade vilken form utav 

behandlingsinsats som de yrkesverksamma använde sig utav. Det framkom tydligt i 

studien att de yrkesverksamma som arbetade med 12-stegs behandling var avsevärt mer 

negativt inställda till en behandlingsmetod med buprenorfin och inte heller 

rekommenderade denna form utav behandlingsmetod till sina klienter.  

 

Forskare antydde att den negativa inställningen gällande buprenorfin behandling hos 

yrkesverksamma som arbetade med 12-stegsbehandling handlade om att denna syn på 

behandlingsinsats kolliderar med deras metodologiska ideologi på grund utav en 

annorlunda syn på medicinsk behandling. De som presenterade en positiv syn kring 

behandling med buprenorfin var de som hade en betydligt närstående kontakt eller var 

verksam med denna behandlingsmetod. De yrkesverksamma som innehar goda kunskaper 

inom denna behandlingsinsats ansågs ha en betydligt mer nyanserad bild. (Rieckman, et 

al.2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 Teoretiskt perspektiv 
 

4.1 Stages of change  

Studien har sitt huvudsakliga fokus på förändring som berör klienter med ett 

opiodberoende och som vårdas med läkemedelsassisteradrehabilitering. Vi har utifrån 

detta valt en teoretisk utgångspunkt som berör detta syfte.  

Stages of change (förändringshjul) är ett teoretiskt perspektiv som utvecklades utav James 

Prochaska och Carlo Di Clemente som beskriver de olika faserna som en 

förändringsprocess innehåller. Förändringshjulet är ett slags hjälpmedel för behandlaren 

att kunna anpassa sig efter klientens förändringsbenägenhet och genom detta förebygga 

motstånd och innehåller olika faser. (Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. 

1995).  

 

Inte bereddd 

Den första fasen benämns även som ”inte beredd” och innebär att klienten befinner sig i 

en sinnesstämning där hen inte är beredd att förändra sitt beteende. Detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära att klienten inte ser de nackdelar som är rådande med sitt 

nuvarande beteende men överväger i detta tillstånd fördelarna med sitt beteende och 

kanske även till och med försvarar det. Ytterligare en anledning till att inte känna sig 

beredd att utföra en förändring kan bero på att man inte vet hur man skall gå tillväga eller 

underskattar sin förmåga att klara av de svårigheter som denna förändring medför, 

exempelvis på grund utav misslyckanden som skett tidigare hos klienten. Samtalet som 

sker mellan klient och yrkesverksams huvudfokus ligger till en början då på att försöka 

väcka ett intresse hos klienten kring varför man egentligen behöver ändra sina vanor. 

Ytterligare ett fokus skall vara att hjälpa personen öka förtroendet att en förändring skall 

kunna genomföras av klienten. (Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. 

1995).  

  
Ambivalent  
Ambivalent är den fasen som kommer därefter. Klienten har en tanke om att förändra sitt 

beteende men är fortfarande tveksam. Personen känner ambivalens kring sin förmåga 

samt vilja till att förändras samtidigt som denne ser både fördelar och nackdelar med det 

befintliga beteendet. Samtalsfokuset bör i detta läge ligga i att försöka utforska den 

förekommande ambivalensen genom att väga för och emot. Det är även betydelsefullt att 

försöka identifiera de hinder som finns tillgängliga för förändringen och även öka tilltron 

till klientens egna förmåga samtidigt som man försöker utforska de lösningar som finns 

tillgängliga. (Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. 1995).  

 

Beredd 

Klienten befinner sig nu i ett tillstånd där denne kan tänka sig att förändra sitt beteende. 

Personen förbereder sig för förändringen som komma skall och prövar sig även fram 

bland olika tillgängliga strategier för att se om ”isen bär”. När klienten befinner sig i 

denna fas är det då väsentligt att samtalen grundar sig i att utgöra praktiska planeringar, 

genom att formulera fram olika delmål till klienten. Det man även gör är att undersöka de 

möjligheterna som finns när det gäller stöd och hjälp för att öka tilltron ytterligare till ett 

lyckat resultat. Det gäller även att utveckla betydelsen utav det positiva som klienten har 

i hopp om att uppnå i samband med sin förändring. I denna fas är det inte alls märkligt 

ifall behandlare ligger steget före i processen, då är det väsentligt att som behandlare inte 

”trycka på” för mycket eftersom att klienten fortfarande befinner sig i en ambivalent 

sinnesstämning och för mycket påtryckningar kan leda till tillbakakliv från klientens sida. 



  
 

Det är därför oerhört viktigt att man utforskar att de delmål och mål som har formulerats 

är rätt för klientens tillstånd eftersom att det inte är helt omöjligt att de kan behöva 

revideras under förändringsprocessen. (Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, 

C.C. 1995).  

 

Handling 

I fasen handling genomför klienten sin förändring, ibland kan det förekomma att klienten 

behöver stöd under loppet. Detta ger då skäl till att man möjligtvis tillägger ytterligare en 

strukturerad metod som syftar i beteendeförändring. Under denna fas bör fokusen i 

samtalet ligga på hur klienten ska hantera saknaden utav det tidigare beteendet och även 

hur klienten ska kunna hantera riskfyllda situationer för att inte återgå till det tidigare 

beteendet. Stöd anses även vara oerhört betydelsefullt i samband med att finna nya och 

hjälpsamma strategier. Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. (1995).  

 
Vidmakthållande 

I denna fasen har klienten styrkan att hålla fast vid sitt nya beteende även vid riskfyllda 

situationer. Det är dock fortfarande oerhört viktigt att konstant vara ett stöd för klienten, 

bekräfta denne och fortsätta det förebyggande arbetet mot hanteringen utav riskfyllda 

situationer och även eventuella återfall. Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, 

C.C. (1995).  

 

Återfall 

Det är inte alls ovanligt med återfall vid stora livsstilsförändringar och det bör man ha i 

åtanke. Ett återfall innebär i stora drag att klienten återgår till sitt tidigare beteende. Som 

samtalsledare bör man fokusera på att försöka få fram vilka erfarenheter som klienten fick 

i sitt återfall och hur denna ska dra nytta utav dessa nya erfarenheter. Det gäller även att 

prata om strategier för att undvika ytterligare återfall i framtiden för klienten. Det är 

ytterst väsentligt att inte betrakta återfallet som ett misslyckande utan istället 

uppmärksamma att det faktiskt är en naturlig del i den pågående förändringsprocessen 

som kan medföra värdefull kunskap till det nästkommande försöket. Prochaska, J.O., 

Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. (1995).  

 
Skynda långsamt 

Det är oerhört essentiellt att de första stadierna när man befinner sig i en 

förändringsprocess inte präglas av aktiva handlingar utan istället utav känslor, tankar och 

sin ambivalens inför förändringen som man skall genomföra. Det är även viktigt att veta 

att ambivalensen även kan finnas med efter att förändringen har slutförts. Det är inte 

ovanligt att behandlaren som förutnämnt befinner sig före klienten i en sådan process och 

även att man endast tolkar de tecken som är synliga för klientens framgång och 

förändring. Som behandlare ska man då tänka på klientens roll i detta och vänta in denne 

och därför skynda långsamt för att processen ska lyckas. Prochaska, J.O., Norcross, J.C. 

& DiClemente, C.C. (1995).  

 

 

 

 

 

 



  
 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Syftet är att belysa hur yrkesverksamma i missbruksvården uppfattar LARO-behandling 

avseende funktion och förändringsprocesser samt vad som förhindrar eller möjliggör 

förändring inom läkemedelsassisterad rehabilitering för klienter som har ett 

opioidberoende. 

 

• Vilka erfarenheter har de yrkesverksamma i missbruksvården av LARO som 

behandlingsmetod? 

 

• Hur beskriver yrkesverksamma att LARO-behandling kan vara del av en 

förändringsprocess? 

 

• Vad kan möjliggöra eller förhindra en positiv förändring för personer som 

genomgår LARO-behandling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 METOD  
Den metodologiska utgångspunkten som denna studien besitter är hermeneutiken samt 

den kvalitativa ansatsen. Detta avsnitt kommer att presentera den kunskapsteori och den 

forskningsansats som genomsyrar studien samt de kvalitetskriterier som eftersträvas. 

  

6.1 Kunskapsteori 

Bryman (2011) förklarar att hermeneutiken är en tolkningslära samt att uppbyggnaden 

utav den grundar sig på tolkningen utav kunskap samt förståelse. Den centrala 

utgångspunkten finns i att kunna besitta en förståelse för andra människors upplevelser 

och handlande (Bryman, 2011). Denna hermeneuteutistiska studien har illustrerat 

personalens erfarenheter samt tankar inom LARO behandling och genom intervjuer 

belyst förståelsen för att få fram konkreta samt användbara svar kring deras syn på de 

frågeställningar som kommer presenterats. Thurén (2007) menar på att det är väsentligt 

att forskaren tillämpar ett subjektivt förhållningssätt under forskningsprocessen samt 

undersökningen / intervjuerna. Hermeneutiken är den metodologiska utgångspunkt som 

vi ansåg har mest potential till att svara på de vetenskapliga frågeställningarna och skapa 

en ärlig bild samt uppfattning kring de tankar och erfarenheter som våra respondenter 

delade med sig utav. I kombination med den egna empatiska förmåga samt erfarenheter 

försöka bilda sig en uppfattning kring en annan individs upplevelser grundas på sitt 

handlande (Thuren, 2007). 

 

Denna forskningsmetod har som en central utgångspunkt att kunna tolka eftersom att det 

finns en vilja att skapa en förståelse för den innebörd som återfinns i värderingar och de 

meningarna som finns i exempelvis en handling eller i en text. Hermeneutiken tar hänsyn 

till bakgrunden och sammanhangenet kring det som de skall tolka, det är en subjektiv 

vetenskapsteori som inte generaliserar och det största fokus ligger på trovärdigheten 

istället för sanningen (Thurén, 2007). Thurén (2007) menar är att hermeneutiken har en 

betydligt mer humanistisk inriktning, konkreta exempel på dessa inriktningar kan vara 

samhällsvetenskap samt kultur. Hermeneutiken är en aning mildare och har en betydligt 

större förståelse för de relativistiska tankarna. 

 Hermeneutiken omfattar innehåll som är väsentlig för våra vetenskapliga frågeställningar 

där Bryman (2011), beskriver att hermeneutiken genomgår tre olika tolkningsfaser som 

är följande: den första fasen är hur respondenterna tolkar sin omgivning, den andra fasen 

är hur forskaren själv tolkar sina respondenters tolkning och den tredje och sista innebär 

att det berörda ämnesområdet så skall forskarens tolkningar även tolkas i samband med 

litteratur och teorier. Det som kan bli en motgång i val av metodologisk utgångspunkt är 

följande att hermeneutiken kan vara en osäker källa till kunskap eftersom att det kan vara 

svårt att skilja på vem det är som känner och upplever (Thuren, 2007). Trots att denna 

metodologin anses vara en osäker kunskapskälla är valet av denne metodik självfallen 

eftersom att den centrala utgångspunkten i denna vetenskapsteori är att belysa människor 

tänkande och tyckande vilket är en grundläggande aspekt i denna studie. 

 

6.2 Forskningsansats 

I denna studie är den kvalitativa ansatsen vårt val för denna forskningsprocess. Kvalitativa 

metoder är användbara samt passande eftersom intresset ligger i att tolka betydelsen utav 

den yrkesverksamma / professionellas upplevda verklighet samt synvinkel (Kvale, 

Brinkmann, 2009). Eftersom att målet med denna studie är att undersöka 

yrkesverksammas upplevelser samt erfarenheter kring läkemedelsassisterad assisterad 

behandling och dess innehåll, beslutade vi att den kvalitativa metodiken är passande att 



  
 

använda i denna studie då det har visat effektivitet i samband med vårt forskningssyfte. 

Kvale och Brinkman (2009), menar på att kvalitativa studier har sin största tyngd på en 

forskningsstrategi där det finns en förståelse kring den befintliga sociala verkligheten 

samt hur personer i en specifik miljö tolkar den verkligheten.  

 

 

6.3 Insamling av empiri 

Vi har använt oss av semistrukterade intervjuer och vi anser att valet av detta har bidragit 

till att vi har uppnåt vårt syfte. Bryman (2011) påpekar att när det kommer till kvalitativa 

intervjuer är den inte så pass strukturerat under sin forskning såsom exempelvis den 

kvantitativa forskningsprocessen. Eftersom att man i den kvalitativa metodiken lägger det 

centrala fokusen på respondentens synsätt samt uppfattningar. Målet är att få djupgående 

och detaljrika svar och strävan efter det sker via en kvalitativ intervju och därför blev 

valet utav semistrukturerad intervju självklar (Bryman, 2011). Vi har under 

forskningsprocessens gång utformat en intervjuguide (se bilaga) som föll under olika 

kategorier som anses vara tillbörlig i förhållande till de frågeställningar och syfte som 

studien förespråkar, detta menar Bryman (2011) är ett specifikt tillvägagångssätt för den 

kvalitativa forskningsintervjun. Detta förhållningssätt har även gett respondenten en 

möjlighet och en form utav frihet till att utveckla sina svar individuellt samt utrymme för 

mer detaljer om de så önskat. 

 

 

6.4 Kvalitetskriterier   
 
Pålitlighet 

Bryman (2011) förklarar att pålitlighet i en kvalitativ studie omfattar att det finns en 

fullkomlig redovisning gällande de olika faserna som man genomgår i 

forskningsprocessen.  

Vi har i enlighet med vår egna studie redogjort för den forskningsprocess för att stärka 

studiens pålitlighet. Studiens uppbyggnad och struktur är genomförd via huvudrubriker 

och underrubriker i det syfte att förenkla för läsaren att följa den forskningsprocessen. 

Pålitligheten i denna studie stärks ytterligare i anslutning till det faktum att handledare 

och examinator har givit oss konstruktiv kritik samt granskats utav dem och de innehar 

magisterexamen samt doktorsexamen.  

 
Trovärdighet 

Trovärdighet enligt Bryman (2011) innefattar att studien skall uppfylla de 

forskningsregler som är befintliga. Forskaren har förstått verkligheten av studiens 

innehåll på korrekt sätt för att den skall kunna vara trovärdig. Detta sker via en 

respondentvalidering som betyder att respondenterna får ge en bekräftelse angående om 

det som forskaren beskrivit i studiens syfte är korrekt eller inte. Det är väsentligt att 

förhålla sig till forskningsreglerna som finns för att säkerställa att de är uppfattade. På 

grund utav den tidsbegränsade ramen som vi haft vid genomförandet utav denna studien 

fanns det inte potential till att utföra en respondentvalidering. Det vi som författare istället 

gjort är att analysera den insamlade empirin tillsammans för att skapa en gemensam 

förståelse.  

 
Överförbarhet 

Bryman (2011) förklarar att överförbarhet innebär hur undersökningen kan tillämpas vid 

senare tillfällen i exempelvis liknande sammanhang. Studiens resultat blir inte 



  
 

generaliserbart i det syfte att studien inte blir överförbar i det hänseende att 

respondenterna är för få. Överförbarheten kräver även av forskaren att man skall kunna 

utge detaljerade beskrivningar av det framföra resultatet för att kunna utföra en 

bedömning om det är överförbart i andra kontext. Vi har försökt att redovisa vårt resultat 

så pass noggrant som möjligt för att påvisa vad som framgick i det.  

 

Styrka och konfirmera 

För att kunna styrka och konfirmera krävs det att forskaren som genomför den kvalitativa 

studien har överseende kring att det inte är möjligt att nå fullständig objektivitet och skall 

därför säkerställa att man skriver i goda syften. I vår studie har vi medvetet försökt 

förhålla oss till att vara så pass objektiva som möjligt för att inte påverka studiens resultat 

under forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

 

 

 

7 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 

7.1 Insamling av data 

Vi har spelat in våra intervjuer på ett inspelningsprogram som finns tillgängligt på ipod. 

Genom att spela in intervjuerna hjälpete det oss att kunna göra en ordentlig analys samt 

en sammanställning vid bearbetning. Kvale och Brinkman (2009) Det underlättarde för 

oss då vi inte behövde anteckna medan respondenterna pratade utan vi kunde istället vara 

där med ett aktivt lyssnande. Genom ett aktivt lyssnade kunde vi fokusera på det som 

sades och vi hade även möjligheten att ställa följdfrågor. Vi anser att inspelningar av 

intervjuerna gav oss det vi behöver för att kunna ha ett aktivt lyssnande, ställa följdfrågor 

samt visa att det respondenterna säger är intressant. Det hjälpte oss att fokusera på vad 

respondenten pratade om utan att oroa oss över att missa viktiga punkter som tas upp på 

intervjun (Bryman, 2011). Vi anser att det är betydelsefullt att påbörja intervjuerna på ett 

bra sätt och därför bestämdes det att vi ska vara öppna för frågor ifrån våra respondenter. 

Vi gav även våra respondenter möjligheten att ställa frågor kring våran studie. Vi 

berättade varför vi helst ville spela in intervjuerna.  

 

 

7.2 Databearbetning 

Analysen av insamlade data skedde via transkribering. Vi har transkriberat intervjuerna 

noggrant för att fånga upp det viktiga som har visat sig ha en omfattande betydelse i vårt 

resultat. Bryman (2011) berättar att transkribering är en process som tar lång tid att syssla 

med och det är ett påstående som vi tog hänsyn till i vår studie när vi bearbetade det 

empiriska materialet. Vi har även bearbetat insamlingen av data efter intervjuerna då 

Bryman (2011) påpekar att bearbetning är bra nära inpå intervjuerna för att det fortfarande 

är färskt i minnet. Vi valde att dela upp intervjuerna för att spara oss själva tid och sedan 

gå igenom de tillsammans.  

 

 

7.3 Tematisk analys 

I denna studie har vi använt oss av den tematiska analysen. 

Bryman (2011) beskriver att en tematisk analys kan tillhöra ett flertal olika analysmetoder 

och utgör därför svårigheter att isolera den som en egen analysmetod. Enligt Bryman 

(2011) är den tematiska analysen en allmän teknik som förekommer i kvalitativa studier 



  
 

i dataanalysen. Framework är en typ utav metod som innefattar att man skall strukturera 

upp teman som är återkommande under den intervjun som man skall göra och sedan dela 

upp svaren man fått in via teman som slags ”underkategorier” (Bryman, 2011). Denna 

typ utav analys utgör ett mer strukturerat arbete när man granskar intervjun och svaren 

för att sedan göra en analys kring vilka teman som berörde studiens frågeställningar och 

syfte. Vi bearbetade vårt insamlade empiriska data, analyserade det, strukturerade upp det 

i olika återkommande teman genom att även jämföra det med vår intervjuguide för att 

sedan avgöra relevansen av svaren i förhållande till syfte och frågeställningar.  

 

 

 

7.4 Urval 

För att inneha potential till att kunna nå individer med relevans för studien är det inte 

ovanligt att det görs ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Detta målinriktade urvalet görs 

i det syfte att man ska vara säker på att respondenterna har kompetens till att besvara 

frågeställningarna samt att deras svar har en relevans för undersökningen som genomförs. 

Utifrån vårt syfte och frågeställninga valde vi ut respondenter med olika titelbefattningar 

eftersom att vi eftersökte flera olika perspektiv. Vi eftersträvade en studie med ett flertal 

skilda perspektiv från skilda yrkesverksamma som arbetar med LARO, har klienter som 

genomgår LARO eller har haft klienter i LARO. Vi valde att vända oss till sex 

yrkesverksamma som arbetar på missbruksvården i södra Sverige. Tanken var främst att 

intervjua enbart sjuksköterskor som arbetar med LARO dock insåg vi snabbt att vi ville 

ha ytterligare perspektiv från andra professionella som arbetar närmare med klienter som 

har LARO, därför bestämde vi oss att inkludera även yrkesverksamma i missbruksvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Forkningsetiska principer 
 



  
 

Det finns fyra forskningsetiska principer som vi har använt oss utav i vår kandidatuppsats. 

Dessa etiska principer är viktiga eftersom det handlar om att ge ut korrekt information till 

de personer som har varit respondenter studien. Det är viktigt för oss som har skrivit 

studien att bevara en god forskningsetisk betraktande (Bryman, 2011).  

De forskningsetiska principerna som är centrala i vår studie är följande: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet – Vi som forskare har informerat våra respondenter om innebörden 

av att vara en respondent och en deltagare i studien. Vi har berättat till respondenterna 

syftet med studien samt att vi informerade om att det är en frivillig process och kan 

avbrytas. (Bryman, 2011). Vi har även informerat respondenterna både skriftligt och 

muntligt då Forman (1997) påpekar att det är en viktig del utav informationskravet och 

att den skriftliga delen kan underlätta för respondenten då det kan ses som en bra källa att 

få en inblick kring undersöökningen och vad den kommer att handla om. 

 

Samtyckeskravet –Innebär att respondeterna måste meddela ett samtycke till ett 

deltagande i studien. Det är frivilligt för respondenterna att delta i studien och denna 

information delades ut så att respondenterna är medvetna om frivilligheten samt att de har 

rätt till att ställa frågor. Respondenterna har rättigheter när det talas om att delta i studier 

och vi såg till att våra respondenter fick korrekt information vilket de har rätt till att få. 

Vi meddelade våra respondenter om frivilligheten samt att de har möjligheten till att 

avsluta deltagandet i studien om de vill göra det. Vi meddelade denna information till 

respondenterna både skriftligt och muntligt. (Bryman, 2011)  

 

Konfidentialitetskravet är ytterligare en utav de forskningsetiska principer som vi har 

informerat våra respondenter kring. I en kvalitativ studie där vi intervjuade respondenter 

är det viktigt att behandla alltmaterial med konfidentialitet. Uppgifter får inte spridas och 

respondenter skall inte kunna förknippas med det som de har berättat och delat med sig 

om till oss (Bryman, 2011). Vi har meddelat våra respondenter att deltagandet kommer 

att vara konfidentiellt  och att inga uppgifter kommer att sparas eller registreras. Vi har 

även gett våra respondenter ett alias för att minska risken att någon ska kunna koppla svar 

till respondent eller identifiera verksamheten.  

 

Bryman (2011) skriver om nyttjandekravet och dess innebörd. All information som vi 

har samlat in inte får spridas vidare eller till andra syften. Informationen som man samlar 

in får endast användas till studien. Det är en viktig punkt att nämna då det är en väsentlig 

del av det hela. Vi har informerat våra respondenter angående detta klart och tydligt och 

även vid ett flertal tillfällen när undersökningen genomförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 RESULTAT 
 



  
 

Följande empiriska datainsamling grundade sig på att vi besökte fyra olika 

yrkesverksamma/intervjupersoner med olika yrken inom missbruksvården i södra 

Sverige, samt haft två telefonintervjuer. Inom respektive verksamhet genomfördes det en 

intervju med yrkesverksamma i verksamheten med ett omfattande ansvar av LARO 

klienter. För att tillämpa konfidentialitetskravet samt de etiska riktlinjerna valde vi att 

avidentifiera våra respondenter och verksamheterna genom att utelämna namn. Vi har 

valt att namnge våra intervjupersoner som respondent 1-6 för att på så sätt skapa 

konfidentialitet. Nedan följer en presentation av våra respondenter respektive deras 

kompetens inom missbruksverksamheten.  

 

Respondent 1 är yrkesverksam inom missbruksvården där det finns en bakgrund av 

psykiatri och även tre årig kandidatutbildning. Respondent 1 har en bakgrund av 10 

månaders aktivt arbete med LARO klienter och arbetsuppgifterna omfattar att samordna 

klientens insatser, kriminalvården, sjukhus, vårdinsatser, kommunala insatser, 

rättsväsendet, försäkringskassan det vill säga alla insatser som existerar kring 

differentiella myndigheter. Arbetsuppgifterna innefattar även en psykosocial behandling 

i samband med att samordna klientens liv och nätverk.  

 

Respondent 2 är en utbildad behandlingspedagog som har arbetat med människor som 

befinner sig i ett missbruk i 15 år. Denna respondent har mycket erfarenhet om olika 

narkotikaklassadepreparat och även människobeteenden under påverkan av olika 

preparat. Respondent 2 arbetsuppgifter är bland annat samtalskontakt, provtagningar, och 

stödsamtal i olika former. 

 

Respondent 3 är en utbildad sjuksköterska med psykiatri kompetens och har sysselsatt sig 

själv inom missbruksvården sedan många år tillbaka med erfarenheter från 

avgiftningskliniker, missbruksarbete vid behandlingshem och även primärvården med 

arbete inom psykiatri och missbruk. Respondentens uppgiftter innefattar allt från 

läkemedelshantering till stödsamtal, motiverande samtal,  provtagningar, bedömningar 

samt sucidprevention 

 

Respondent 4 är en utbildad sjuksköterska som arbetar med LARO. Erfarenhet för denna 

respondent är 8 år. Arbetsuppgifterna var allt från läkemedelshantering till provtagningar.  

 

Respondent 5 är en socialpedagog med 18 års erfarenhet inom missbruksvården där hen 

har mött många olika människor under alla dessa år. Respondent 5 arbetsuppgifter 

omfattar först och främst gruppledare som har ansvar för personal och kvalitetssäkra att 

yrkesverksamma uppfyller det som bör uppfyllas i klientarbete och även behandlare 

 

Respondent 6 är en beteendevetare som arbetar på missbruksvården i södra sverige. 

Erfarenheten för denna respondent är 5 år. Respondenten arbetar i öppenvård där man är 

kontaktperson för ett antal klienter. Arbetsuppgifter varierar då man måste vara vädligt 

flexibel men allt ifrån samtalsstöd till att hjälpa sin klient att handla.  

 

Resultatsdelen kommer att vara uppdelad utifrån de återkommande teman som vi fann i 

vårt resultatsanalys.  

 

9.1 Fördelar med LARO 

 

Respondent 1 antyder att LARO som behandlingsmetod fyller en effektiv funktion hos 

klienter men att denna behandlingsform givetvis har sina fördelar men även brister. De 



  
 

positiva aspekterna med läkemedelsassisterad behandling är den kontinuerliga kontakten 

som man får med klienterna, de får en chans i samband med den dagliga medicineringen 

att träffa professionella yrkesverksamma och man får vetskap kring deras vardagliga 

situation samt att de yrkesverksamma får en struktur kring vad de gör. Respondent 4 

understryker även det faktum att den jämnt flödande mötet med klienterna bidrar till ett 

betydligt mer framgånsrikt behandlingsresultat eftersom att det finns möjligheter till att 

påverka dem ständigt. 

 

”När LARO används på rätt sätt och under strukturerade former 

fungerar den väldigt bra för oerhört många, jag ser en enorm 

förbättring på människor livskvalite… de som verkligen vill det här, 

ger det en chans och är motiverade kan lyfta sitt liv enormt men det 

måste somsagt ske under strukturerade och kontrollerade former och 

då är det en enormt bra behandlingsmetod” (Respondent 3) 

 

Det finns många olika utmaningar som man stöter på i arbete med människor som 

befinner sig i en svår livssituation eller har ett missbruk. Yrkesverksamma stöter på 

utmaningar dagligen. Vi har fått olika perspektiv beroende på vilken yrkestitel 

respondenterna har och vad man själv tycker att det finns för utmaningar i det arbete som 

man har.  

 

”Utmaningen är att det hela tiden finns en utmaning, det är hela tiden 

väldigt flexibelt och man är tvungen att vara det. Ena sekunden sitter 

du med en klient ut i en lägenhet och får ett klientperspektiv och andra 

sekunden sitter du på ett nämndmöte med politiker och skall liksom 

vara missbruksvårdens ansikte utåt så du behöver vara lite kameleont 

och lite diplomatisk i många olika arenor. Så det är väl själva 

utmaningen tror jag (Respondent 5) 

 

 

Respondent 5 menar på att behandlingsmetoden LARO är en metod som kan visa en 

mycket bra effekt på människor som har ett opiatmissbruk ifall nätverket runt omkring 

gör det de ska. Ett samarbete mellan alla olika insatser som finns inblandade krävs för att 

behandlingsmetoden LARO ska visa den bästa effekten. Respondent 5 påpekar även att 

LARO behöver gå hand i hand med det psykosociala för att uppnå bästa effekt för 

klienter. Det räcker inte enbart med medicineringen utan samtal och behandling behövs 

för att det ska bli bra.  

 

”Jag har sett väldigt stora möjligheter för klienter när nätverket finns 

och alla insatser samarbetar. Då har det fungerat jättebra, men när det 

inte fungerar med instanserna, när det hela tiden finns ett dike mellan 

olika instanser, kommuner och regionen då är det lätt att 

missbruksmönstret för klienterna byggs upp och man utmanar systemet 

på ett negativt sätt istället. De klienter som jag har haft som fått LARO 

där allt har fungerat där det liksom finns en tydlig roll i exempel vad vi 

ska göra det finns en tydlig kontroll nivå på det för man behöver 

kontrollera med drogtest och att det inte finns ett sidomissbruk och 



  
 

sådana saker och även i många fall varit i en skola man har gått en 

utbildning eller sysselsättning eller jobb , när alla sakerna hakar i 

varandra och det också finns det här psykosociala behandlingen där 

det inte bara är själva LARO som är behandlingen utan det finns mer 

samtalskontakt och gruppterapi och så, när de sakerna hakar in i 

varandra då har jag sett att LARO fungerar jättebra hela kedjan 

funkar. (Respondent 5)  

 

Respondenterna lyfte fram det som de anser utgör LARO till en bra behandlingsmetod. 

När ett tungt opiatmissbruk varit aktuellt utgör den läkemedelassisterade rehabiliteringen 

en positiv beståndsdel i det syfte att missbruket resulterat i en form av sjukdom då blir 

LARO och den medicinska delen ett tillvägagångasätt att kunna fungera. Detta hjälper 

även till att få bort den drivkraften till att enbart jaga opiaterna i samband med den 

kriminalitet som oftast tillkommer i sökandet efter substansen. Genom denna 

behandlingsform är det tydligt att ett tillfrisknande uppstår hos klienterna. 

 

Ytterligare fördelar som respondeterna lyfter fram är att de personer som faktiskt har 

förmågan till att vara motiverande och även viljan att förändra sitt liv en chans att göra 

det. Genom att ta emot den medicin och samtalskontakt som erbjuds besitter man en stor 

chans att lyckas med denna förändring. Det är väsentligt och positivt att kunna ge 

människor harmoni och förhindra det befintliga tankesättet som grundar sig på jakten 

efter opiater och istället få in dem på andra hälsosammare tankebanor.  

 

9.2 Nackdelar med LARO 

 

Respondent 4 förklarar att det kan även uppstå riskfyllda situationer under LARO-

behandlingens gång som förut inte har funnits där. Risken för att klienterna utvecklar ett 

beroende för den medicineringen som blir utskriven finns där och därför bör alla möten 

med klienterna vara oerhört strukturerade och övervakade. Respondent 3 och 6 påpekar 

ett flertal gånger hur pass väsentligt det är att behandlingen skall innefatta struktur och 

kontroll för att inte bli felaktig medan Respondent 5 uttrycker även att behandlingen kan 

utnyttjas i helt felaktigt syfte än vad egentligen skall grunda sig i. 

 

 

”Det som kan vara en nackdel är att vissa inte bör ha det eftersom att 

det kan skapa ett beroende som kanske inte fanns innan, är det inte 

tillräckligt strukturerat kan det skapa fler sidmissbruk, det är livsfarligt 

att blanda med andra drogr och är inte motivationen tillräcklig och ett 

sidmissbruk sker i samband med behandlingen finns risken att man 

dör” (Respondent 3)  

 [..] mindre bra med LARO är att det kan gå snett. Det kan bli väldigt 

dåligt. Det kan rätt ut sagt innebära döden för någon annan individ. 

Det finns en risk med LARO och därför tycker jag att behandlingen 

tillsammans med medicineringen borde vara ett mycket hårdare krav 

för att kunna ha LARO. Många klienter nekar till samtalskontakt då de 

anser att medicinen är allt de behöver. Vi vill inte förlora våra klienter 

till medicinen men tyvärr blir det så i vissa fall.  (Respondent 6) 

 



  
 

Respondenterna uttrycker även att behandlingen kan utnyttjas i helt felaktigt syfte än 

vad egentligen skall grunda sig i.  

 

En hel del utav de klienter som genomgår LARO nöjer sig med att enbart få 

medicineringen, de uttrycker att de inte är i behov av andra instanser eftersom att de 

redan fått sin dagliga dos av LARO. Detta är ett omfattande problem med denna 

behandlingsmetod , att klienterna inte besitter rätt form utav motivation då motivationen 

enbart finns tillgängli för medicinen men inte för övriga insatser som är väsentliga för 

klientens förändring. LARO blir en laglig väg att kunna få sin medicin utskriven.  

Det som även kan vara en huvudsaklig nackdel uttrycker respondenterna är 

klienter som utmanar systemet, i den form att det inte finns en strukruerad koll 

kring de nivåer av subutex som finns i klientens system. Detta utnyttjas senare 

genom att klinetern går bakom knuten och inköper mer utav substansen. Detta 

skapar riskfyllda situationer och triggar igång något ytterligare när det inte sker 

under kontrollerade former. 

 
9.3 Faktorer som underlättar respektive försvårar förändringsarbetet? 

LARO förändrar människors liv i det syfte att de får en struktur över sitt liv. Förändringen 

i den läkemedelsassisterade behandlingen finns tillgänglig på två skilda plan. Det första 

planet innebär det konstanta mötet med professionella yrkesverksamma och att det 

kontinuerliga möten utgör en chans att påverka dem lite varenda dag, klienterna upplever 

att de har en möjlighet att få stöd och inte enbart medicinering. Det nästkommande planet 

som är betydelsefull kring LARO som förändringsprocess är det faktum att skapandet 

utav denna behandlingsform grundade sig i att individer inte längre skall behöva söka 

efter opiater på andra håll i samhället. Det finns en tydlig bild idag att LARO klienter 

känner en form utav harmoni då den ekonomiska delen för att kunna finansiera 

opiatbruket inte längre är ett aktuellt problem och oron över att få mat på bordet försvinner 

också. Detta utgör även en motivation till att eventuellt ta emot annat betydande stöd 

eftersom att fokusen inte längre befinner sig i att stimulera samt minska ”suget” utan 

skapar en potentialitet att inrikta på andra insatser.  

 

”Jag har en herre som påbörjade LARO behandling, han hade ett 

snedsteg den första månaden. Nu har det snart gått tre månader utan 

några problem alls… han kommer hit, hämtar sin medicin, han har 

sysselsätt sig och genom att han sköter sig får han snart en anställning 

där. Han behöver inte längre leta efter sina droger, han är nöjd med 

det han har… arg blir han inte heller längre och till och med minskat 

sin psykosmedicinering sedan han fick LARO… och det är ju helt 

underbar”. (Respondent 1) 

 

Respondent 4 beskriver denna behandlingsform som skapar förutsättningar till förändring 

och hjälper individerna att skapa sin egna meningsfulla mening med livet. De får chansen 

att reflektera kring varför LARO är gynnsamt för specifikt dem samt reflektera över om 

motivationen verkligen finns där för att inte behandlingen istället ska inneha en motsatt 

effekt och skapa negativitet.  

 



  
 

” I de fallen där LARO fungerar så har man ju sett att man inte behöver 

jaga droger man behöver inte hålla på med kriminalitet man blir 

ganska välfungerande i samhället. Klienterna får inte de här kickarna 

längre utan det handlar om att hitta en medicin så att du ska fungera 

jag har haft klienterna som idag jobbar, har barn och familjer, men 

också trappat ner, det är ju det som också är tanken att man faktiskt 

ska trappa ur, att det finns ett nedtrappningstänk i det och det har ju 

förändrat deras liv fullkomligt. (Respondent 5)  

 

Respondent 5 understrykter det faktum att för att LARO skall utge bästa möjliga resultat 

krävs det att den kombineras med andra insatser för att vara verksam och effektiv för 

klienten. Klienten behöver ha andra beståndsdelar i sin förändringsprocess för att den 

skall kunna ta fart.  

”Om man utgår ifrån att opiatmissbruket har gått så långt att det har 

blivit en sjukdom är ju faktiskt förändringsarbetet att du får medicin 

för din sjukdom precis som man kan äta antabus. På så sätt kan det ju 

vara förändringsarbete men jag tror inte enbart på medicinsk 

behandling, det kan du understryka… utan jag tror ju på att i de fallen 

jag har varit med om och sett att det fungerar så är det för att det är 

olika komponenter, man har den medicinska behandling men även den 

psykosociala, sen har du nätverket runtomkring och när alla dom 

delarna finns och fungerar, det är då jag tror på förändringsarbetet. 

Jag tror inte på LARO som enbart förändringsarbete. (Respondent 5) 

 

 

 

Enligt respondenten finns det fall då LARO behandling haft en motsatt negativ effekt. De 

faktorer som påverkat behandlingen negativt är exempelvis att motivationen inte varit 

tillräcklig, de regler som är uppsatta har varit besvärliga att följa, eftersom att det är en 

stritk behandling där uteblivna möten inte tolereras, inte heller att det finns andra 

substanser inblandade utöver den utskrivna och inte heller ingå i någon form utav 

kriminell verksamhet.  

 

”Brist på motivation, grader av psykiatriska störningar då man inte 

har förmågan att tillgodora sig information eller förstå, att inte kunna 

klara av att upprätthålla de kraven som ställs på en. Det som även 

hindrar förändringen kan vara att man inte klarar av att bryta med sitt 

gamla umgänge och det förstår jag… för då måste man bryta sitt liv, 

alla sina vänner som man faktiskt har och det är inte lätt att bara klippa 

banden såhär utan det kan även vara ett hinder- De blir erbjudna och 

frestade så in i bomben och det är väl en sakt som kan förstöra för dem. 

När de inte klarar av att upprätthålla drogfrihet och fria från 

kriminella aktiviteter och inte klarar av att följa de regler och riktlinjer 

som finns” (Respondent 3)  

 

När den väl fyller sina huvudsakliga funktioner är LARO en bra förändringsbehandling. 

Det är ytterst väsentligt att den sker under kontrollerade och strukturerade ramar. Det är 

en regel och viktigt beståndsdel med denna behandling att den faktiskt sker under strikta 



  
 

tillsyn dock bekräftar respondenterna att tyvärr är detta inte alltid funkar vilket är tragiskt. 

Det finns situationer då det påvisats att man har gjort klienter mer illa än nytta. Det är i 

det syfte som respondenterna vill tyddliggöra ytterligare är att denna behandlingsmetod 

är enormt bra när den väl fungerar och vice versa när den inte funkar. De påpekar att det 

krävs en betydligt hårdare struktur kring programmet där arbetssättet är desamma för alla 

inblandade.  

 

Respondenten förttydligar det faktum att fördelarna med LARO och effektiviteten som 

påvisats utav denna behandling  väger tungt och respondentens erfarenheter utav klienter 

som genomgått denna form utav behandling har i stora drag givit framgånsrika resultat.  

Jag anser att LARO förändrar i och med att klienterna får ordning på 

sina liv, de slipper det här ”jagandet” och slipper köpa droger på 

gatan. Det finns många som gått flera år med tungt missbruk som nu 

har en sysselsättning .. börjar även få en egen konomi, kommer 

eventuellt få ett fast jobb och sådant är fantastiskt.(Respondent 3) 

 [...]  Fast det kanske inte alltid håller hela vägen, får man ändå några 

år med livskvalite och det kan vara fantastiskt.(Respondent 4) 

 

Respondenterna förklarar att målet med LARO klienterna är att skapa en nätverksgrupp 

som skall kunna finnas där vid behov utav stöd. Ytterligare en huvudsaklig faktor är att 

försöka få klienten att bli så fri som möjligt från alla sorters insatser, fördenskull utgör 

det en väsentlighet om man hjälper klienten skapa en stödjande nätverksgrupp som 

personen kan vända sig till utan att det skall behöva vara en insats. Självständighet och 

frihet är det huvudsakliga regerande målet med klienterna som genomgår LARO – 

behandling.  

 

”Jag tycker att LARO är en förändringsbehandling på så sätt att om 

klienten är motiverad och villig att flrändra sitt liv, då kan jag klassa 

LARO som en förändringsbehandling. Man hjälper klienten med ett 

missbruk det är inget man kan neka, för de får sin substans av staten 

och inte ute på gatorna. Målet är att trappa ut medicinen men på vägen 

dit får man ge ut medicineringen för att se till att livet blir enklare. Vi 

ger de klienter en chans till förändring genom att de kan börja tänka 

på annat istället för att leta efter sina opiater. Detta sker enbart för 

klienter som är motiverade och villiga en förändring.” (Respondent 6) 

 

 

Det är ytterst betydelsefullt att kunna sätta krav på sina klienter annars finns det ett enormt 

hinder i deras behandling om de enbart är nöjda med medicineringen och inte försöker ta 

del utav andra insatser som är effektiva för det förebyggande arbetet kring att skapa en 

självständighet. Det som sedan kan skapa ytterligare svårigheter är det faktum att trots 

avsikten att varje klient som genomgår en LARO behandling skall eventuellt avsluta det 

i framtiden finns det fall då detta inte är en möjlighet. En del individer har ett behov av 

att befinna sig i denna behandlingsform för att kunna funktionera i sin vardag genom att 

exempelvis man innehar en låg dos utav subuxon, trots att målet alltid är att förbli drogfri 

finns det enstaka fall där sådant tyvärr inte är fallet och det får man bygga upp en 

acceptans kring.  

 



  
 

 

”LARO som förändringsbehandling sker på så sätt att man kommer 

ifrån ”gatlivet”, man får det legalt, man begår inte längre en kriminell 

handling, man får en dos som är ordinerad av en läkare, man har koll, 

man tar provet eftersom att de måste vara drogfria som krav i 

kombinaton med behandling som bidrar till att de så småningom mår 

bättre” (Respondent 3) 

 

Respondenterna uttrycker det faktum att det som är nyckeln till förändring är framförallt 

att ”suget” hos klienterna försvinner, vilket ger utrymme till att tänka på annat väsentligt. 

Det finns nog ingenting otäckare än en hjärna som desperat skriker efter opiater och bidrar 

till att klienten befinner sig i ett försvarslöst läge. Respondenterna anser att alla klienter 

besitter motivation till att göra möjligt en förändring, dock att det kan finnas hinder 

tillgängliga på vägen som stoppar dem från att nå fram dit dem vill. Lyckas dessa hinder 

bli borttagna , lyckas den skrikande rösten efter opiater försvinna, lyckas tankarna kring 

att sno mat försvinna, då har man förutsättningarna till att möjliggöra en förändring. 

 

 

Viljan hos klienterna är det allra viktigaste när de befinner sig i en livsomtumlande 

förändringsprocess. De yrkesverksamma kan samtala en hel del om förändringens 

relevans och även tycka och tänka utifrån sina professionella åsikter och detta kan enbart 

tillämpas om det finns en vilja hos klienterna annars anses de förekommande 

förändringssamtalen inte nödvändiga.  

 

 

”Vissa har som mål att de ska skapa en egen familj, få barn etcetera 

men de kanske aldrig kommer att lyckas med det… men jag kobbar med 

dem och gör saker som ökar chanser att de ska få det dem vill. Klienten 

ska ha målet och jag följer med. Mitt arbete innefattar oerhört mycket 

att flera utav mina klienter inte vill göra någonting utan jag väntar ut 

dem. Jag visar alltid att jag är där de är, inte före, inte efter utan alltid 

med dem, tillsammans.” (Respondent 2) 

 

[...] Att personen verkligen vill, viljan ser till att personen verkligen vill 

genomgå en förändring, personen måste se till att hen faktiskt har 

resurser kring sig och kan genomgå denna typ av förändring och kan 

finna stöd där det finns behov. Viljan, resurser och hinder på vägen är 

tre faktorer som är viktiga att ha vetskap kring när man skall genomgå 

en så pass övergripande förändring. Alla människor innehar 

motivation men hinder på vägen kan hejda dem, uppgiften är då att se 

till att dessa hinder minskar och klienten kan följa vägen fram till det 

slutgiltiga målet och till förändringen.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna antyder att det är viktigt att sträva efter en förändringsprocess 

tillsammans med sina klienter. En förändringsprocess kan se olika ut beroende på vem 

man har framför sig och vad denna person vill. Respondenterna berättar att det är viktigt 



  
 

att möta klienten och se till att målen är rimliga. Respondenter antyder att det är viktigt 

med delmål innan man börjar att prata om det slutgiltliga målet. 

 

[…] målen ska ändå vara greppbara och att det då blir en 

förändringsprocess och sen vad den förändringen innebär för klienten 

är ju så himla olika… jag har inte alltid målet att den här specifika 

personen ska bli drogfria, utan det kan vara att den här personen ska 

öka sina nyktra dagar eller att man ökar andra faktorer som är bra för 

en. (Respondent 5) 

 

 

Respondenterna bekräftar ytterligare att viljan i samband med motivationär en väsentlig 

medverkande kraft som möjliggör förändring i samband med ett nätverk i sin omgivning 

som bidrar till positivetet. Nätverket i klientens liv spelar en avgörande roll i individens 

förändringsarbete.  

 

 […] när man verkligen vill det här och ser möjligheterna de får genom 

LARO behandling, vilken chans det ger dem, när de själva har 

förmågan och ett nätverk runt omkring sig som är stöttande, en 

planering, man har det tight runt om kring sig med familj och vänner 

som inte befinner sig i ett missbruk… men motivationen är fortfarande 

a och o” ( Respondent 3)  

”Möjliggöra en förändring sker genom att man ökar sin koncentration 

och man känner sig normal, och vissa saker kanske man kan släppa det 

här tänket, alltså att förändra sin egna tankeprocess… du behöver inte 

längre jaga heroin eller jaga opiaterna utan man nöjer sig med det här 

och jobbar med sin förändringsprocess” (Respondent 5) 

 

Den huvudsakliga utmaningen i möte med klienter är att bibehålla dem i en förändring. 

Det är ytterst väsentligt att försöka få dem att bevara hoppet när ett snedsteg uppstår. Det 

är en motiverande faktor att rimliga mål är uppsatta där vinsten är tydlig varje gång det 

uppfylls. Det finns risksituationer där snedsteg får behandlingen att fallera eftersom att 

klienten försummar bort allt det positiva som uppstått och fokuserar enbart på det negativa 

snedsteget.  

 

 

9.4 Motivationsarbete i LARO-behandling 

En enormt givande motivationsfaktor i en pågående förändringsprocess är frågan om ”vad 

vill du”, vad är målet med denna förändring? Vilka önskemål besitter du kring din 

förändring? Varför är du här? Varför genomgår vi dessa klientsamtal? Motivationen finns 

alltid hos individen det är inget man skapar åt dem. Insatsen som verksamheterna utgör 

är att försöka plana ut ett möjligt tillvägagångsätt genom en lång planering kring hur de 

uppsatta målen skall nås med både delmål och ett huvudsakligt mål.  Motivationen hos 

klienterna stärks ytterligare genom att finnas där och stödja individerna och låta dem prata 

ut om de tankar och känslor som hen besitter.  

 



  
 

När respondeterna fick frågan kring hur deras klienter egentligen motiveras till förändring 

fanns det skilda svar som alla hade men betydelsefull mening för att uppnå framgångsrika 

resultat i motivationsarbetet. Respondenterna berättar att de har särskilda strategier som 

de använder sig av såsom motiverande samtal, ambivalenskorset och även andra metoder 

men att det inte alltid är där som motivationen utvecklar sig. Respondenterna antyder att 

det är klienter som ansvarar för hur omfattande motivationsarbetet skall vara. De 

samtalade även om väsentligen kring mål och delmål att deras individuella mål motiverar 

de och att som behandlare ska finnas där för att påminna klienterna om varför denna 

förändring är aktuell och bör utformas. 

”Skämta, dem måste få skratta. Ett flertal utav mina klienter tror att 

personer som vi i denna typ utav verksamhet, som har en sysselsättning, 

som har en utbildning, att vi lever det perfekta livet och har fått allt 

serverat på ett silverfat… för mig personligen är det viktigt att förmedla 

att vi inte är felfria, jag är ärlig när jag gör fel. Jag visar dem att jag 

är mänsklig helt enkelt … precis som dem.” (Respondent 1)  

”[…] för vissa klienter räcker det med att de känner sig pigga för att 

bibehålla motivationen och fortsätta behandlingen, för andra är målen 

skyhöga och för vissa andra är det bara att överleva, motivationen är 

oerhört indivudell och grundar sig helt och hållet beroende på vem man 

har framför sig. Därför skall man alltid visa dem att denna resa gör vi 

tillsammans och inte ge upp dem … många har blivit övergivna i sitt 

liv förut och de behöver en resurs i sitt liv som motiverar och ger goda 

råd” (Respondent 4)  

Respondenterna tyddliggjorde det faktum att som behandlare och klient inneha ett 

gemensamt tänk. Det är betydelsefullt att klienten är medveten om att behandlaren 

befinner sig på den nivå som klienten befinner sig på. Det är en faktor som klienten 

konstant bör bli påmind om att ingen är högre eller längre upp, bemötandet i en 

förändringsprocess har en avgörande roll och att klienten har vetskapen om att man finns 

där hela vägen ut.   

 

Respondenterna var eniga om hur pass grundläggande det är att möta personen där den 

befinner sig, som behandlare ta reda på vart befinner sig klienten i sin motivation för att 

i sin tur gå ner på den nivån för att möta personen där. Det finns ingen anledning att ta 

fem trappsteg upp om klienten befinner sig på det nedersta. Det är avgörande att konstant 

ha kännedom kring vart personen faktiskt befinner sig och vad för mål som driver. Det är 

väsentligt i samband med att även skapa en allians och relation för att kunna utvecklas.  

 

Respondenterna tyder på att MI är nyckeln till mycket och öppnar många dörrar. Det är 

viktigt med att ställa öppna frågor och även ge klienter en möjlighet till att individer själv 

får tänka efter. Respondent 5 är väldigt medveten om de positiva som MI ger, både till 

yrkesverksamma och klienter. Respondent 6 tar upp att man kan motivera när man minst 

anar det. Motivation och egenskapen med att motivera andra personer sitter i bakhuvudet 

och det kan hända precis närsomhelst och var som helst. 

 

”När jag tänker på motivation och hur jag tänker när jag motiverar 

andra personer, då tänker jag på vardagliga saker. Vi motiveras ibland 

när vi inte ens vet eller försöker. MI är ett betydelsefullt verktyg att ha 

med sig överallt och inte enbart på arbetsplatsen. Jag tänker på att 



  
 

personer kan bli motiverade i olika miljöer. Motivationsarbetet sker 

inte endast bakom stängda dörrar utan det kan ske ute i naturen, när 

man är ute på en promenad, i bilen och även i mataffären. Jag 

motiverar genom att inte tänka på att jag försöker motivera, Öppna 

frågor, positivitet, naturlighet och nåbara mål, så motiverar jag.” 

(Respondent 6) 

 

” […] att inte hela tiden säga, såhär kan du inte göra, såhär ska du 

göra eller hela tiden ge lösningarna, man ska istället vända på det, hur 

tänker du nu, hur tänkte du då, hur ska du göra sen… öppna frågor och 

också då att gå tillbaka i personens motivation och hitta kärnan som 

den klienten har och sedan stärka den, förhoppningsvis byggs den på 

och blir mer och mer. Öppna frågor och inte komma med lösningar är 

två utmärkta tankesätt när man ska motivera, de ska liksom få genomgå 

sin egna process och man ska lita på att klienterna har en egen förmåga 

att tänka.” (Respondent 5) 

 

Motivationsprocessen kräver resurser för att den skall bibehållas. Relationsskapandet 

med klienten är en väsentlig prioritering, lär känna sina klienter för att kunna möta dem 

där är och skapa en närstående behandlingsallians. Kartläggningen är ytterligare en 

medverkande kraft för att få en övergripande bild kring resurser för att sedan bli en 

vägledande hand och hjälpa klienten att skapa ett stödjande nätverk runtomkring sig 

bestående utav anhöriga, frivilliga insatser, och alla de som klienten önskar ha med sig 

på sin resa till förändring.  

Det är viktigt att kontinuerligt förmedla till sina klienter att det är okej 

när fel uppkommer längs vägen. Misstag sker och oavsett är det 

betydelsefullt att det är medvetna om att man alltid finns kvar i alla 

lägen speciellt när ett misstag har uppstått. En hel del klienter har 

erfarenheter utav att bli svikna och förväntar sig även det utav en själv. 

För att bibehålla motivationen skall man alltid visa att man finns där, 

i ur och skur…och aldrig någonsin döma utan det gäller att hoppa upp 

på hästen igen, komma ihåg alla framsteg man gjort… alltid ha i åtanke 

varför denna förändring är nödvändig och livsviktig, då kommer 

motivationen att återigen växa.” (Respondent 2) 

”Lyssna på dem, finnas för dem, det är därför jag är här, att jag inte 

dömer dem på något som helst sätt, de kan vända sig till mig utan att 

jag dömer dem och står med pekfingrar… sen kan jag säga till dem att 

det innebär inte att jag aldrig konfronterar, absolut det kan jag göra 

men gör jag det så är det inte med en dömande hand utan det är för att 

det ska kunna gå framåt” (Respondent 3)   

”Att dom duger oavsett vad de väljer eller hur det blir, de förstår att de 

faktiskt har ett värde. Det är nog det viktigaste för mig. Att man har ett 

värde som människa, även om jag väljer att ta droger så har jag ett 

värde.” (Respondent 5) 

”Pålitlighet och ärlighet är det viktigaste att förmeda till klienterna. 

De ska kunna lita på dig och vi ska kunna vara ärliga mot de även om 



  
 

det inte är det dem vill höra så ska ärligheten alltid komma först. Det 

är så man bygger upp en bra och långvarig relation och allians med 

klienten.” (Respondent 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Teoretisk problematisering 
 

Det teoretiska perspektiv utifrån vilket den här studien utgår är Prochaska och 

diClementes modell som består av förändringssteg kallade ”Stages of Change”.  



  
 

Det som denna teori hävdar är följande att det finns olika stadier i en förändringsprocess 

och i varje stadie finns det olika sätt att bemöta det som önskas förändras. Huvudsakliga 

målet i varje stadie är att förflytta sig till från det ena till nästa stadie. Det som ses som en 

avgörande del i förändringsprocessen är att uppbyggnaden utav de olika stadierna inte 

behöver följa varandra trots att de alla ingår i en förändringsprocess. 

  

Ambivalent är en vanligt förekommande fas i en pågående förändringsprocess. 

Prochaska, J.O, Nocross, J.C. & DiClemente, C.C (1995) beskriver detta stadie som att 

klienten känner ambivalens kring sin förmåga och vilja till att förändras samtidigt som 

denne ser både fördelar och nackdelar med det befintliga beteendet. Tveksamheten finns 

där tillsammans med tanken om att förändra sitt beteende. Ambivalensfrågan har varit 

aktuell bland vårt framförda resultat i det sammanhang att respondenterna tyddliggört hur 

pass väsentligt det är att motivationen och viljan till förändring verkligen finns tillgänglig 

hos klienterna. Befinner sig klienterna i ett tillstånd av ambivalens samtidigt som de får 

LARO – medicinering utskrivet kan det förekomma riskfyllda situationer, där klienten 

har ett pågående sidomissbruk och den befintliga tveksamheten bidrar till att dessa 

substanser kombineras och resulterar i överdosering eller dödsfall. Detta är tydliga tecken 

på att behandlingen kan utnyttjas i felaktiga syften än vad de egentligen förespråkar. Det 

är som sagt riskabelt när individen befinner sig i ett tillstånd där hen är ambivalent och 

skall genomgå LARO. Det bör enligt oss ske en genomgång kring klientens 

sinnestillstånd för att avgöra eller besluta kring om medicinering är aktuell för att inte 

förlora sin klient till medicineringen i samspel med andra substanser som resulterar i 

farliga situationer. Prochaska, J.O, Nocross, J.C. & DiClemente, C.C (1995) indikerar att 

det är avsevärt att försöka identifiera de hinder som finns tillgängliga för förändringen 

när man är ambivalent och enligt oss kan dessa hinder identifieras i samband med att det 

sker en utredning kring sinnestillståndet för att kunna förminska livsfarliga händelser.  

 

Beredd är det stadiet som uppkommer näst. Prochaska, J.O, Nocross, J.C. & DiClemente, 

C.C (1995) menar att personen befinner sig i ett tillstånd där denne kan tänka sig att 

förändra sitt beteende. Personen förbereder sig för det som skall komma och i denna fas 

påbörjas planeringen utav strategier som grundar sig i delmål i samband med att 

undersöka ytterligare insatser för stöd och hjälp. Respondenterna berättar att ”beredd” 

stadiet väger tungt i det syfte att tillfället skall tas i akt och möta personen där den befinner 

sig. De delmål som blir uppsatta ska vara greppbara och möjliga, klienterna har målet och 

respondenterna förklarar att de följer med. Det är ytterst betydelsefullt att andra insatser 

också vävs in i behandlingen för att effektivisera det förebyggande arbetet. Prochaska, 

J.O, Nocross, J.C. & DiClemente, C.C (1995) påpekar dock det faktum att som 

behandlare inte ”trycka på” eftersom att klienten fortfarande befinner sig i en ambivalent 

sinnesstämning och påtryckningar kan bidra till att personen drar sig tillbaka. Vi anser att 

de delmål som blir uppsatta kommer att behöva utforskas samt omformuleras under 

förändringsprocessens gång eftersom att de behöver vara rätt för det tillstånd som klienten 

befinner sig i. Mål som är skyhöga i en beredd fas kan orsaka känslor utav ambivalens 

återigen precis som teorin förklarar och detta bör uppmärksammas kontinuerligt. Vi anser 

att det är en stor fördel att respondenterna uttryckte och uppmärksammade denna fas 

eftersom att det är en hårfin linje mellan beredd och att falla tillbaka i ambivalensfasen. 

Respondenterna var överens kring det faktum att målen bör vara rimliga för klienten och 

att de yrkesverksamma fokuserar på delmålen i samma grad som det slutgiltiga målet. Vi 

anser att detta är väsentligt i det syfte att delmålen ska utlösa motivation längs vägen.  

 

Handling innefattar när personen befinner sig i denna fas är förändringen pågående och 

det blir aktuellt med stöd i samband med andra insatser under resans gång. Stöd i detta 



  
 

stadie är betydelsefullt och jakten efter att finna nya och hjälpsamma strategier genom 

strukturerade metoder som syftar i beteendeförändring. Vidmakthållande fasen har 

klienten styrkan till att hålla fast vid sitt nya beteende även när riskfyllda situationer 

uppstår. Prochaska, J.O, Nocross, J.C. & DiClemente, C.C (1995) antyder dock att det 

fortarande är väsentligt att fortsätta vara ett stöd för klienten genom att bekräfta denne i 

arbetet gentemot återfall och riskfyllda situationer.  

 

Respondeterna klargjorde det faktum att motiverande samtal är en vanligt förekommande 

strategi som syftar i beteendeförändring. Det finns ytterligare stödinsatser som 

yrkesverksamma använder sig utav som exempelvis återfallsprevention, kognitiv 

beteendeterapi, haschavväjningsprogrammet, CRA. Detta är ett urval kring befintliga 

stödinsatser som våra respondenter tillämpar i sitt förändringsarbete och nästan alla är 

överens om att MI alltid är i grund för stöd. Något som förekommer väldigt mycket i vårt 

resultat är just att finnas som stöd för klienterna som befinner sig i en förändringsprocess. 

Klienter som befinner sig i fasen handling och vidmakthållande söker ett stort stöd från 

behandlaren. Våra respondenter pratade mycket om samarbetet som bör finnas mellan de 

olika stödinsatserna som klienten har. Det räcker inte med att enbart en insats gör sitt 

bästa och de andra insatserna är mer frånvarande. Det är viktigt att alla insatserna som är 

inblandande samarbetar och har kontinuerlig kontakt för klientensskull.  

 

Vi anser att detta är ett ämne som kräver stort fokus då det ligger i grund för klientens 

förändring. Det är viktigt att insatser får samma information och meddelas för allting som 

har med klienter som genomgår en förändringsprocess. För bästa resultat för alla 

inblandade tycker vi att samarbete är a och o. Respondenterna tydliggjorde att målet med 

LARO som förändringsmetod är att även skapa en indivudell nätverksgrupp som skall 

finnas där vid behov av stöd.  När de själva innehar förmågan till att förändras i samband 

med resurser i form utav stöd från anhöriga och en nätverksgrupp som enbart giver 

personen positiva faktorer. Vi anser att när individen befinner sig i vidmakthållande fasen 

och innehar förmågan och styrkan till att bibehålla sig i sin förändring kommer alltid att 

vara i behov utav ett nätverk som giver denne kontinuerligt stöd i processen. Styrkan till 

att bibehålla förändringen kan förstärkas med anhöriga, kamrater och yrkesverksamma 

som stöttar med goda råd, vägledning, insatser, strategier, omtanke och kärlek.  

 

Prochaska J.O norcross J.C & DiClemente C.C (1995) skriver att det inte alls är ovanligt 

med återfall vid stora livsförändrningar. Ett återfall innebär att personen återgår till sitt 

tidigare beteende. I vårt resultat skrivs det en hel del om just återfall indirekt och refereras 

mer som misstag längs vägen och att det är en känslig punkt i förändringsprocessen. 

Respondenterna tyddliggör det faktum att man som behandlare/ samtalskontakt skall 

finnas kvar när misstag sker. Det är väsentligt att förmedla till klienterna att det är okej 

när fel uppkommer längs vägen, misstag och återfall är inte ovanliga när denne befinner 

sig i en förändringsprocess. Genom att inneha ett icke dömande perspektiv och tillämpa 

det i sitt förebyggande arbete finns det rum för klienten att återigen finna vägen till 

förändring. 

 

11 DISKUSSION 
 

Detta kapitel kommer att bestå utav en diskussion kring val av metod. Dessutom kommer 

en diskussion kring studiens resultat i samband med teorin av Proshaska & DiClemente 

stages of change och även samband till tidigare forskning. Kapitlet kommer sedan att 

avlutas med en slutsats, implikationer samt vidare forskning. 



  
 

 

11.1 Metoddiskussion 

Inför denna studie valde vi att använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod. Beslutet 

om att använda en kvalitativ forskningsmetod i studien var främst för att vi ansåg att just 

denna metod var lämpligast för studiens syfte och frågeställningar. Utgångspunkten i 

våran studie var hermeneutiken vilket betecknade att vi strävade efter känslor, tankar och 

förståelse samt handlingar. Vi bedömer att metoden tillpassade oss bra eftersom vi fick 

möjligheten och en djupare förståelse gentemot våra respondenter. Eftersom den 

kvantitativa metoden har en annan utgångspunkt där fakta står fokus hade det inte kunnat 

ge oss desamma möjlighet och förståelse i form av mätningar. 

 

Vi genomförde intervjuer med sex olika professionella yrkesverksamma som arbetar 

inom missbruksvården i södra Sverige. Detta bringade oss flera skilda perspektiv som 

bidrog positivitet till studiens pålitlighet. Valet av att intervjua sex yrkesverksamma i 

missbruksvården ansåg vi var ett rimligt antal eftersom vi hade en tidsram som vi skulle 

bibehålla oss i. Hade ytterligare tid varit aktuellt då hade vi valt att öka våra respondenter 

och intervjua fler, vilket hade stärkt studien ytterligare med hjälp utav ett flertal andra 

perspektiv.  

 

Vi strukturerade fram en intervjuguide utifrån olika teman som rör studien. Intervjuerna 

var semi-strukturerade vilket betyder att intervjufrågorna var blandade med både öppna 

samt slutna frågor och det fanns även rum för följdfrågor. Vi upplevde att respondenterna 

som deltog i intervjun påvisade ett framstående engagemang för studien vilket bidrog till 

att intervjun hade ett bra flyt. Vi valde semi-strukturerade intervjuer just för att vi ansåg 

att detta skulle giva oss och studien ett brett urval material av oerhört bra kvalité. Vi 

prövade två olika sätt att utföra våra intervjuer för att i efterhand kunna analysera för och 

nackdelar samt reflektera över det resultat vi fick fram. Vi utförde fyra fysiska intervjuer 

och två gjordes via telefon. Enligt vår personliga upplevelse var båda dessa 

tillvägagångsätt oerhört givande för oss och även för studien. Till en början var vi 

skeptiska till telefonintervjuer dock var slutresultatet givande och gynnsamt för studiens 

innehåll.  

 

Det påvisades även att telefonintervjuerna bidrog till att fokuset enbart var på de frågor 

som ställdes och uppmärksamheten enbart riktades till det som sas, detta ansåg vi vara 

positivt i det syfte att saker och ting under intervjun inte tappade fokus. Det var en faktor 

som vi kunde märka av under de fysiska intervjuerna, att under intervjungs gång kunde 

blickarna sväva iväg och ögonen kunde kanske istället hamna på gester, ansiktsuttryck 

och miner som bidrog till att fokuset kunde hamna på andra irrelvanta saker. Det vi dock 

föredrog utav dessa två metoder att utföra en intervju är den fysiska, i det syfte att ett 

vänligt ansikte framför sig från båda parterna både respondent och den som skall intervjua 

utgör en betydligt mer trevligare syfte. Det bidrar även till att det blir en aning enklare att 

ställa följdfrågor och kroppspråket kan även hjälpa till att förtydliga saker och ting som 

kanske kan anses vara oklara. 

 

När det gäller transkriberingen av intervjuerna valde vi att dela upp det. Vi fick mycket  

material av våra intervjuer och tiden skulle inte varit nog om vi satt tillsammans och 

transkriberade intervjuerna.  

Vi valde istället att spara den dyrbara tiden och delade upp enbart transkriberingen.  Efter 

att ha transkriberat intervjuerna enskilt, analyserade vi materialet tillsammans. Steget som 

kommer efter transkribering som analysen och bearbetning av de samlade materialet 

gjorde vi tillsammans. Vi valde att använda oss utav en tematisk analys som vi läste om 



  
 

i Bryman (2011) eftersom vi betraktade de till en tillbörlig analysmetod för det materialet 

vi fick in och för tidsramen som vi skulle hålla oss till. Vi gjorde som så att vi 

strukturerade upp olika teman som var återkommande i intervjuerna. Vi analyserade de 

olika teman som vidrörde studiens syfte och frågeställningar. Vi kände att denna metod 

var passande och hjälpte oss att forma struktur över det insamlade empiriska materialet.  

 

Vi påbörjade sökandet efter respondenter och när vi enbart sökte efter sjuksköterskor på 

LARO mottagningar var det väldeligen svårt att få till intervjuer. Efter att ha gjort 

ändringar i studien och kommit till fynd med att vi vill ha olika perspektiv på LARO 

klienter och valde att söka efter olika professionella yrkesverksamma i missbruksvården 

blev det plötsligt bredare samt betydligt enklare för oss att finna våra respondenter.  

Kontakt med våra respondenter togs via telefon eller mail. Genom att kontaka 

respondenterna både via telefon och mail gav det oss möjligheten till att förtydliga vårt 

syfte samt påminna verksamheterna kring den information de först fick via telefon. 

 

Den huvudsakliga tanken var att enbart använda sjuksköterskor som intervjupersoner vid 

insamling utav empiri men efter ytterligare diskussioner sinsemellan beslutade vi om att 

inte enbart fokusera på en yrkestitel. Detta beslutet togs i det syfte att vi eftersökte fler 

skilda perspektiv och genom att enbart fokusera på sjuksköterskor hade majoriteten utav 

svaren grundat sig på likande teman. Genom att inrikta sig på missbruksvården som helhet 

ger det även oss ytterligare förutsättningar till diskussion och analys som är en aning mer 

omfattande. Missbruksvården innehar personer med olika yrkestitlar, arbetsuppgifter 

samt metoder för klienter som genomgår LARO. Den empiri som framställdes utav våra 

respondenter gav både positiv och negativ kritik till denna specifika behandlingsmetod 

vilket bekräftade vår tanke om att valet att istället vidga våra vyer var korrekt för att få 

svar på våra frågeställningar.  

 

 

 

11.2 Resultatsdiskussion 

 
11.2.1 Motivation i en förändring 

Inom förändringsprocesser som inkommer i olika behandlingsarbeten är motivation 

nyckeln till en lyckad förändring. Carlo C. DiClemente, Ph.D., Debra Schlundt, B.S., 

Leigh Gemmell, B.S. (2004) påpekar att motivation är ett begrepp som täcker flera olika 

aspekter i förändringsprocesser. Han påpekar även att det finns många olika utmaningar 

när man kommer till de olika förändringsstadierna i beroendebehandling. Motivation är 

en egenskap som klienter bör ha för att kunna nå och lyckas med delmål/mål. I vårt 

resultat fick motivation en stor plats då motivation tillsammans med relationer är nyckeln 

till det mesta i behandlingarbetet. DiClemente et al. (2004), påpekar att motivationen ses 

som en viktigt komponent under en hel förändringsprocess. Våra respondenter uttryckte 

en hel del om motivationsarbete och hur pass viktigt det är för förändringsprocessen. 

Motivation medför viljan till förändringar.  

 

Vikten av motivationen är grundläggande för att kunna genomföra en förändringsprocess. 

Klienters motivation tillsammans med behandlaren är nyckeln till en beteendeförändring. 

När man genomgår LARO behandling behöver motivationen finnas för att ordentligt 

fullfölja och kvarstå i denna typ utav behandlingsmetod. Skulle motivationen avvika finns 

risken att ett sidomissbruk uppstår vilket kan leda till tunga och livsomtumlande 

konsekvenser  för klienten och alla runt om. Motivation och viljan har en stort betydelse 

för att lyckas med denna typ av behandling. LARO kan många gånger sluta med enbart 



  
 

medicinering trots att det är en behandlingsmetod som ska ha bägge delarna, medicin och 

psykosocial behandling. Detta är ännu en viktig sak att påpeka om varför motivationen är 

viktig i möte med klienter som har LARO. Klienterna bör vara motiverade till att ta emot 

samtalskontakt och inte enbart medicinen. De psykosociala insaterna innehar 

pedagogiska effekter i samband med motiverande samtal, återfallsprevention och 

kognitiv beteendeterapi som är väsentliga för ett fortsatt förebyggande arbete 

 

MI är ett tillvägagångasätt som enligt våra respondenter har påvisats vara en effektiv 

metod att konstant ha med sig i sin behandling. Alla klienter är indivudella och har 

personliga drivkrafter som driver dem till att förändra ett oönskat beteende som har 

bidragit till att de levt.i destruktiva mönster. Det man dock alltid ska ha i åtanke är det 

faktum att förmedla till sina klienter att det är okej när misstag uppstår, trots att ett 

snedsteg uppkommer betyder det inte att motitvationsarbetet har fallerat eller att det är 

dags att ge upp.Det är vid misstagen som det riktiga motivationsarbetet tar fart, då gäller 

det att återigen finna de drivkrafter som skapade motivationen i början utav 

förändringsprocessen.  

 

Respondenterna berättar att det viktigaste i arbete med människor och bemötandet är att 

inte döma speciellt inte i fall där klienter har begått ett misstag.Vi anser att ett återfall i 

ett förändringsarbete är fullt normalt och väldigt vanligt. Det som man skall ha i åtanke 

och alltid räkna med är att ett återfall kan uppstå och ha en strategi/plan redo när det väl 

händer. Vi tycker att ett återfall kan vara nyttigt i den riktningen att man kan lägga korten 

på bordet på ett annat sätt och diskutera om vad som faktiskt hände innan återfallet. Det 

är väsentligt att man lär känna sina egna riskzoner/riskpersoner. När man genomför en 

förändringsprocess är det viktigt att veta just riskerna och ibland krävs det ett återfall för 

att veta, då får man chansen att göra om och göra rätt. Vi anser att det är betydelsefullt att 

just i dessa svåra stunder finnas kvar och visa mer än någonsin att man inte dömer vilket 

även våra respondenter antyder.  

 

Det som träder fram i denna studie är två saker som vi kommer att belysa och skriva om 

under denna rubrik.Det första är vikten av motivationen och hur pass grundläggande den 

är för att kunna genomföra en förändringsprocess. Klienters motivation tillsammans med 

behandlaren är nyckeln till en beteendeförändring. När man genomgår LARO behandling 

behöver motivationen finnas för att ordentligt fullfölja och kvarstå i denna typ utav 

behandlingsmetod. Skulle motivationen avvika finns risken att ett sidomissbruk uppstår 

vilket kan leda till tunga och livsomtumlande konsekvenser  för klienten och alla runt om. 

Motivation och viljan har en stort betydelse för att lyckas med denna typ av behandling. 

LARO kan många gånger sluta med enbart medicinering trots att det är en 

behandlingsmetod som ska ha bägge delarna, medicin och psykosocial behandling. Detta 

är ännu en viktig sak att påpeka om varför motivationen är viktig i möte med klienter som 

har LARO. Klienterna bör vara motiverade till att ta emot samtalskontakt och inte enbart 

medicinen. De psykosociala insaterna innehar pedagogiska effekter i samband med 

motiverande samtal, återfallsprevention och kognitiv beteendeterapi som är väsentliga för 

ett fortsatt förebyggande arbete 

 

 
11.2.2 Relationsskapande möten 

Holmqvist (2007) och Billinger (2010) framhäver hur pass väsentligt relationskapandet 

mellan klient och behandlare faktiskt är i en pågående behandling och sätter grund för hur 

framgångsrik processen kommer att bli. Forskningen som Holmqvist (2007) talar om 

betonar faktumet kring att de lyckade relationerna är de som har en avgörande roll kring 



  
 

effektiviteten utav behandlingen i det långa loppet. Den yrkesverksamma skall sätta 

relationskapandet i fokus för att främja det förebyggande arbetet och lära känna sin klient 

för att kunna förhålla sig till de insatser och stöd som gynnar individen allra bäst. I vårt 

resultat framkom det tydligt att relationskapandet och att lära känna sina klienter är en 

prioritering, detta prioriteras i det ändamålet för att kunna möta dem där de är och skapa 

en närstående behandlingsallians.  

 

Philips och Bourne (2018) belyser väsentligheten av relationsskapande mellan 

yrkesverksamma och klienter. De tyder på att relationen mellan yrkesverksamma och 

klienterna påverkar resultatet i behandlingen antingen positivt eller negativt. 

Relationsskapandet var även ett stort ämne för våra respondenter då de tydde på att 

relationen är a och o i ett behandlingsarbete. I vårt resultat är  relationer ett återkommande 

tema i samband med tillit och ett relationsskapande tänk. Vi ser sambandet mellan 

forskning och det som våra respondenter har medgett oss. Relationer är starten på 

behandlingen och vidare blir det resultatet i behandlingsarbetet. Vi tycker att detta ämne 

är ett viktigt ämne i denna studie i det syfte att behandlingar bygger på relationer. Det 

framkommer i vårt resultat även om de fall där klienter enbart känner sig nöjda med 

LARO och känner inte behovet av det psykosociala stödet. Det kan vi se som ett tydligt 

problem i behandlingsarbete och förändringsprocessen. Resultatet av det uteblivna 

psykosociala stödet som sker i några fall innebär att den yrkesverksamma får ett stopp i 

behandlingsarbetet då personen inte söker efter att skapa relation utan nöjer sig med 

enbart den medicinska. Våra respondenter tog upp detta problem en hel del då det enbart 

leder till negativa resultat i behandlingsarbete. Det är svårt att skapa relationer när 

klienten sätter ett stopp det gäller att konstant försöka skapa en allians med sina klienter 

för att det positiva i behandlingen ska framkomma. 

 

Allianskapandet med klienten bidrar i sin tur till ett ökat förtroende mellan yrkesverksam 

och klient som i sin tur är betydelsefullt för tilltron till att vägleda dem och stötta dem 

angående insatser. Detta anser vi har en enorm pedagogisk koppling, relationskapandet 

och det pedagogiska möten sätter grund för hur pass framgångsrik behandlingen kommer 

att resultera för denne. Eftersom att våra respondenter belyser detta som en enorm 

prioritering i förändringsprocessen bidrar detta till att de kan skapa och utveckla resurser 

för sin klient som kommer att vara en medverkande kraft till att deras livskvalité och 

förändring ökar. Genom att förmedla till sina klienter pålitlighet och ärlighet bygger man 

upp en långvarig relation och allians med denne. Holmqvist (2007 och Billinger (2010) 

påpekar återigen i sina studier hur den läkemedelsassisterade behandlingen har en 

avgörande roll i samband med att hjälpa och motivera dem för att uppnå ett drogfritt liv. 

Det framförda resultatet bygger mycket på det som Holmqvist (2007) och Billinger 

hävdar vilket utgör en enorm pålitlighet till funktionen utav LARO som en gynnsam 

förändringsbehandling.  

 

Respondenterna berättar att det viktigaste i arbete med människor och bemötandet är att 

inte döma speciellt inte i fall där klienter har begått ett misstag.Vi anser att ett återfall i 

ett förändringsarbete är fullt normalt och väldigt vanligt. Det som man skall ha i åtanke 

och alltid räkna med är att ett återfall kan uppstå och ha en strategi/plan redo när det väl 

händer. Vi tycker att ett återfall kan vara nyttigt i den riktningen att man kan lägga korten 

på bordet på ett annat sätt och diskutera om vad som faktiskt hände innan återfallet. Det 

är väsentligt att man lär känna sina egna riskzoner/riskpersoner. När man genomför en 

förändringsprocess är det viktigt att veta just riskerna och ibland krävs det ett återfall för 

att veta, då får man chansen att göra om och göra rätt. Vi anser att det är betydelsefullt att 



  
 

just i dessa svåra stunder finnas kvar och visa mer än någonsin att man inte dömer vilket 

även våra respondenter antyder.  

 

 
11.2.3 Positivt eller negativt inställd till LARO som yrkesverksam? 

En aspekt som det framförts kritik gentemot utifrån våra respondenter i vårt framförda 

resultat är det faktum om att medicineringen som skrivs ut inte alltid sker under 

strukturerade former, denna kritik framförs utav våra respondenter som har en nära och 

kontinuerlig kontakt med LARO som behandlingsform och arbetar med denna metod. 

Rickeman, Kovas, Mcfarland & Abraham (2011) påpekade i sin studie att de som 

presenterade en positiv syn kring behandling buprenorfin var de som hade en närstående 

kontakt eller var verksam med denna behandlingsmetod. De yrkesverksamma som 

innehar den positiva inställningen har enligt denna studie en betydligt mer nyanserad bild 

utav verkligheten. Det som nu väcker en tanke är det faktum att våra respondenter är 

verksamma inom denna behandlingsform och har dagliga möten med klienter som får 

buprenorfin utskrivet.  

 

Det var en ganska överensstämmande tråd i resultatet om att LARO har en positiv 

inverkan på människors liv och förändring enbart under strukturerade former. Det 

framkommer tydligt i resultatet när och varför LARO ses som en behandlingsmetod som 

fungerar. Utifrån våra respondenter är LARO är en behandlingsmetod med flera positiva 

aspekter då det kan bidra med positivitet till klienter som är inskrivna i LARO-

programmet. Det framkommer att LARO ger klienter en möjlighet att kunna fokusera på 

annat än att jaga sina opiater dagligen. Det ger klienter en ärlig chans att vara fungerande 

i samhället. Klienter får chansen att fokusera på jobb,sysselsättning och framförallt sig 

själva. LARO suddar bort en massa bekymmer som kan finnas i vägen och hindrar 

utveckling. Detta är positivt då klienter får en chansen att blicka framåt och inte se hinder 

på vägen utan de får en chans att studera de möjligheter.  

 

Respondenterna var inte snåla med att framföra de negativa aspekterna som är det faktum 

att LARO är en laglig väg till att få denna medicinen utskriven. Sedan uppstår det 

riskfyllda situationer där klienterna säljer det vidare eller tar det i samband med andra 

substanser. Rickeman, Kovas, Mcfarland & Abraham (2011), påpekade det faktum att de 

som är negativt inställda till behandling med buprenorfin är de som inte har en närstående 

kontakt med behandlingsmetoden utan är istället verksamma med 12-stegs behandling 

som inte rekommenderar detta till sina klienter.  

 

Det man bör ha i åtanke är att de respondenter vi presenterat alla har en närstående kontakt 

med klienter som har LARO och har haft det i många år. Vi anser att det inte finns en 

garanti kring att yrkesverksamma bör ha en hundraprocentig positiv inställning gentemot 

LARO enbart för att de är verksamma inom det. Yrkesverksamma bör vara kritiska för 

att kunna utveckla, uppdatera och evidensbasera denna behandling för att den ska kunna 

ingå i människors förändringsprocesser. LARO har i sin tur haft en positiv inverkan på 

människors liv och givit dem en form utav livskvalité som de förut inte haft. Det gäller 

dock att man alltid tillämpar ett kritiskt tänkande och ett nyanserat tänkande för att kunna 

förbättra, buprenorfin och subuxone är preparat som har sina positiva och negativa 

aspekter och det gäller att man som verksam inom LARO uppmärksammar och är aktsam 

med dem. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Slutsats 
I denna studie har det framkommit både de positia samt negativa aspekterna utav den 

läkemedelsassisterade rehabiliteringen som behandlingsmetod. Det är en 

behandlingsform som bör ske under struktrurerade former för att kunna resultera i en 

förändrad livskvalite för klienterna. LARO bidrar med möjligheter att förändra sitt liv och 

även sitt inre, i det syfte att klienterna får en ärlig chans till att leva ett normalt liv. Genom 

motivation, vilja, struktur och ett samarbetande nätverk gällande medicinering och 

psykosociala insatser bidrar LARO med positiva livsförändringar där din individuella 



  
 

resa står i fokus. . Syftet har inte varit att peka ut vad som anses vara rätt eller fel i en 

förändringsprocess utan att synliggöra de möjligheter och förhinder som kan vara aktuella 

när man genomgår livsomtumlande förändringar i form av LARO.  

 

 

 

13 Implikationer 
 

Det som har har varit framträdande i denna studie är behandlingsmetoden LARO och om 

det är en förändringsprocess. Det har konstanterats att LARO kan gå rätt till om vissa 

specifika kriterier uppfylls. För att LARO ska fungera som en behandlingsmetod som 

medför förändring krävs det att klienten har ett bra nätverk dvs att alla inblandande 

insatser samarbeter och att LARO behandlingen är strukturerad och fyrkantig. Det är en 

behandlingsmetod som kräver att många regler följs och en hård övervakning för att det 

ska leda till goda, framgångsrika resultat. Nätverkets omfattning har konstaterats inneha 

en väsentlig betydelse i det socialpedagogiska arbetet. Genom ett fullt fungerande nätverk 

där samarbete mellan olika verksamheter fungerar, fyller detta en avgörande funktion i 

klienters tillfrisknande. 

 

Ytterligare implikationer kring LARO och de insatser som erbjuds är hur pass mycket 

krav ställs det egentligen på de psykosociala insatserna av kommunen på de som får denna 

behandling? De psykosociala insatserna belyser en oerhörd viktig beståndsdel i 

tillfrisknandet och förändringen utav klienten. I socialtjänstens föreskrifter finns detta 

skrivet och skall tillämpas. Det finns brister i tillämpningen utav denna föreskrift och en 

vidare undersökning på hur det kan påverka individens behandling och LARO som ett 

vårdval överlag.  

 

Vi har förhoppningar om att denna studie givit läsarna utökade kunskaper samt nya 

glasögon och perspektiv kring väsentligheten utav individers förändringsresa mot ett 

bättre, hälsosammare och nyktrare liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Vidare forskning  
 

Genomförandet utav denna kvalitativa studie har bidragit till att tankar och åsikter kring 

väsentliga aspekter väckts som kan vara intressanta att undersöka i vidare forskning 

eventuellt andra uppkommande studier.  

 



  
 

LARO som behandlingsmetod utifrån studiens resultat kan vi avgöra att det finns 

indikationer som berör det faktum att det kan finnas ett pågående sidomissbruk i samband 

med behandlingen. Det krävs betydligt mer strukturerade samt strikta provtagningar som 

sker kontinuerligt för att kunna undvika att andra substanser blir inblandade med den 

utskrivna medicineringen. Det kan vara intressant att undersöka om det finns en rådande 

resursbrist som kan påverka det faktum att analysera provresultaten på laboratoriet eller 

genomföra provtagningar överlag.  

 

Det vi anser är relevant och ett aktuellt område att undersöka är att alla klienter ska ha 

möjligheten till att få den vård som denne är berättigad till och även för att den 

yrkesverksamma skall vara medveten och inneha korrekta verktyg för att tillämpa 

socialstyrelsens föreskrifter och en regelrätt vård. En efterfrågan i undersökningen som 

kan vara en intressant aspekt är om alla yrkesverksamma i exempelvis en specifik 

kommun eller landsting har en samsyn kring de regelverk som finns uppsatta, för att inte 

orättvisa bland klienter som får LARO uppstår.  

 

Brist på resurser kan bidra till att samverkan mellan de olika insatserna blir bristande i 

anslutning till att de som arbetar med LARO inte får någon form utav personkännedom 

och inte är med fullt ut i en process. Detta är en problematik man bör ha i åtanke för att 

utveckla samt förbättra villkoren inom denna behandlingsform. Det hade varit intressant 

om en studie som undersökte om det finns ett samband mellan sidomissbruk och 

resursbrist och möjligtvis få fram om det påverkar effektiviseringen utav denna vård.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

 

Missiv 

 

Missiv till deltagare i studien. 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 

  ----------------------------------------- 

    namn 

 

  -----------------------------------------  

                          namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Informationsbrev  

 
Hej! 

 

Vi är två studenter från programmet Pedagogik ungdom – och missbruksvård (180hp) på 

Linneuniversitetet. Detta informationsbrev skickas som ett förtydligande efter vårt 

telefonsamtal. Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi undersöker de 

erfarenheter som yrkesverksamma som arbetar på missbruksvården har, med avseende på 

arbetet med klienter som har eller som har genomgått LARO-behandling. När det gäller 

detta anser vi att er kunskap / erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del av. För 

att få göra detta önskar vi intervjua de yrkesverksamma inom missbruksenheten som har 

en kontinuerlig kontakt med LARO – klienter.  
  
Intervjuerna kommer att följa de etiska riktlinjerna (informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet) och alla deltagare kommer att 

avidentifieras och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i dessa 

intervjuer är självklart frivilliga och kan avbrytas även när de är pågående. Intervjuerna 

kommer att spelas in och det är enbart vi skribenter samt eventuellt vår handledare som 

kommer att ta del av inspelningsmaterialet och sedan kommer materialet att raderas. Vi 

beräknar att intervjun kan komma att ta ungefär 30–40 minuter. 
  
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och en magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen – 

vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. Vid ytterligare frågor får ni gärna kontakta oss 

eller kursansvarig. 
  
Tack på förhand! 
 

 

 

Elisar Chahrour                                                                       Megi Doda  

0707865433                                                                            0732076566 

ec222gk@student.lnu.se                                                         md222mu@student.lnu.se 

 

 

Handledare: Marita Pekkanen 

Marita.pekkanen@lnu.se 

 

 

Kursansvarig: Mats Anderberg                                          

0470-70 89 22 

Mats.anderberg@lnu.se  
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Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat med LARO/missbruksvården? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med läkemedelsassisterad behandling / klienter som har LARO 

eller genomgått LARO behandling? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Läkemedelsassisterad behandling  

Hur upplever du LARO som behandlingsmetod? 

Vad är det bra med LARO? 

Vad är mindre bra med LARO? 

Hur upplever du att LARO förändringar människans liv? 

Anser ni att innehållet på LARO är tillräckligt eller önskar ni se en förändring? 

 

Förändringsprocessen 

På vilket sätt är LARO en förändringsbehandling?  

Vad är det slutgiltiga målet med LARO? 

Vad strävar ni efter tillsammans med klienter? 

Vad hindrar LARO behandling till förändring? 

Vad möjliggör förändring när man genomgår en LARO behandling? 

Vad är det viktigaste för er att ha med när ni tänker en ”förändringsprocess”? 

Vilka 3 faktorer anser ni är viktiga när man genomgår en förändring? 

Vilka är de största utmaningarna ni stöter på i möten med klienter som befinner sig i en 

förändringsprocess? 

 

Motivation  

Hur motiveras ni era klienter till förändring?  

Använder ni er utav några specifika strategier/metoder för att upprätthålla motivationen 

hos klienter? 

Vad är det viktigaste enligt dig att förmedla till klienterna?  

 

Psykosocial behandling 

Erbjuder ni era klienter psykosocial behandling? 

Vad erbjuder ni för psykosocial behandling? 
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