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Studien syftar till att belysa faktorer som kan påverka de möten som sker 

inom svenska sprutbytesprogram. Utöver målet med att minska 

smittspridning av blodsjukdomar ska sprutbytesprogrammen vara en 

kontaktskapande arena där deltagarna motiveras till vård och behandling. 

Den metodologiska utgångspunkten är en hermeneutisk kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer. Tre sprutbytesprogram har besökts och 

två stycken respondenter på varje verksamhet har intervjuats. Resultatet 

undersöks tillsammans med Wrights teorier om punktuella och 

relationella pedagogiska möten. Studien visar att deltagarna återvänder 

mer frekvent då vårdpersonalen genom sitt bemötande skapar 

förtroendefulla relationer. Vårdpersonalen kan då påbörja ett 

motivationsarbete som mynnar ut i ett drogfritt liv. En varierad 

arbetsgrupp är att föredra inom sprutbytesprogrammen för att kunna 

kombinera betydande faktorer för motivationsarbetet. Två av tre 

verksamheter samarbetade med övrig beroendevård i regionen och en 

verksamhet hade en kurator knuten till sig. En av våra slutsatser är att 

ramarna för det pedagogiska arbetet bör ses över. 
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Introduktion 
Den första svenska sprutbytesverksamheten startade i Lund 1986 och året därpå hade 

även Malmö anslutit sig till detta nya projekt. Under 20 års tid var verksamheten endast 

på en försöksnivå, men 2006 (SFS nr: 2006:323, se bilaga 1) öppnades nya dörrar upp 

och alla landsting i Sverige kunde ansöka till Socialstyrelsen om att få införa 

sprutbytesverksamhet. En av målsättningarna med verksamheten är att vara en 

kontaktskapande arena där det finns möjlighet att hjälpa och motivera personer som 

injicerar droger till behandling. Detta är även lagstadgat i Lag (2006:323) om utbyte av 

sprutor och kanyler, i den första paragrafen står det att ”[s]prututbytesverksamhet skall 

bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling”. De 

svenska studier som finns om sprutbytesverksamheter har visat att det endast är cirka åtta 

procent som påbörjar någon form av behandling sedan de börjat nyttja sprutbytet. Med 

anledning av detta undrar vi därför hur personalen inom sprutbytesverksamheter tänker 

om förtroendefulla relationer och motiverande möten samt vilka möjligheter som finns 

för att en deltagare ska påbörja vård och behandling.  

Denna studie innefattar flera delar av pedagogikens kunskapsområde framförallt 

påverkans-/lärande- och förändringsprocesser. Det behandlingspedagogiska 

motivationsarbetet som sker inom sprutbytesprogrammen är en betydande del och genom 

samarbete med andra enheter som arbetar med beroendefrågor kan 

sprutbytesprogrammen vara en viktig del i en individs förändringsarbete mot ett drogfritt 

liv. Genom att man inom sprutbytesprogrammen når en målgrupp som ofta inte har någon 

kontakt med övrig sjukvård, beroendevård eller psykiatri har man ett stort 

behandlingspedagogiskt ansvar. Målsättningen att vara en kontaktskapande och 

motiverande arena är i stort det som ger sprutbytesprogrammen sitt existensberättigande 

i Sverige. 

Intresset för det valda problemområdet har väckts framförallt på grund av det viktiga 

skadereduktionsarbete de genomför. De personer som injicerar droger bör ha möjligheten 

att leva ett så gott och friskt liv som möjligt trots att de har ett intravenöst missbruk. Inom 

sprutbytesprogrammen kan deltagarna få hjälp, medicinering och framförallt testas för, i 

många fall obotliga, blodsjukdomar. Genom att minska delningen av sprutor bland de 

personer som injicerar droger kan man i många fall också förhindra att epidemier av 

blodsjukdomar äger rum. 

Begreppsdefinitioner 

För att förtydliga några av de begrepp som används i denna studie kommer begreppen 

deltagare, personer som injicerar droger och sprutbyte förklaras närmre här nedan. 

Deltagare 

I denna studie har vi valt att använda begreppen deltagare eller sprutbytesdeltagare för de 

individer som nyttjar denna verksamhet. Eftersom en betydande del av verksamheten i 

Sverige ligger inom sjukvården kallas personerna som nyttjar verksamheten där för 

patienter. Vi har dock valt att utesluta detta begrepp då vi inte ser verksamheten som en 

direkt sjukvårdsinsats utan en verksamhet som innehåller flera delar som inte direkt 

kopplas ihop med somatiska sjukvårdsinsatser, exempelvis motivationsarbete. Därmed 
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anser vi att begreppet deltagare bättre stämmer in på den målgrupp som nyttjar 

sprutbytesverksamheterna. 

Personer som injicerar droger 

I internationell och svensk forskning har beskrivningen av målgruppen som nyttjar 

verksamheten varierat stort. Vi har dock valt att kalla målgruppen för personer som 

injicerar droger, vilket är den beskrivning som syns mest i internationell litteratur (people 

who inject drugs, PWID). I Folkhälsomyndighetens (2015) rapport förespråkas 

användningen av detta begrepp. 

Sprutbyte 

Den svenska litteraturen har länge alternerat mellan sprutbytesprogram och 

sprututbytesprogram. I denna studie har vi dock valt att kalla verksamheten för sprutbyte 

eftersom det är en mer korrekt översättning av det allmänt vedertagna internationella 

namnet needle-exchange programs. 

Bakgrund 

Historisk överblick 

Undersökningar har visat att bland dem som smittas av HIV varje år är cirka hälften till 

tre fjärdedelar personer som injicerar droger. Ungefär en tredjedel av alla nya HIV-

positiva i USA varje år är personer som injicerar droger och missbruket är den enskilt 

största smittfaktorn vid denna form av blodsmitta i USA (Stenström, 2008). Enligt Abdul-

Quader m.fl. (2013) finns det ungefär 16 miljoner personer som injicerar droger över hela 

världen och cirka tre miljoner antas vara HIV-positiva. Personer som injicerar droger är 

också i betydande riskzon för att få hepatit-C (HCV) och på vissa platser är prevalensen1 

hos personer som injicerar droger runt 90 procent (Abdul-Quader m.fl., 2013). Under 

1980-talet började rena sprutor och kanyler distribueras till personer som injicerar droger 

runt om i Europa för att förebygga spridning av HIV. Eftersom det inte finns något 

fungerande vaccin för denna blodsmitta är preventiva åtgärder nödvändigt för att 

förhindra en epidemi av HIV. Personer som injicerar droger löper en större risk att smittas 

av detta virus eftersom smutsiga sprutor/kanyler oftast delas dem emellan. Därmed kom 

det att bli fokus på att tillhandahålla rena sprutor/kanyler till personer som injicerar droger 

för att förhindra blodsmittor (Stenström, 2008). Käll, Hermansson, Rönnberg och 

Bergvall (2005) menar att idén med sprutbyte är att minska smittspridningen av HIV och 

HCV genom ökad tillgång till rena sprutor/kanyler till de personer som injicerar droger, 

samt att det förutsätts att sprutbyte minskar cirkulationstiden för förorenade 

sprutor/kanyler. En del av programmen har valt en bredare ansats och erbjuder personer 

som injicerar droger HIV-test, rådgivning, information och remittering till 

missbruksvården samt andra sjukvårdsinsatser (Stenström, 2008).  

Det första sprutbytesprogrammet infördes i Amsterdam 1984 där en brukarorganisation 

själv tog initiativ till denna verksamhet. Idag finns det sprutbytesprogram i över 70 länder 

runt om i världen men majoriteten finns i Europa, Australien och USA (Stenström, 2008; 

                                                 

1 Prevalens är en epidemiologisk term för den andel av befolkningen som har en viss sjukdom en viss tid. 
(Nationalencyklopedin, 2014). 
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Missbruksutredningen, 2011). North American Syringe Exchange Network uppskattade 

2010 att det fanns ungefär 200 sprutbytesprogram i USA (Tookes m.fl., 2011). I 

Storbritannien fanns det 1997 cirka 2000 sprutbytesverksamheter och dessa delade ut 

cirka 27 miljoner sprutor/kanyler under 1997 (Stenström, 2008).   

Sprutbyte i Sverige 

Under hösten 1986 höll Världshälsoorganisationen (WHO) ett möte kring HIV-smittans 

utbredning bland personer som injicerar droger. Syftet med mötet var att de i ett förslag 

ville att sprutor/kanyler skulle tillgängliggöras för personer som injicerar droger för att 

på detta vis minska smittspridningen av viruset. Sverige var det enda land av de 

deltagande nationerna som reserverade sig för förslaget och man ansåg att denna form av 

verksamhet var oerhört avlägsen. Debatten kring distribution av rena injektionsverktyg 

hade dock varit ganska utbredd i Sverige sedan hösten 1985 då det upptäcktes att 142 

personer som injicerar droger hade smittats av HIV. Året därpå upptäcktes ytterligare 204 

fall vilket fick infektionsläkare i Lund att införa snabba åtgärder för att bromsa 

smittspridningen av HIV bland de personer som injicerar droger (Stenström, 2008). 

Stenström (2008, sid 8) citerar narkomanvårdsöverläkare Kerstin Tunving som i 

Läkartidningen 1986 sa att ”[v]i står idag på tröskeln till en AIDS-epidemi bland de 

intravenösa missbrukarna i södra Sverige”2. Narkomanvården i Lund ställde sig bakom 

landstingets förslag att distribuera rena sprutor/kanyler men ville själva inte vara 

delaktiga i denna form av verksamhet. De menade att det strider mot deras egen vision, 

vilken var att människor helt skulle sluta bruka droger, och därmed ville de inte dela ut 

sprutor/kanyler som de avsåg kunde främja vidare missbruk (Stenström, 2008; Käll m.fl., 

2005). Universitetssjukhuset i Lund startade på eget initiativ sprutbytesverksamheten och 

efter en ganska hätsk debatt kring om det verkligen var lagligt gav Socialstyrelsen sitt 

godkännande och beslutade att verksamheten fick fortsätta på försöksnivå under tre år. 

Regeringen valde att ställa sig bakom Socialstyrelsens beslut men underströk att endast 

de som är villiga att kontakta socialtjänsten för vidare behandling av sitt missbruk bör få 

vara delaktiga i sprutbytesverksamheten (Stenström, 2008).  

Vid sprutbytesverksamheten i Lund visade det sig att mer än hälften av besökarna var 

från Malmö vilket gjorde att personalen kontaktade infektionskliniken på Malmö 

Allmänna Sjukhus och uppmanade dem att starta en liknande verksamhet där. Debatten 

tog fart 1986 och vid två tillfällen motarbetades förslaget av narkomanvård och 

socialförvaltning. Dessa ansåg att man genom att göra missbruket säkrare motarbetade 

målet att få ett narkotikafritt samhälle. Infektionskliniken i Malmö valde dock att gå sin 

egen väg och startade upp sprutbytesverksamheten och även denna godkändes av 

Socialstyrelsen på en försöksnivå (Stenström, 2008; Käll m.fl., 2005).  

Försöksverksamheten fortsatte under 1990-talet och mot slutet av decenniet uppmanade 

socialutskottet att Socialstyrelsen borde göra en slutgiltig utvärdering av 

sprutbytesprogrammen. Under början av 2002 presenterades ett förslag till en ny nationell 

narkotikahandlingsplan och däri diskuterades sprutbyte. Regeringen tog dock inte 

ställning i frågan men bedömde att man bör se över lagstiftningen och återkomma med 

ett nytt lagförslag (Stenström, 2008; Käll m.fl., 2005; Prop. 2001/02:91). 2003 lade den 

nationella narkotikasamordnaren Björn Fries fram ett förslag angående 

                                                 

2 Citatet finns även med i Käll m.fl. (2005, sid 46) 
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sprutbytesverksamheten i Sverige. Fries menade att verksamheterna i Malmö och Lund 

skulle bli permanenta samt att alla landsting som önskade skulle få möjlighet att själva 

starta liknande verksamheter (Stenström, 2008; Käll m.fl., 2005). Under 2006 röstades 

det angående det nya förslaget i riksdagen och 192 riksdagsledamöter röstade ja till Fries 

förslag. Numera kan alltså alla de landsting som önskar starta upp sprutbytesverksamheter 

genom att ansöka till Socialstyrelsen vilka även beviljar tillstånden till denna form av 

verksamhet (Stenström, 2008).  

Folkhälsomyndigheten (2015) hänvisar till en pilotskattning gjord av Socialstyrelsen och 

denna visar att det finns cirka 8000 personer i Sverige som injicerar droger. Av dessa 

8000 finns ungefär 57 procent i de tre storstadslänen. Bland de personer som injicerar 

droger är det framförallt två grupper av preparat som dominerar: centralstimulantia och 

opiater/opioider (Folkhälsomyndigheten, 2015). Idag finns sprutbytesverksamheter i sex 

städer i Sverige: Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad och Stockholm 

(Hepatit C portalen, 2014). Det har även röstats för att sprutbyte ska införas i Karlskrona 

och denna verksamhet kommer startas upp under 2016 (Sydöstran, 2015). 

Fyra perspektiv på sprutbyte 

Den svenska politiska och mediala debatten om sprutbytesprogrammen har enligt 

Stenström (2008) grundat sig i fyra olika perspektiv: folkhälsoperspektivet, 

skadereduktions- eller normaliseringsperspektivet, det restriktiva perspektivet samt 

drogpreventionsperspektivet. Perspektiven kommer att återkopplas till resultatet under 

den del som heter perspektivdiskussion. 

De som ansluter sig till folkhälsoperspektivet menar att personer som injicerar droger är 

ett folkhälsoproblem och genom att minska smittspridningen hos de individerna med 

injektionsmissbruk minskar man även smittspridningen hos normalbefolkningen. Detta 

anser man leda till en förbättrad folkhälsa. Det finns i detta perspektiv en negativ syn på 

narkotika och man menar att personer som injicerar droger bör få hjälp för att minska 

smittspridningen av blodsmitta (Stenström, 2008). 

Ett annat perspektiv på debatten kring sprutbyte är skadereduktions- eller 

normaliseringsperspektivet. Här menar man att narkotikaanvändning är omöjligt att 

stoppa helt, vilket gör att samhället är skyldig att minimera riskerna för dödlig utgång för 

dem som brukar droger. Stenström (2008, sid. 25) menar att det ”[…] tydligaste 

ideologiska uttrycket för skadereduktionsmodellen är det så kallade 

’normaliseringsperspektivet’. Här är narkotikabruk ett uttryck för individens fria val, ett 

val som kan likställas med konsumtion av andra för individen hälsovådliga substanser 

som koffein, nikotin etc. Samhället har inte rätt att inskränka individens frihet att göra 

detta val eller diskriminera honom/henne på grund av narkotikakonsumtionen”. Därför 

bör samhället istället för att inskränka friheten erbjuda stöd och hjälp till den som önskar 

detta (Stenström, 2008). 

Anhängare till det restriktiva perspektivet anser att narkotika inte bör existera i det 

svenska samhället och staten ska därmed inte tillhandahålla injektionsredskap till de som 

brukar droger. Man anser i detta perspektiv att man genom preventionsarbete och 

behandling ska minska efterfrågan och tillgång på droger. Anhängare till detta perspektiv 

menar att man uppmuntrar till lagbrott genom att dela ut sprutor/kanyler och att detta i 

slutändan kan leda till en uppluckring av den restriktiva narkotikapolitik som finns idag 

och en eventuell legalisering av droger (Stenström, 2008). 
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Drogpreventionsperspektivet innebär åsikten att de som nyttjar de svenska 

sprutbytesprogrammen även ska gå vidare i fortsatt behandling för sitt missbruk. 

Verksamheterna ska således vara en kontaktarena där personer som injicerar droger 

slussas vidare till andra former av behandling. Genom att skapa goda relationer på 

sprutbytesverksamheterna är det enligt anhängare till detta perspektiv lättare att motivera 

personer med missbruk till vidare behandling. Detta kan då leda till minska smittspridning 

av blodsmittor som HIV och HCV men även minska det intravenösa missbruket. Enligt 

Stenström (2008) har detta perspektiv stöd bland personalen på sprutbytesverksamheter. 

Tidigare forskning 

Forskningen om sprutbytesprogram är i stort uppdelat i två olika riktningar. Den ena delen 

är framförallt fokuserad på hur sprutbytesverksamheterna påverkar HIV- och HCV- 

incidens/prevalens. Den andra delen fokuserar på den relationsskapande aspekten som 

syftar till att motivera och slussa deltagarna vidare till andra former av vård och 

behandling. Samtliga studier som redovisas nedan är nordamerikanska, bortsett från 

Stenström (2008), och forskarna är överlag positiva till att sprutbytesprogram kan 

förhindra epidemier av HIV bland personer som injicerar droger (Abdul-Quader m.fl., 

2013; Villareal & Fogg, 2006; Hyshka, Strathdee, Wood & Kerr, 2012). 

Smittspridning av HIV och HCV  

Abdul-Quader m.fl. (2013) visar i en litteraturgenomgång att det finns en tydlig positiv 

hälsoeffekt hos befolkningen när sprutbytesprogram täcker minst 50 procent av 

personerna som injicerar droger i samhället och då de delar ut minst tio sprutor/kanyler 

till de personer som injicerar droger/år. Författarna visar även att storskaliga och 

strukturerade sprutbytesprogram är oerhört effektiva för ett ökat preventionsarbete mot 

HIV om de införs tidigt vid epidemier bland personer som injicerar droger. Villarreal och 

Fogg (2006) menar att vissa studier på området har visat enbart en liten eller ingen 

reduktion av HIV-smittspridning där det finns sprutbytesprogram. Majoriteten av 

studierna de har med i sin litteraturgenomgång visar dock på det motsatta; att 

sprutbytesprogram minskar smittspridningen av HIV och andra blodburna 

infektionssjukdomar som bland annat sprids via intravenöst missbruk. Villarreal och 

Fogg (2006) hänvisar bland annat till en studie som undersökt 81 städer varav 29 av dem 

hade sprutbytesprogram och 52 inte hade infört denna verksamhet. I de städer som hade 

sprutbytesprogram hade den årliga HIV prevalensen minskat med 5,8 procent och i de 

övriga städerna hade den ökat med 5,9 procent. Vad gäller HCV är det mer oklart om 

sprutbytesprogrammen har effekt då vissa studier visar på minskad spridning samtidigt 

som det finns de som visar på en ökad spridning av HCV. Tre av artiklarna som är 

beskrivna i text i Abdul-Quader m.fl. (2013) och innefattade HCV visade en minskad 

smittspridning. Två artiklar visade istället en ökad smittspridning av HCV (Abdul-Quader 

m.fl., 2013).  Trots detta menar Abdul-Quader m.fl. (2013) att beslutsfattare bör överväga 

de potentiella fördelarna med att införa strukturerade sprutbytesprogram på de platser där 

HIV- och HCV-prevalensen är hög bland personer som injicerar droger för att minska 

smittspridningen. 

Hyshka m.fl. (2012) har dock funnit att det istället resulterat i en viss ökning men 

författarna menar att det var strukturen på sprutbytesprogrammet som bidragit till detta. 

Författarna undersökte hur det kom sig att det blev en stor HIV-epidemi i Vancouver 

under 1990-talet trots att sprutbytesprogram infördes redan 1988 i områden där det fanns 
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många som injicerade droger. Personer som testades positiva för HIV mellan 1993 och 

1994 ökade från två procent till sju procent. Enligt författarna är en av de största orsakerna 

till HIV-epidemin att personerna som injicerar droger började injicera kokain i mycket 

större utsträckning. De som injicerar kokain injicerar upp till 20 gånger om dagen till 

skillnad från de som injicerar heroin, vilket sker ungefär två till fyra gånger om dagen. 

Sprutbytesprogrammet i Vancouver hade då restriktioner på hur många sprutor/kanyler 

som delades ut och använde ”one-for-one”-systemet (att man fick nya sprutor/kanyler när 

man lämnade in använda). Personerna som injicerade droger fick då inte tillräckligt med 

rena sprutor/kanyler utan fick dela dem sinsemellan (Hyshka m.fl., 2012). 

För att försöka minska smittspridningen av HIV i Vancouver påbörjades ett arbete med 

att ändra sprutbytesprogrammens struktur. De åtgärder som utfördes var att 

sprutbytesverksamheten lades på den lokala sjukvården, de separerade distribution av 

sprutor/kanyler och insamling av förbrukade, gav ökad tillgång till 

sprutbytesverksamheter genom att ta bort centraliseringen av verksamheten, distribuerade 

sprutor/kanyler på andra sätt (exempelvis genom att personer vandrade omkring och 

delade ut dem) samt att de tog bort alla restriktioner på hur många sprutor/kanyler man 

fick hämta ut. Perioden efter dessa åtgärder visar att de som delade/lånade sprutor/kanyler 

minskade med mer än 40 procent. Åtgärderna visade även en minskning av HIV-incidens 

(Hyshka m.fl., 2012). 

Därmed kan det konstateras att sprutbytesprogram kan förhindra epidemier av HIV om 

dessa genomförs på rätt sätt. På rätt sätt innebär att verksamheterna är strukturerade, har 

generösa öppettider, inte tillämpar ”one-for-one”-systemet, når ut till minst 50 procent3 

av närområdets personer som injicerar droger samt att de införs tidigt vid eventuella 

epidemier. Hyshka m.fl. (2012) anser även att kontinuerlig utvärdering är nödvändigt för 

att sprutbytesprogrammen ska fungera på ett riktigt sätt. Det är ingen av de andra 

studierna som givit uttryck åt denna åsikt.   

Ingång till och framgång i behandling 

I en studie genomförd av Neufeld m.fl. (2008) studerade författarna hur det gått för 

personer med opiatmissbruk som var hänvisade från sprutbytesprogram i behandling över 

ett års tid jämfört med personer som var hänvisade på annat sätt; exempelvis genom att 

de själva valt att påbörja behandling, familjens önskemål om påbörjad behandling, eller 

att de varit hänvisade av läkare/socialarbetare. Författarna visar att de som var hänvisade 

från sprutbytesprogram lämnade färre negativa prov och att det var mindre troligt att de 

skulle klara både sex månader och ett års behandling jämfört med de som var hänvisade 

till behandling på andra sätt. Enligt författarna var de som var hänvisade från 

sprutbytesprogram i tyngre drogmissbruk än de som var hänvisade på andra sätt. Därför, 

menar Neufeld m.fl. (2008), visar resultaten att sprutbytesprogrammens användare är en 

högriskpopulation av personer med opiatmissbruk med sämre prognos för lyckad 

behandling än andra som söker behandling för att bli fria från sitt missbruk. 

Kidorf, King, Pierce, Kolodner och Brooner (2011) har i en studie undersökt fördelar med 

samtidigt deltagande i sprutbytesprogram och missbruksbehandling. Syftet med studien 

var att undersöka droganvändning och andra högriskbeteenden hos nyinskrivna vid ett 

                                                 

3 Folkhälsomyndigheten (2015) menar att sprutbytesverksamheten ska täcka minst 60 procent av 
målgruppen. 
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sprutbytesprogram under de fyra första månaderna. I studien jämförde de personer som 

deltog i missbruksbehandling samtidigt och personer som inte deltog i 

missbruksbehandling. Kidorf m.fl. (2011) kan i sin studie visa att de som deltog i någon 

form av missbruksbehandling vid sidan om sprutbytesverksamheten rapporterade färre 

dagar då de brukat opiater eller kokain, injicerat droger, varit häktade eller deltagit i 

kriminella handlingar än de som inte deltog i någon form av behandling under en 30-

dagars observationsperiod. Både de som deltagit eller inte deltagit i någon form av 

behandling påvisade färre dagar av heroinanvändning över tid. De som deltagit i någon 

form av behandling visade dock en större minskning i heroinanvändning. Ungefär samma 

resultat visade sig i användandet av kokain. Studien visar en minskad användning av både 

opiater och kokain hos de som nyttjar sprutbytesprogram oavsett om de är i någon form 

av missbruksbehandling eller inte. Dock är användningen av opiater eller kokain betydligt 

lägre hos de som är i någon form av behandling samtidigt. Kidorf m.fl. (2011) menar att 

studien visar att de som nyttjar sprutbytesprogram inte ökar sitt bruk av droger utan att 

det istället kan minska. 

Strathdee m.fl. (2005) undersökte i sin studie huruvida personer som nyttjar 

sprutbytesprogram går vidare i missbruksbehandling om de får hjälp genom case-

management. Författarna jämförde med en kontrollgrupp som inte fick någon case-

manager och visade i sin studie att totalt 34 procent påbörjade någon form av behandling 

inom sju dagar efter att de blivit hänvisade från sprutbytesprogrammet (40 procent från 

case-management gruppen och 26 procent från kontrollgruppen). Det visade sig även att 

de som hade fått mer tid med en case-manager eller blivit manade av case-managern att 

påbörja behandling visade signifikanta skillnader jämfört med övriga vad gäller att 

påbörja behandling. 

Sociala möten och förtroendefulla relationer 

Stenström (2008, sid 7) menar att utöver de preventiva åtgärderna som finns för att 

förhindra HIV- och HCV-smittspridning är ett av sprutbytesprogrammens syfte att ”[…] 

skapa kontaktytor mot intravenösa missbrukare som saknar eller har bristfällig tillgång 

till hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst […]” vilket enligt författaren ger 

verksamheterna sitt existensberättigande. Detta är även lagstadgat i Lag (2006:323) om 

utbyte av sprutor och kanyler, i den första paragrafen står det att 

”[s]prututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras 

för vård och behandling”. Redan 1989 var detta med i en av regeringens skrivelser kring 

verksamheten och de menade därmed att verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med 

socialtjänsten för att deltagarna skulle kunna få behandling för sitt missbruk (Käll m.fl., 

2005). När narkotikasamordnaren Björn Fries lade fram sitt tidigare nämnda förslag 

angående sprutbytesverksamheterna poängterande han även att dessa program:  

[…] inte fick fungera ’som en billig ersättare för mer resurskrävande 

insatser’ eller ’reduceras till ett byte av sprutor och kanyler’. Därför borde 

endast sprutbytesprogram som hade ’ett systematiskt och väl fungerande 

motivationsarbete’ och kunde påvisa en ’nära koppling till avgiftning och 

narkomanvård liksom till socialtjänstens insatser för 

narkotikamissbrukare’ kunde godkännas. (Käll m.fl., 2005, sid. 115)  

Det långsiktiga målet är enligt Käll m.fl. (2005) att personalen på sprutbytet i samband 

med utbytet av sprutor/kanyler ska informera och motivera till vård och behandling. 

Folkhälsomyndigheten (2015, sid 13) menar att ”[m]an kan också stärka individens eller 
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målgruppens kunskap om eller attityd till sjukdomar genom ett riskreducerande samtal 

som använder motiverande samtalsteknik (MI)”. De menar samtidigt att 

sprutbytesverksamheterna ska ha en förtroendeingivande atmosfär vilka stärker och tar 

till vara på motivationen hos den enskilde sprutbytesdeltagaren. Kuratorn som är ansluten 

till sprutbytesverksamheten ska enligt Folkhälsomyndigheten (2015) ses som en ”case-

manager” och därmed samordna insatser för att minska deltagarens riskbeteende. 

Kuratorn bör även vara utbildad i MI samt att det ska finnas genvägar till snabbare 

handläggning av behandlingsinsatser inom missbruksvården. 

Stenström (2008) har i sin avhandling undersökt på vilket sätt personerna som nyttjar 

sprutbytesverksamheten i Malmö även har utnyttjat den komplementära servicen de 

tillhandahåller, exempelvis kuratorsamtal eller stödsamtal. Andelen som besökt kuratorn 

under sin tid i sprutbytet var 13 procent och andelen som deltagit i stödsamtal med 

stödsamtalsperson var 26 procent av totalt 3654 personer under perioden 31 mars 1989 

till 1:a december 2003. Författaren visar även att det framförallt är äldre personer som 

injicerat droger under en längre period som gör sociala besök på verksamheten (besök 

utan att sprutor/kanyler hämtas/återlämnas). De personer som i större grad gör dessa 

sociala besök har även mer erfarenhet av tidigare behandling och haft en tätare kontakt 

med socialtjänst tidigare än de som inte gör några sociala besök.  

Enligt Stenström (2008, sid 136) är det tänkbart att ”[…] personalens 

motivationsmöjligheter i realiteten är begränsade och att de skillnader vi kan iaktta 

snarare är mer direkt sammanlänkande med lång tid i injektionsmissbruk”. Käll m.fl. 

(2005) delar denna uppfattning och har i sin litteraturstudie även granskat denna aspekt. 

Enligt Käll m.fl. (2005) är det framförallt de personer som injicerar droger under lång tid 

och är äldre som framförallt utnyttjar den kompletterande servicen kring vård och 

behandling på sprutbytesverksamheterna. Stenström (2008) har även undersökt hur 

många dagar från inskrivning det tar innan en viss service utnyttjas i programmet, antalet 

dagar till en kuratorskontakt är cirka 1425 dagar.  Med utgångspunkt i Stenströms (2008, 

sid 138) avhandling menar han därför att ”[…] sprutbytesprogrammens förväntande 

funktion som brygga mot den reguljära narkomanvården […] är utfallet möjligen 

utmanande”.  

Stenström (2008) har även undersökt hur kontakten med socialtjänst sett ut för deltagarna 

både innan och efter inträde i programmet.  

Knappt 60 procent av besökarna tycks ha haft kontakt med socialtjänsten 

vid debuten i sprutbytesprogrammet och en ungefär lika stor andel har 

kontakt under tiden de deltar i verksamheten. Drygt 40 procent har alltså 

initialt inte någon kontakt med socialtjänsten. För drygt tio procentenheter 

av dem som hade kontakt innan de började delta i sprutbytet upphör denna 

under tiden i programmet med en ungefär lika stor andel – tolv procent av 

samtliga – etablerar en socialtjänstkontakt under tiden som sprutbytare. 

(Stenström, 2008, sid 163)  

Stenström (2008) undersökte även behandlingserfarenhet samt behandlingsdebut under 

tiden de nyttjade sprutbytesverksamheten. Ungefär 60 procent hade deltagit i någon form 

av behandling innan programmet och ungefär 40 procent deltog i någon form av 

behandling under tiden de nyttjade sprutbytet. Stenström (2008, sid 164) visar att 

”[e]ndast åtta procent av sprutbytarna har ’behandlingsdebuterat’ under tiden i 
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programmet. Drygt en tredjedel har aldrig åtnjutit behandling för sitt 

narkotikamissbruk”4.  

Teoretiska utgångspunkter 

Inom behandlingspedagogiken är det av stor vikt att behandlare möter individer som 

handlande, självständiga och reflekterande subjekt. För att lyckas i förändringsarbetet är 

det av stor vikt att vara medveten om hur, vilket Wright (2000) diskuterar i sin 

rekonstruktion av G H Meads teori, subjektivitet och intersubjektivitet kan förstås i 

pedagogiska möten. Det är en människas subjektivitet som utgör ett jag, själv eller 

identitet. Wright (2000) menar att termen subjektivitet innebär det fenomen då vi ser 

människor som enskilda subjekt, det vill säga en människa som innehar en egen identitet, 

ett jag, ett själv och en personlighet. Exempelvis om en behandlare och klient möts ska 

detta möte föras av två subjekt vilka tillsammans bildar en intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet är, menar Wright (2000, sid 34), den ”[…] gemensamma världen i den 

generella betydelsen ’samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet präglad av 

samordnad handling’. Termen beskriver en temporal interaktionsprocess mellan 

människor i vardande”. För att ett intersubjektivt möte ska kunna äga rum krävs det att 

båda sidorna i mötet ser varandra som reflekterande subjekt. En människosyn som ser 

andra individer som objekt har därmed ingen plats i ett intersubjektivt möte. 

Med hjälp av termerna subjektivitet och intersubjektivitet diskuterar Wright (2000) 

pedagogiska möten ur ett punktuellt och relationellt perspektiv. Wright (2000, sid 32) 

menar att ett punktuellt perspektiv är ”[…] ett perspektiv på människans subjektivitet där 

subjektiviteten ses som en individuell produkt av omständigheter eller egenskaper som 

går att isolera från sitt omedelbara sammanhang, en produkt av en lagbunden ontogenes”. 

Wright (2000, sid 33) menar vidare att det punktuella perspektivet kan ses som en ”[…] 

individcentrerad subjektsuppfattning där enskilda individer eller deras beståndsdelar 

utgör grundenheten för analysen och den kommunikation som sker mellan människor 

förstås som ett samspel mellan fristående subjekt”. Ett exempel på ett punktuellt möte 

kan vara läraren som går till klassrummet enbart för att hålla en föreläsning och inte vill 

ta in åsikter eller diskussionsmaterial från eleverna i klassrummet. Läraren är i denna 

mening subjektet som håller i en föreläsning och eleverna är subjekten som ska ta in 

föreläsningen och inte vara med och bidra till denna. 

Wright (2000, sid 33) definierar det relationella perspektivet som ett perspektiv där ”[…] 

människor betraktas i relation till andra människor i och med att en förutsättning för 

enskilda individers existens är existensen av andra individer”. Subjekten sätts därmed inte 

mot varandra eller var för sig utan ses i en kontext utifrån relationen mellan människorna. 

Genom interaktionen med andra subjekt blir människan till och framträder då som ett 

handlande subjekt. Utifrån exemplet om lärare som håller i en föreläsning för elever kan 

detta genom det relationella perspektivet ses interaktionsprocess mellan lärare och 

eleverna. Lärare önskar att eleverna deltar aktivt i föreläsningen och tillsammans når de 

fram till ett gemensamt tänkande kring ämnet och alla individer i klassrummet uppfattas 

som handlande subjekt som formas av relationen dem emellan. Wright (2000) menar att 

grundkategorin för det relationella perspektivet är intersubjektivitet. Individers 

egenskaper är inte central i det relationella perspektivet utan det handlar om att 

                                                 

4 Ungefär samma siffror finns med i Käll m.fl. (2005). 
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människorna är deltagare i den sociala interaktionsprocessen. Relationen och 

samförståndet är centralt i det relationella perspektivet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt självständiga arbete är att belysa faktorer som kan påverka möten inom 

sprutbytesverksamheter samt förstå vårdpersonalens upplevelser av förtroendefulla 

relationer och bemötande. Studien syftar även till att undersöka hur personalen upplever 

betydelsen av förtroendefulla relationer och bemötande för deltagaren samt hur 

vårdpersonalen går tillväga om en deltagare visar att denne är motiverad till att avsluta 

sitt missbruk/beroende. 

Våra frågeställningar är:  

(1) Hur beskriver vårdpersonalen sitt bemötande och sin upplevelse av 

förtroendefulla relationer?  

(2) Hur upplever vårdpersonalen betydelsen av bemötande och förtroendefulla 

relationer för deltagaren? 

(3) Vilka faktorer (bemötande och relation eller kunskap och erfarenhet) i mötet kan 

vara av betydelse för att motivera deltagaren vidare till vård och behandling? 

(4) Hur går sprutbytesprogrammen tillväga då en deltagare visar motivation för att 

avsluta sitt missbruk/beroende? 

Metod 
Studiens metodologiska utgångspunkter beskrivs utifrån Bryman (2011), Thurén (2007) 

och Kvale och Brinkmann (2009). Denna studies metodologiska utgångspunkter är 

hermeneutiken, kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer. Forskningsetiska principer 

beskrivs samt hur dessa berör denna studie, även de kvalitetskriterier som använts i denna 

studie: trovärdighet och äkthet.  

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Vår studie undersökte hur vårdpersonal på sprutbytesprogram upplevde de möten som 

sker för att bland annat motivera deltagarna vidare till behandling. Genom att vi har 

intervjuat personal på dessa verksamheter avser vår studie att försöka förstå och tolka hur 

vårdpersonal tänker kring bemötande och förtroendefulla relationer som leder vidare till 

vård och behandling. Intresset ligger också kring vilka begränsningar och hinder som 

finns i mötena. Detta har sin utgångspunkt ur personalens uppfattningar och erfarenheter 

vilket stämmer överens med den hermeneutiska utgångspunkt som valts. Enligt Bryman 

(2011) är hermeneutiken humanistisk till sin inriktning. Perspektivet syftar till att försöka 

förstå mänskligt beteende. Thurén (2007) skriver att forskaren är öppen, subjektiv och 

engagerad. Forskaren är sitt eget redskap, vilket leder till att resultatet förmodligen inte 

blir likadant om forskaren byts ut. Syftet var att fånga människors subjektiva 

uppfattningar och värderingar vilket resulterat i mjuk data.  I den hermeneutiska teorin är 

sanningen subjektiv. Detta innebär att ny förståelse skapas genom erfarenheter och i 

interaktion med varandra vilket innebär att det inte finns några absoluta sanningar.   
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Kvalitativ ansats  

En kvalitativ forskning kännetecknas av att tonvikten läggs på ord, vad som sägs och hur 

det sägs, än på insamling av siffror och analys av data (Bryman, 2011).  Bryman (2011) 

menar att kvalitativ intervju ofta används som begrepp för att beskriva intervjuer som 

förekommer i kvalitativ forskning. Jämfört med kvantitativ forskning brukar de 

kvalitativa intervjuerna ge en mer djupare förståelse om ämnet.  

Vår studie undersökte hur vårdpersonal på sprutbytesprogram upplevde mötet för att 

förmå att motivera deltagarna vidare till behandling. Med anledning av detta genomfördes 

en kvalitativ undersökning. En kvantitativ metod hade inte kunnat ge svar på 

vårdpersonalens upplevelser på samma sätt då dessa är svåra att mäta. Det som 

eftersträvas i en kvalitativ undersökning är att försöka förstå hur människan upplever en 

viss situation eller händelse (Bryman, 2011). 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att komma åt intervjupersonernas 

egna ord och upplevelser om hur deras arbete går till. Förhoppningarna var att detta val 

av intervjumetod skulle ge ett så uttömmande svar som möjligt. Enligt Bryman (2011) 

har semistrukturerade intervjuer ofta sin grund i en intervjuguide. Då vi var måna om att 

besvara vårt syfte och problemformulering tog vi hjälp av en intervjuguide som 

formulerades utifrån olika teman som innefattande vårt syfte. Respondenten gavs även 

utrymme att berätta om andra viktiga aspekter och vi ställde följdfrågor där det behövdes. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har den kvalitativa forskaren till uppgift att försöka 

uppmuntra respondenten till att bjuda på deskriptiva nyanseringar och forskaren bör söka 

beskrivningar av specifika situationer. Är forskaren öppen, nyfiken och lyhörd inför de 

svar som ges leder det till ytterligare beskrivningar och ett mer tillförlitligt resultat. 

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar att reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier vad gäller 

kvalitén i en kvantitativ metod. Motsvarigheten i en kvalitativ metod är trovärdighet och 

äkthet.  

Tillförlitlighet består av fyra delar som alla har en motsvarighet i kvantitativa studier. 

Trovärdighet ("credibility") motsvarar intern validitet. Genom att återkoppla det 

transkriberade resultatet till respondenterna uppnår man en större trovärdighet i studien. 

Forskarna kan då se ifall de verkligen har uppfattat det som sagts på rätt sätt. 

Överförbarhet ("transferbility") motsvarar extern validitet. Syftet med en kvalitativ studie 

är inte att generalisera men det ska trots det kunna överföras till andra miljöer. En 

kvalitativ studie syftar till att nå djupet med breda och fylliga beskrivningar. Pålitlighet 

("dependability") motsvarar reliabiliteten i kvantitativa undersökningar. Det bör finnas 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla moment i forskningen, exempelvis hur 

och varför man valt ut dessa intervjupersoner, intervjuutskrifter och beslut rörande 

analysen och så vidare. Möjlighet att styrka eller konfirmera ("confirmability") som 

motsvarar objektivitet. Forskaren bör vara medveten om att det inte går att vara 

fullständigt objektivitet men trots det försöka säkerhetsställa att denna har agerat i god 

tro. Forskaren ska inte medvetet ha låtit personliga värderingar eller teoretisk 

utgångspunkt påverkat utförandet eller slutsatserna i undersökningen (Bryman, 2011). 

Förutom tillförlitlighetskriterierna skriver Bryman (2011) om ett antal kriterier på äkthet. 

Undersökningen ska ge en rättvis bild av det studerades uppfattningar och åsikter. För att 
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uppnå ontologisk autenticitet krävs det att undersökningen hjälper de som medverkat till 

en bättre förståelse för sin situation och miljö. Pedagogisk autenticitet innebär att 

undersökningen bidragit till att de personer som medverkat fått en bättre bild av hur andra 

personer upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet innebär att undersökningen 

bidrar till att de som medverkat i undersökningen kan ändra sin situation. För att uppnå 

taktisk autenticitet krävs det att undersökningen bidragit till att deltagarna fått en bättre 

möjlighet till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011). 

I denna undersökning strävar vi efter att uppnå ontologisk autenticitet samt att ge en 

rättvis bild av både respondenter samt de undersökta verksamheterna. Övriga 

äkthetskriterier kan vara svår att leva upp till i praktiken. 

Planering och genomförande 

I detta avsnitt kommer förberedelser, urval, datainsamling, bearbetning av information 

samt etiska riktlinjer att beskrivas.  

Förberedelser 

Inledningsvis valdes ett ämne, vilket är en fördjupning av en tidigare 

litteraturgenomgång. Idéer och tankar diskuterades angående det valda ämnet och ett 

arbetssyfte och frågeställningar arbetades fram. Därefter skapades en projektplan för att 

se om studien skulle tänkas vara relevant att genomföra i praktiken. Projektplanen bestod 

utav en introduktion, bakgrund, metodavsnitt samt en tidsplan. Efterhand arbetades ett 

missiv fram som skickades ut till alla tänkta intervjuplatser. För att vara så förberedda 

som möjligt läste vi in oss noggrant på ämnet och formulerade en intervjuguide med olika 

teman som berörde syfte och frågeställningar. 

Urval 

Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare ofta använder sig av målstyrda urval vilket 

innebär att enheter väljs ut efter de forskningsfrågor som har formulerats. Detta för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar på bästa sätt. Det finns idag sprutbytesprogram 

i sex städer (Stockholm, Helsingborg, Kalmar, Lund, Kristianstad och Malmö). Eftersom 

sprutbyte inte är vidare utbrett i Sverige valde vi att kontakta samtliga. Dels för att kravet 

på antal intervjuer var 4-6 stycken, men även för att öka tillförlitlighet och kvalitén på 

studien. Vi kontaktade de personer som dagligen arbetade med att möta deltagare på 

sprutbytesverksamheter. Totalt besöktes tre av Sveriges sju sprutbytesprogram. På 

samtliga besökta enheter intervjuades två respondenter. Vid två av besöken intervjuades 

respondenterna enskilt med en intervjuare. Vid ett besök intervjuades två respondenter 

samtidigt av en intervjuare. 

Datainsamling 

Datainsamling är det centrala i en undersökning, vilket handlar om att söka och få fram 

underlag för att utföra studien. 

När intervjuerna ska genomföras menar Kvale och Brinkman (2009) att forskaren bör 

spela in intervjun vilket genererar stor tillförlitlighet och underlättar analysen.  Även 

Bryman (2011) poängterar vikten av att spela in intervjun. Forskare som genomför 

kvalitativa intervjuer är ofta intresserade vad respondenten säger men även hur det sägs. 

Fördelen med att spela in framför att anteckna gör att forskaren kan fortsätta fokusera på 
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samtalet och följa upp med frågor. Inspelningen kan skapa oro hos respondenten som då 

kan hämmas i sina svar med rädsla av att det som sägs kan förvaras åt eftervärlden. Trots 

detta menar författaren att det finns många andra fördelar med inspelning då andra 

forskare kan granska materialet som blir offentligt. Det underlättar en noggrann analys 

och forskaren kan gå igenom intervjupersonens svar upprepade gånger (Bryman, 2011). 

Med detta underlag har vi valt att använda oss av varsin inspelningsapparat och spela in 

intervjuerna.  

Bearbetning och analys av data 

Vårt inspelade material bearbetades i form av transkribering, vilket innebär att vi skrev 

ut underlaget. Vi transkriberade så ordagrant som det var möjligt. Bryman (2011) menar 

att transkriberingen är en tidsödande process och därmed avsattes mycket tid för detta i 

tidsplanen.  

Kvale och Brinkmann (2009) föredrar att transkriberingen ligger nära inpå intervjun då 

forskaren har den nära i minnet. Även Bryman (2011) poängterar vikten av att 

transkribering sker tidigt då möjlighet finns att upptäcka eventuella brister på frågorna 

som ställts i intervjun, vilket då kan förbättras till nästa intervjutillfälle. Efter varje 

intervju transkriberade vi så ordagrant som möjligt. Transkriberingen från förgående 

intervju var alltid klar innan nästa intervju och på så sätt hade vi intervjuerna färska i 

minnet och vi hade då möjlighet att ändra eller lägga till intervjufrågor. 

Intervjuanalysen som användes i studien bygger på meningskoncentrering, vilket 

fokuserar på meningar. Denna metod bedömde vi som mest lämplig för att tolka det 

insamlade materialet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att meningskoncentrering 

innebär att intervjupersonernas uttalanden dras samman till kortare formuleringar. För att 

få sitt utskrivna material mer lättförståeligt kan man markera meningar och fraser som är 

relevant för syfte och frågeställningar. Sedan kan olika teman sökas i texten genom att se 

vilka olika meningar eller teman som återkommer.  Bearbetning av materialet var att 

ordagrant skriva ut intervjuerna. Genom att använda meningskoncentrering plockade vi 

ut det mest relevanta i alla intervjuer, upprepningar togs bort samt text som inte var 

relevant för syfte och frågeställningar. På så sätt fick vi ett mer hanterbart material att 

bearbeta.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) görs ofta meningskoncentrering i fem steg. (1) 

Intervjuerna läses noga en och en och om och om igen för att få en uppfattning om 

helheten. Det går att koda genom att skriva ut nyckelord i marginalen, vilket underlättar 

när man i stegen längre fram plockar ut olika teman. (2) De enheter av meningar som 

anses vara relevanta för syfte och frågeställningar och för studiens intresse plockas ut. (3) 

Forskaren söker teman i texten genom att upptäcka vilka nyckelord som återkommer. (4) 

Därefter ställs dessa teman mot undersökningens syfte och problemformulering. (5) 

Intervjuns väsentliga teman som hittats i texten knyts ihop till en beskrivande text som 

innefattar de centrala delarna av budskapet från intervjun.  

De övergripande temana vi identifierade i våra intervjuer var: Utbildning, utveckling och 

resurser, förtroendefulla relationer och bemötande samt motivation och slussning till 

vidare vård och behandling. Vår studie söker inte någon absolut sanning utan eftersträvar 

att försöka förstå intervjupersonernas subjektivitet och upplevelser om problemområdet.  
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Forskningsetiska principer 

Samtliga deltagare i undersökningen fick ta del av ett missiv där det informerades om vad 

vi ville undersöka. Vi följde Vetenskapsrådets regler för etik vid forskning. Deltagarna 

informerades om hur vi tänkt lägga upp intervjun då vi ville göra personliga intervjuer 

och eventuellt telefonintervjuer om det skulle lämpa sig bättre för respondenterna. Genom 

detta missivbrev blev intervjupersonerna tidigt informerade om att medverkan var 

frivillig och att det gick att avbryta när som helst. Vi har avidentifierat alla namn, orter 

och övriga saker som skulle kunna kopplas till den enskilde verksamheten.  

Bryman (2011) tillämpas svensk forskning utifrån fyra etiska principer. Utifrån 

informationskravet har forskaren informerat deltagarna om studiens arbetssyfte, även 

vilka moment som ingår i den. De har även informerats om att deltagandet är frivilligt 

och att det är möjligt att avbyta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet ska 

tillgodoses genom att deltagarna ska samtycka till att medverka. De ska få tillräckligt med 

information för att kunna ta ställning till att medverka och att det sker på deras villkor. 

Deltagarna kan genom detta krav avstå från att svara på frågor eller neka till att bli 

inspelade. Konfidentialitetskravet kommer ta hänsyn genom att personuppgifter och 

andra känsliga uppgifter om verksamheten inte ska redovisas i resultatet. Sådan 

information ska behandlas med största möjliga varsamhet eftersom ingen utomstående 

ska kunna förstå vilka det är. Vi avser att uppfylla detta krav genom att fingera de namn 

som eventuellt kan kopplas till respondenter när vi transkriberar intervjun. Det krävs att 

vi måste förvara materialet på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer i kontakt med 

det och vi kommer radera materialet när studien är slutförd. Enligt Nyttjandekravet ska 

insamlade uppgifter från deltagarna enbart användas i den aktuella studien. Uppgifterna 

får inte användas på annat sätt än vad det avtalats om. 

Med hänsyn till de etiska riktlinjerna intervjuade vi enbart personal och inte deltagare. 

Hade vi intervjuat deltagarna på sprutbytet hade det uppstått svårigheter med 

samtyckeskravet, att de samtycker under drogpåverkan och inte i efterhand vetat vad de 

har samtyckt till. Intervjupersonerna kontaktades tidigt i form av ett missivbrev där vi 

bifogade ovan nämnda riktlinjer. Även innan intervjuerna startade gick vi igenom de 

etiska riktlinjerna muntligt, exempelvis att de kommer vara anonyma i studien, att deras 

namn kommer fingeras och att alla uppgifter kommer hanteras varsamt och allt kommer 

raderas när undersökningen är klar. Detta gäller både skriftliga anteckningar och inspelat 

material.  

Resultat 
Under den empiriska datainsamlingen besökte vi tre sprutbytesprogram på tre orter i 

Sverige och intervjuade på varje verksamhet två personer. Vi har valt att benämna 

sprutbytesprogrammen som Verksamhet A, Verksamhet B samt Verksamhet C. För att 

säkerställa avidentifieringen hos personerna som deltagit i intervjuerna har vi valt att 

fingera deras namn. Verksamhet A har sprutbytesprogrammet som en del av sjukhusets 

infektionsklinik. Bytet sker i ett mottagningsrum med egen ingång som ligger i anslutning 

till övriga rum på kliniken. Respondenterna på Verksamhet A var två sjuksköterskor och 

dessa har vi valt att kalla Emma och Wilma. Här arbetar personalen på infektionskliniken 

parallellt med sprutbytet, man tar alltså hand om deltagarna när de ringer på en 

besöksklocka. Verksamhet B har en egen fristående lokal för sitt sprutbytesprogram som 

ligger på ett sjukhusområde. Här arbetar man enbart med sprutbytet när man tjänstgör på 
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verksamheten. Respondenterna på Verksamhet B var en sjuksköterska och en kurator 

(med socionomexamen). Respondenterna på Verksamhet B har vi valt att kalla Klara och 

Elin. Verksamhet C var relativt lik verksamhet A. Här var sprutbytesprogrammet en del 

av infektionskliniken och bytet skedde i ett mottagningsrum med en egen igång för 

sprutbytesdeltagarna. Personalen arbetade på infektionskliniken och tog sprutbytet då en 

deltagare ringde på besöksklockan. Respondenterna på Verksamhet C var två 

sjuksköterskor och dessa har vi valt att kalla för Sara och Josefin. 

Vi har valt att dela upp resultatet enligt både våra frågeställningar samt intervjuguide (se 

bilaga 3). Första delen har vi valt att kalla för Utbildning, utveckling och resurser. Denna 

del behandlar skillnader i hur verksamheten är uppbyggd och vilka resurser som finns för 

att skapa förtroendefulla relationer och möjligheten till att motivera till vård och 

behandling. Den andra delen kallar vi för Förtroendefulla relationer och bemötande. Häri 

ingår personalens egna uppfattningar om vilken betydelse relationerna och bemötandet 

har för att nå ut till målgruppen och framförallt för att de ska återvända kontinuerligt. Den 

tredje delen innefattar den motiverande aspekten och heter Motivation och slussning till 

vidare vård och behandling. 

Utbildning, utveckling och resurser 

Handledning, kompetenser och yttre krav 

Som en del av intervjuguiden valde vi att ställa frågor om personalen hade någon 

utbildning i någon form av samtalsmetodik, exempelvis MI, ifall det fanns några yttre 

krav på verksamhet för att motivera till vård och behandling, exempelvis från överläkare 

eller Socialstyrelsen, eller om personalen har någon handledning i den motiverande 

aspekten eller hur man som vårdpersonal skapar förtroendefulla relationer.  

I den första delen som innefattar utbildning i någon samtalsmetodik skiljde sig 

verksamheterna ganska mycket åt. Respondenterna på Verksamhet A kände i stort inte 

till om någon i nuläget hade någon MI-utbildning men menade att det hade varit någon 

utbildning någon gång för länge sedan och att någon av de äldre sjuksköterskorna 

antagligen hade gått denna utbildning. På Verksamhet B hade alla i personalen som 

arbetade med sprutbytesprogrammet en MI-utbildning och på Verksamhet C hade de 

genomgått en kort MI-utbildning på tre tillfällen. En av respondenterna på Verksamhet C 

ansåg att MI-utbildningen var alldeles för kort och hon önskade att den hade varit mer 

omfattande. 

När vi ställde frågan om de har någon form av handledning i arbetet att motivera och 

skapa förtroendefulla relationer svarade både respondenterna på Verksamhet A och C att 

det inte fanns någon form av handledning för personalgruppen. En av respondenterna på 

Verksamhet B svarade att handledning inte fanns för tillfället men de önskade att få till 

det. De uttalade dock en svårighet i en handledningsprocess då hela personalstyrkan ofta 

inte var där samtidigt. Respondenterna på Verksamhet B såg den icke existerande 

handledningen som en brist och menade att det troligen skulle vara 

kompetensutvecklande. Därmed hade ingen av sprutbytesprogrammen har någon form av 

handledning för personalen i hur de kan vidareutveckla den relationsskapande och 

motiverande aspekten av sprutbytet.  

Vi frågade även personalen om det fanns några yttre krav på dem gällande den 

motivationsskapande aspekten med hänvisning till lag (2006:323) om utbyte av sprutor 
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och kanyler. Respondenterna var relativt obekanta med lagparagrafen men både 

Verksamhet B och C kände trots det till att de hade ett uppdrag att motivera till vård och 

behandling även om de i många fall poängterade att det viktigaste syftet var att minska 

smittspridning av blodsjukdomar. Respondenterna på Verksamhet A var inte riktigt 

medvetna om det var en arbetsbeskrivning eller lagparagraf. De menade att anledningen 

till detta kan ha varit att det motiverande arbetet eventuellt hade kommit i skymundan för 

smittskyddsarbetet. 

[…] man kan ju säga att vi har ett uppdrag att länka personer vidare och 

att knyta, det bli ju att man knyter relationer. Beställarna från landstinget 

är ju intresserade, inte bara av att se hur många patienter vi skriver in eller 

hur många vi vaccinerar. (Elin, Verksamhet B) 

Det vet jag inte. Alltså i projektet… I beskrivningen så står det väl i och 

för sig att vi ska motivera dom […] Ja sånt där vet jag inte […] om det är 

någon lag eller om det är mer en arbetsbeskrivning att man ska försöka ha 

motiverande samtal. (Emma, Verksamhet A) 

Alltså, det ingår ju i konceptet också… Alltså, det står ju egentligen i 

skriften att det inte bara är en handelsbod där vi byter sprutor… utan det 

står ju i skrivningen att vi också ska försöka motivera. (Josefin, 

Verksamhet C) 

Möjligheter och hinder 

Alla tre verksamheterna hade en åldersgräns på 20 år och krävde legitimation åtminstone 

vid inskrivningen. Vi frågade personalen om de ansåg att detta var något som utgjorde ett 

hinder för en del av målgruppen.  

Alltså lite kan det ju vara… alla har ju inte legg. Utan dom kanske kommer 

med något gammalt pass som gick ut för tio år sen. Men jag menar, vi kan 

ju inte vara så petiga helt enkelt. Utan behöver dom oss så behöver dom 

oss. […] För det är många av dom som har gått här ett tag som säger ”Ja 

jag vet, jag har ju kompisar som borde komma hit men dom vågar inte för 

dom tror att de ska bli registrerat både här och där” och att det ska komma 

ut att dom går här på sprututbytet. (Josefin, Verksamhet C) 

Det tror jag inte... […] Det är liksom inga problem att legitimera sig när 

dom är här. Men det är klart om man tänker tanken att va anonym att det 

skulle va enklare för en deltagare. […] Första besöket då måste dom visa 

legitimation och då kan dom ju gruffa lite för dom inte har det med sig 

den dagen. Då säger man ”gå hem och hämta så kom tillbaka” och då 

brukar det va så att dom kommer tillbaka faktiskt, så dom har ju ändå 

legitimation bara att dom inte hade det med sig å dom flesta bryr ju sig 

inte att dom ska legitimera sig. (Emma, Verksamhet A) 

Ja, alltså många säger det, många som kommer kanske nu och skriver in 

sig för första gången som beskriver att dom har inte vågat komma hit för 

att dom är rädda för att… för registreringen som dom säger […] det finns 

ju en väldigt stark misstro i den här gruppen mot myndigheter 

överhuvudtaget och så där… så att inte för majoriteten utan dom flesta 

liksom, kommer ju över det här och sådär… Men det finns säkert en hel 
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del där ute som inte vågar komma hit på grund av det här. (Elin, 

Verksamhet B) 

Respondenterna på samtliga besökta verksamheter ansåg alltså att det kunde vara ett 

hinder att deltagarna inte fick vara anonyma, men samtidigt trodde de inte att det var ett 

särskilt stort problem. Respondenterna trodde kanske att det kunde nå ut till fler genom 

att lova anonymitet men ansåg trots det att de flesta kommit över legitimationskravet 

relativt snabbt.  

Sprutbytesprogrammen ska vara en länkande arena som även ska kunna erbjuda 

samtalsstöd. Vi frågade därmed personalen om det fanns någon kurator knuten till 

verksamheten, förutom på Verksamhet B där kuratorn var en av respondenterna. På 

Verksamhet A fanns det en kurator på infektionskliniken men denna arbetade i stort sett 

ingenting med sprutbytet och deltagarna erbjöds inte något samtalsstöd med klinikens 

kurator. På Verksamhet C fanns inte heller någon kurator knuten till 

sprutbytesprogrammet men de hade kontakt med två kuratorer på sjukhuset som visat ett 

intresse att ställa upp om någon deltagare önskade denna komplementära service. 

Kuratorn som arbetade på Verksamhet B fanns på plats under sprutbytesprogrammets alla 

öppettider. 

Organisation och utformning av verksamheterna 

På Verksamhet A och C var sprutbytesprogrammet integrerat i infektionsklinikens 

ordinarie organisation medan på Verksamhet B var sprutbytet en egen verksamhet med 

egen lokal på sjukhusområdet. Vi frågade om det fanns några speciella möjligheter eller 

hinder för den relationsskapande och motiverande aspekten i hur sprutbytesprogrammet 

var utformat. Exempelvis om arbetsbelastningen var hög på infektionskliniken, fanns då 

samma möjlighet för att ta sig tid till sprutbytesdeltagarna? Bland annat frågade vi dem 

om hur de såg på att sprutbytesprogrammet skulle vara en egen fristående klinik.  

Jag kan inte säga om det finns någon skillnad i det […] För det första så 

känner vi flera av dom sen innan, för dom har varit patienter hos oss i och 

med att dom har… många av dom har ju en hepatit redan när dom kommer 

till sprututbytet […] Så att vi har liksom en relation till dom redan från 

början, att vi känner dom… och att vi också kan hjälpa till med den här… 

ja… vad det än… infektion i armen eller sådär så har vi ganska nära att 

plocka in någon utav doktorerna här… vem som… det behöver inte vara 

under någon speciell tid utan då kan vi be någon gå och kika här. (Josefin, 

Verksamhet C) 

Emellanåt kunde respondenterna på Verksamhet C känna sig lite stressade på grund av 

sprutbytet trots att de hade avsatt tid för denna verksamhet. Oftast kände de att det var lätt 

att lösa genom bara att meddela deltagarna att de hade lite fullt upp för tillfället. Här 

menade de även att detta dock kunde utgöra ett problem då många av deltagarna var 

otåliga, men de såg det inte som ett betydande problem för verksamheten. 

Respondenterna på Verksamhet A ansåg att vara en del av infektionsmottagningen inte 

var problematiskt på något sätt. När vi frågade om de önskade att vara en fristående 

verksamhet svarade en av respondenterna att de inte uttryckte någon sådan vilja alls. 

Verksamhet B som låg i en fristående lokal och som enbart arbetade med 

sprutbytesprogrammet vid deras öppettider hade helt andra förutsättningar. Bland annat 

tog sig personalen tid att sitta med i väntrummet och prata om väldigt allmänna saker med 



 

18 

 

deltagarna, exempelvis vädret. Kuratorn befann sig även i sprutbytet regelbundet då hon 

annars kände att situationen skulle bli väldigt märklig om de bara slussades in till hennes 

rum.  

Det är också, tycker jag, ganska viktigt för att om jag bara skulle sitta på 

mitt rum och vänta på att N.N. eller någon av dom andra skulle… […] 

kasta in patienter till mig liksom sådär… Då skulle dom ju inte veta vem 

jag var, det skulle vara jättekonstigt. Jag är ju väldigt mycket ute i bytet 

för jag tror att, också det, det gör vi ju alla, men den här korta lilla 

kontakten som man har när man bara frågar hur det är och liksom ett 

samtal på två minuter över bytet kan betyda mycket mer än ett strukturerat 

en timmes samtal som kanske bara blir helt fel ibland. Och det är där man 

får det långsiktiga förtroendet, att dom öppnar upp mer och mer. Ibland 

vill dom inte gå ifrån bytet för att dom har så mycket att… säga… 

Samtidigt kan det bli ett så stort steg att gå in och sätta sig liksom. En del 

beskriver till och med att dom får någon slags prestationsångest, att dom 

ska prestera nått om man kommer in och ska ha ett samtal, då blir det så 

stort. Medan det som man pratar över disken betyder otroligt mycket. 

(Elin, Verksamhet B, författarnas kursivering) 

Verksamhet B hade även en läkare som arbetade deltid på sprutbytet. Läkaren de hade 

knuten till sig var dubbelspecialist, både infektionsläkare och psykiatriker med 

beroendekompetens. De dagar han inte var på verksamheten arbetade han med 

underhållsbehandling på en annan klinik i samma region.  

Ytterligare en del som kom upp under intervjuerna men som vi inte diskuterade 

grundligare var sprutbytesprogrammens öppettider samt hur utdelning/återlämning av 

sprutor/kanyler såg ut. Respondenterna menade att verksamheterna var relativt hårda med 

de öppettider de hade för att som Elin på Verksamhet C säger att ”[…] det ska bli liksom 

en hållbar arbetsplats för oss”. Alla verksamheterna hade endast öppet dagtid och i snitt 

fyra till sex timmar om dagen. Respondenterna på en av verksamheterna kunde emellanåt 

känna att det kunde uppstå motstånd i de möten som sker om de fått avvisa en deltagare 

för att verksamheten inte hade öppet. Vi fick endast information från en verksamhet om 

hur de delar ut och samlar in sprutor/kanyler till deltagarna. Denna verksamhet använder 

sig av det tidigare nämnda ”one-for-one”-systemet. Har deltagarna inte med sig några 

sprutor/kanyler för förstöring lämnas endast en spruta och två kanyler ut, varav max 15 

sprutor och 30 kanyler. 

Förtroendefulla relationer och bemötande 

Det andra temat i vår intervjuguide omfattade de möten som sker på 

sprutbytesprogrammen. Eftersom sprutbytet är en betydelsefull kontakt är det viktigt att 

vårdpersonalen uppvisar gott bemötande för att långsiktigt kunna bygga förtroendefulla 

relationer. Som vi nämnt tidigare upplever deltagarna det lite besvärligt att legitimera sig 

då de är rädda för var informationen kommer att hamna. Därför valde vi att ställa frågor 

kring vilken betydelse bemötande har för vårdpersonalen och vad de tycker kännetecknar 

en förtroendefull relation och vilka möjligheter det finns för att bygga dessa. Vi var även 

intresserade av att fråga om det händer att vårdpersonalen upplevde någon form av 

motstånd i de sociala möten som sker på sprutbytena och vad personalen tror det beror på 

och hur de i så fall hanterar detta.  



 

19 

 

Att synliggöra målgruppen 

Alla respondenter på alla verksamheter vi har besökt betonade vikten av att inte vara 

dömande gentemot sprutbytesprogrammet målgrupp. Respondenterna på Verksamhet A 

och C ansåg även att det inte var alla av infektionsklinikens sjuksköterskor som var 

lämpade att arbeta med sprutbytet då de poängterade vikten av att bemöta alla deltagarna 

likvärdigt.  

Man får liksom inte ha några fördomar och man får inte ha några 

förutfattade meningar om människor i missbruksproblematik, då kan man 

inte jobba där. Det är helt omöjligt, utan man måste ju möta dom som 

vilken annan person man möter i livet som helst, som är i ett slags 

underläge. Det blir det ju alltid i en vårdsituation... Så man får ju se till att 

dom inte känner det… Det är ett slags underläge, utan att man möter dom 

som alla andra. Det är extremt viktigt här också, för dom är väldigt vana 

vid att bli hanterade illa… Vi har haft flera av dom som har sagt att ”det 

är så skönt att komma hit för här känner jag för första gången att jag blir 

behandlad som en människa och inte som en narkoman...” (Josefin, 

Verksamhet C) 

Respondenterna på Verksamhet B berättade att 30 procent av deras målgrupp inte har 

kontakt med någon sjukvård, psykiatri eller socialtjänst utöver deras kontakt med 

sprutbytesprogrammet.  

Att nå dom människor i samhället som övrig vård totalt misslyckats att 

nå. […] vi har ju nu lite drygt 1600 patienter inskrivna så att trettio procent 

det är en ganska stor grupp. Som det ser ut just nu enbart har kontakt med 

oss i liksom, ja... samhället. (Elin, Verksamhet B) 

Och då är ju det ganska stort att vi har den kontakten, det är ju en ganska 

stor grupp människor som så sakta sakta får förtroende och som vi kan 

länka och det är ju en hel del av dom som vi har länkat också då efter år 

att dom inte har haft någon kontakt med nån... (Klara, Verksamhet B) 

Även en av respondenterna på Verksamhet A uttryckte detta och hade sett samma mönster 

vid deras sprutbytesprogram. 

En del har jättemånga kontakter, men en del har inte så många andra mer 

än oss, faktiskt. Och många kommer faktiskt tillbaka och säger att vi har 

betytt mycket för dom. Sedan ska jag inte säga eller påstå att det bara är 

vi för jag tror att det är väldigt många olika kontakter och jag tror nog att 

vi alla gör vårt lilla strå som vi drar, det tror jag ju. (Wilma, Verksamhet 

A) 

Förtroendefulla relationer och vikten av ett gott bemötande 

Den första delen gällande vikten av bemötande i deras yrkesproffessionella roll var alla 

respondenter överens om att bemötande har stor betydelse. Det är en stor del av deras 

yrke och de känner att deras roll upplevs som mer värdefull när de känner att deltagaren 

har förtroende för det arbete vårdpersonalen gör. Respondenterna på Verksamhet C 

menade att man inte får ha förutfattade meningar eller fördomar om människor i 

missbruksproblematik och hur viktigt det är att bemöta deltagaren som vilken annan 

person som helst.   
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Otroligt stor betydelse skulle jag säga. Vi här är ju otroligt måna om att 

ha rätt bemötande. Det är liksom en väldigt stor del tycker jag av vårat 

jobb. […] det är ju det som för oss framåt så att säga. […] Dom upplever 

sig väldigt dåligt bemötta av vården generellt och därför är det ju oftast en 

ganska stor misstro när dom kommer hit första gången och ska skriva in 

sig till exempel. Det är… ehm… så där att vi bara att man frågar ”hur har 

din dag varit idag?” […] Gör väldigt stor skillnad. Otroligt stor skillnad. 

Så vi jobbar nog ganska mycket på det att vi har rätt bemötande. (Klara, 

Verksamhet B) 

När vi ställde frågan vad personalen ansåg kännetecknade en förtroendefull relation blev 

svaren lite varierande då det handlar om den enskilda individens uppfattningar som till 

exempel kan bero på dennes bakgrund eller livserfarenheter. På Verksamhet A tyckte 

Emma att en förtroendefull relation kännetecknades av att det blev avslappnat i luften och 

att deltagarna kände att de då vågade öppna sig för henne. Hennes kollega Wilma ansåg 

att relationen berodde mycket på personkemin. Detta ledde till flexibilitet i arbetet då 

någon ur personalgruppen fick jättebra kontakt med någon, och då såg denne till att ta 

den deltagaren även nästa gång. På så sätt byggs och skapas en förtroendefull relation på 

lång sikt vilket även inkluderar trygghet. 

Det är väl att man har en tillåtande miljö, att dom kan känna att dom kan 

säga vad som helst till mig utan att jag... liksom... kommer med pekpinnar 

eller vet bäst eller utan att vi kan ha en dialog, att vi har en öppen dialog 

och just det där att dom känner sig sedda precis som alla andra, det är 

ingen skillnad… Dom är ju människor som alla andra. (Josefin, 

Verksamhet C) 

Även respondenterna på Verksamhet B var väldigt måna om vikten av att relationen borde 

innehålla stort förtroende och tillförlitlighet. De tyckte att deras verksamhet levde upp till 

detta genom att deltagare återkom till verksamheten för att berätta hur livet fortlöpt för 

dem. Detta efter att deltagaren gått dit regelbundet och knutit en kontakt genom sprutbytet 

med vårdpersonalen, för att sedan komma dit spontant och berätta hur deras liv har gått 

vidare tyder på ett förtroende hos deltagarna.  

Motstånd i mötet 

Vi frågade personalen om de ibland upplevde motstånd i mötena inom sprutbytet 

exempelvis om deltagarna kom dit enbart för att byta sprutor/kanyler och ej ville delta i 

något samtal, vill ha fler sprutor/kanyler än vad de tilldelades och så vidare. 

Respondenterna på Verksamhet C tyckte att det blev helt fel om man tvingade in en 

deltagare i ett samtal som inte var motiverad just då. I ett sådant fall borde man tänka 

framåt på den fortsatta relationen och inte skada möjligheten till denna. Respondenterna 

på Verksamhet A och B upplevde att motståndet ofta låg i när blodprov skulle tas. 

Respondenterna menade att personer som injicerar droger är väldigt rädda om sina vener. 

Vi kan ju inte mer än försöka förklara, det har väl hänt att någon ha vänt 

och valt att inte skriva in sig för det verkar för jobbigt. Kanske numera för 

att man tycker att man måste lämna blodprov när man skrivit in sig. Det 

är väl ett hinder, att man är så rädd om sina vener att man inte vill att 

någon annan ska dit och gräva. Att man inte skriver in sig på grund av det. 

Det är väl det motstånd som de flesta kommer över… är man tveksam till 
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en början… så går det jättebra sen. Det är ju också även de som inte vill 

någonting [...] Ibland får vi vara hårda och säga att du får inte byta mer 

om du inte ställer upp på det här, men det är sällan det går så långt. (Elin, 

Verksamhet B) 

Den här gruppen, när det gäller blodprov, är ju oftast väldigt svårstuckna. 

De har upplevt situationer där de har varit tvungna att lämna prover till 

exempel av olika anledningar eller att det är någon som sitter och sticker 

och sticker och sticker i dom. Vi bruka säga… att man gör en 

överenskommelse att du får ett försök. Fungerar inte det, då tar vi det nästa 

gång och hålls den principen... det gör vi ju här… vi håller på det liksom 

och då är det ju lättare och då kan det till och med vara så att dom har sagt 

först ”nej, jag vill inte lämna prover! ett försök, ja du får ett försök” sen 

när man har fått det försöket så kan de säga ”ja, men okej, du får göra det 

igen”. Men det är just det här att bygga det där förtroendet och inte klampa 

över. (Klara, Verksamhet B) 

På Verksamhet C skiljde sig svaren mellan kollegorna då Josefin upplevde att det ibland 

fanns motstånd hos deltagaren om vart informationen de lämnade skulle ta vägen. Sara 

på samma arbetsplats upplevde inget motstånd utan en stor tacksamhet hos deltagarna. 

De flesta av personalen upplevde att det absolut finns motstånd i mötena, men att det blev 

bättre efterhand. Desto fler gånger de träffades desto mindre motstånd upplevde 

respondenterna. Vårdpersonalen upplevde att deltagarna alltid testade gränserna mer de 

första besöken, sedan vet deltagarna mer vad som gällde. 

Motivation och slussning till vidare vård och 
behandling 

En del av sprutbytesprogrammens uppdrag är, vid sidan av smittskyddsarbetet, att vara 

en ingång till vård och behandling för deltagarna. Vi ställde här frågor hur de går tillväga 

om en deltagare visar att denne är motiverad för att gå vidare för att slutligen avsluta sitt 

missbruk/beroende. Vi frågade även om vilka möjliga genvägar verksamheterna hade till 

vård och behandling samt vilka faktorer som var viktigast för dem som vårdpersonal för 

att motivera deltagarna till vård och behandling. 

Betydande faktorer för motivationsarbete 

Som en del av det motivationshöjande arbetet frågade vi våra respondenter vilka faktorer, 

bemötande och relation eller erfarenhet och kunskap, som är av störst betydelse för att 

bygga en god allians med deltagarna.  

Det är ju en viktig kombination verkligen, av båda… Men jag skulle säga 

att bemötandet har otroligt stor, kanske större betydelse än ja... en stor 

blandning i personalen och som egentligen inte har någon erfarenhet att 

jobba med den här gruppen men som ändå gör ett otroligt bra jobb och 

som kanske till och med ibland får lättare kontakt för att… För det 

stämmer ju också med att det inte finns en massa förutfattade åsikter eller 

meningar utan kan bli liksom ett mer öppet möte utan där vi lyssnade på 

mer och inte är dömande innan, som just kanske är svårt att få att inte 

skina igenom när man liksom sitter och har hört allting hundra gånger.  
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Sen är det såklart viktigt med erfarenhet om inte annat för att kunna veta 

på vilket sätt man ska komma vidare, vart man ska länka? Vad är 

realistiskt och vad är inte realistiskt eller rimligt? (Elin, Verksamhet B) 

Om jag inte har tagit lärdom av dom här erfarenheterna och kunskapen för 

att jag måste, jag kan ju inte visa en taskig attityd. Då når jag ju ingen med 

någon kunskap eller någon erfarenhet. Då har jag ju inte själv heller dragit 

någon nytta eller lärdom av det. Så att det, det är ju svårt att särskilja dom, 

tror jag. Men det, jag måste ändå ha ett bra bemötande och en god attityd 

i det första mötena med personerna annars är det ju rätt kört. Annars 

kommer man ju ingenstans. (Josefin, Verksamhet C) 

Respondenterna på både Verksamhet A och C betonade även de att bemötandet var av 

absolut störst betydelse. En av respondenterna på Verksamhet C ansåg dock även att den 

erfarenhet de har av att arbeta med infektionssjukvård även är viktig för hjälpa deltagarna 

vidare. Respondenterna på Verksamhet C ansåg att det låg en fördel i att ha träffat 

deltagarna i den ordinarie infektionssjukvården tidigare då många deltagare hade 

hepatitsjukdomar innan de anslöt sig till sprutbytesprogrammet. 

Slussning till vidare vård och behandling 

En del i uppdraget är, som vi tidigare nämnt, att slussa vidare till andra former av vård 

och behandling. Med anledning av detta undrade vi hur de faktiskt gör detta på 

sprutbytesprogrammen, exempelvis om det finns något samarbete med socialtjänst eller 

beroendekliniker. 

Då har vi ju, som jag sa tidigare, möjlighet till att... om dom vill att vår 

doktor skriver en remiss till tvärs över gatan här borta, psykkliniken, till 

deras beroende... Sen har vi också haft en kontinuerlig kontakt med 

kommunen, och till att börja med så alltså socialtjänsten... Dom som 

sysslar med dom beroendefrågorna […] Dom var placerade här en gång i 

veckan om det var någon som ville... Men dom var så outnyttjade så det 

kändes lite synd ändå för att, närheten kändes ju bra. Om dom liksom 

fångar dom nu, och snacka med någon här. Men det har vi tyvärr, men vi 

har ju ändå ett... Alltså, vi har ju ändå ett kontaktnät, vi vet vilka vi ska 

vända oss till och vi vet vilka vi ska rekommendera att dom går till och... 

Vi kan ringa dom om dom vill, så kan vi ringa istället. I första hand så får 

dom kontaktuppgifterna själva, att själva ta kontakten. Men vill dom så 

hjälper vi ju till. (Josefin, Verksamhet C) 

Alltså, det beror ju på vem det är, vad de har för beroende och vad de har 

för tidigare erfarenheter av behandling. Det kan ju vara allt ifrån någon 

som bor i tält någonstans ute i skogen till någon som har det otroligt 

väletablerat med liksom lägenhet och kanske till och med arbete och 

sådär. Men det är så som... systemet är i Sverige uppbyggt... som alltså i 

nästan 90 % av alla fall ska vi säga så krävs det ju att man har en kontakt 

med socialtjänsten om man då inte tillhör de här då väldigt välfungerande 

som har ekonomi och bostad och allt sånt. Då kan man ju själv söka till 

en beroendeklinik och få bra hjälp. Men den gruppen som kommer hit, 

dem finns men de är ju inte så många utan de flesta har ju massiva behov 

och många gånger kanske vi tar kontakt med socialtjänsten […] som har 
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uppsökarteam som är ganska flexibla. Då kan vi ringa till dom, att dom 

kommer hit och att vi träffar patienten tillsammans och tittar på vad det 

finns för förutsättningar för att aktualisera […] Ibland är det ett väldigt 

motstånd. Att man måste ringa mellan 9 och 10 på morgonen för att 

överhuvudtaget blir aktualiserad och då har vi inte ens öppet och har inte 

möjlighet att ringa med patienten. Patienten måste ju vara med och sådär 

[…] är det någon som har ett heroinberoende så tittar man på om det skulle 

vara så om patienten skulle vara intresserad att ansöka om subutex eller 

metadonbehandling och i sådana fall vart man skulle vilja ha den 

behandlingen och då kanske man kallar in doktorn som måste skriva 

remisser för det och göra sin bedömning. (Elin, Verksamhet B) 

I första hand peppar vi ju dom att själva ta kontakt. På något sätt så är det 

ju såhär att ska man bli ren, då måste man vilja själv. Man måste ha 

förmågan att själv göra någonting åt det... att… man kan inte bli servad i 

allt. (Wilma, Verksamhet A) 

Nej, nej… vi tycker nog dom flesta av oss att ansvaret ligger på 

deltagaren. Är deltagaren tillräckligt motiverad så tar dom själv kontakt. 

Vi ger ju dom vägledning såklart var man kan få kontakt. Men att dom får 

va som alla andra individer. Man får själv ta ansvar för sitt eget liv och ta 

sina egna kontakter. Så tänker vi… Det tror jag dom flesta av oss gör. 

(Emma, Verksamhet A) 

Det är alltså en stor skillnad i hur man tolkar uppdraget att motivera till vård och 

behandling. Respondenterna på Verksamhet A menade att de arbetar utifrån att om 

deltagarna själv är motiverad för att avsluta sitt beroende/missbruk tar denna själv ansvar 

för att få hjälp med detta. De bidrar med broschyrer där det finns telefonnummer till 

rådgivning och socialtjänst. Respondenterna på Verksamhet C menade att de har ett 

samarbete med de som arbetar med beroendefrågor inom kommunen och kan i många fall 

hjälpa deltagarna med att ta den första kontakten. De fanns även på plats på sprutbytet en 

tid men då de var outnyttjade slutade sprutbytesprogrammet med denna service. 

Respondenterna på Verksamhet B berättade att de har ett nära samarbete med socialtjänst 

i kommunen, emellanåt förekommer det att socialtjänst har samtal med deltagaren och 

sprutbytespersonal på själva sprutbytesprogrammet för att deltagaren ska känna att denna 

befinner sig i en trygg miljö. Respondenterna på Verksamhet B kände även att de ibland 

blir motarbetade av myndigheten med anledning av deras telefontider eller långa 

utredningstid. 

[…] vi har ett nära samarbete med beroendecentrum så när vår doktor 

skickar remisser dit att dem ska titta på de väldigt snabbt och göra 

bedömningar och sådär. Men eftersom man fortfarande oftast har det där 

kravet igen med socialtjänsten så kan de i sig... de kan komma och säga 

att de ska göra sin utredning, och ska ha tre månader på sig… och det 

stoppar ju... det blir ju en enorm bromskloss. Det är ett jättehinder många 

gånger att den flexibiliteten inte finns där. Vi sitter här och har sett en 

jättestor förändring hos patienten. Vi bedömer att nu är hon eller han 

verkligen motiverad… och motivation går ju upp och ner hela tiden och 

när den är på topp… det är ju då man måste man ju fånga den på en gång. 

Men så är inte systemet uppbyggt utan istället så ska man visa att man är 
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motiverad att komma genom att komma på inbokade tider i flera veckor… 

som kanske är helt omöjligt när man lever i ett kaos med hemlöshet och 

missbruk och så. Då är det ju lätt att bara skriva av klienten då att han var 

inte motiverad för han har inte kommit på två tider. (Elin, Verksamhet B) 

Övrig rådgivning 

Vår intervjuguide innehöll en fråga om övrig rådgivning kring de destruktiva delarna av 

ett intravenöst drogberoende, exempelvis den ekonomiska problematiken för de deltagare 

som hade ett arbete/familj och så vidare eller överdosrisker som andningsdepression vid 

ett heroinberoende. 

Samtliga respondenter på de besökta verksamheterna var väldigt måna om 

sprutbytesdeltagarnas fysiska hälsa och diskuterade detta med deltagarna vid deras besök. 

Detta var oftast något som togs upp på första inskrivningssamtalet som en naturlig del av 

arbetet då de identifierade vilket sorts riskbeteende den enskilde deltagaren hade. Alla 

respondenter menade att de gick igenom injektionsteknik med deltagarna till exempel hur 

de delar sina verktyg, vilken påverkan detta har på kroppen samt var man ska injicera och 

vart man helst inte ska injicera.  

 […] det är ju med livet som insats dom håller på med sitt drogmissbruk. 

Och det är ju allvarligt alltså. Då brukar jag, verkligen trycka på att det är 

allvarligt det du håller på med. Det är ingen lek det här, utan du kan dö 

vilken dag som helst. […] Det ser man ju ibland att dom, om dom har varit 

inne på behandlingshem och har varit rena ett tag och så kommer dom å 

nu så ska jag festa till, det är ju då det blir överdoser ofta... Eller ”nu ska 

jag in på behandlingshem nu ska jag ta en sista dos” då tycker jag också 

att det händer att det går snett. Då brukar jag också säga det, eller det gör 

vi nog alla, ta det lugnt liksom för att det är dom här gångerna det brukar 

bli fel. Att man inte kan, ja framförallt om har varit ren ett tag då vet man 

inte riktigt vad man tål. (Emma, Verksamhet A) 

[…] det här med att risken av att blanda massa droger, framförallt när dom 

är yngre. Dom äldre verkar mer hålla sig till sin drog eller vad man ska 

säga. ”Det här, jag tar det och sen… och det lämnar jag aldrig om jag inte 

dricker alkohol förstås”. Men dom yngre blandar ju helt vilt det dom 

kommer över, så det är också en såna här diskussioner man har. Faran av 

att ett plus ett inte alltid blir två, utan trettiofem. Eller något… Alltså sånt 

pratar man om… och injektionsteknik, det här med att vi delar ut filter 

också. För många löser ju upp tabletter och sprutar i sig saker som ja… 

bara ger upphov till skada istället för att. Alltså rent fysisk skada, man kan 

ju skada sina kärl och få... och hjärtat, så vi talar ju om det rent medicinska 

aspekterna också av ett missbruk. Det som händer med kroppen. 

Spritsuddar delar vi också ut, så att man… Om man har missbruk ändå 

gör det så nyttigt, om man nu kan kalla det, man kan.. Inte nyttigt är det 

naturligtvis inte men att man gör det med så liten risk som möjligt. För 

dom är ju också intresserade av sin hälsa. (Josefin, Verksamhet C) 

Respondenterna på Verksamhet B menade att de önskade att få till en hjärt- och 

lungräddningskurs för deltagarna så att dessa kan ingripa vid en eventuell överdos av 

heroin. Alla verksamheter delade även ut kondomer till deltagarna och påpekade riskerna 
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av smittspridning av blodsjukdomar även denna väg. Det har även varit tal om utdelning 

av naloxon till sprutbytesdeltagarna på alla verksamheterna, men ingen har påbörjat 

denna utdelning ännu 

Åsikterna om den ekonomiska problematiken hos samtliga respondenter var att 

personalen helst inte ville veta hur deltagarna fick tag i pengar till sitt missbruk. Därför 

ställde de inga frågor utan istället informerade de deltagarna om att det var ohållbart i 

längden att hålla på med droger även ekonomiskt sett. Vårdpersonalen var medvetna om 

att den ekonomiska situationen hos varje deltagare skiljde sig då vissa hade ordnade 

förhållande med arbete att gå till medan en del är hemlösa.  Respondenterna på en av 

verksamheterna ville inte prata för mycket om ekonomin alls då de inte visste hur de 

skulle hantera svaret alla gånger.  

Diskussion 
I denna diskussionsdel kommer vi att diskutera för- och nackdelar med den metod vi 

använt för att genomföra studien, jämföra de empiriska resultaten med tidigare 

internationell forskning och därmed undersöka hur de svenska sprutbytesprogrammen 

står sig mot de internationella samt diskutera hur applicerbara perspektiven på sprutbyte 

är i den politiska och mediala debatten. Slutligen kommer vi att presentera våra slutsatser 

och även framhäva de pedagogiska implikationerna av denna studie. 

Metoddiskussion 

Den metod som användes för att genomföra studien var en kvalitativ semi-strukturerad 

intervju. Detta ansåg vi vara den mest lämpliga metod på förhand då den kunde ge svar 

på vårt syfte och frågeställningar. Forskningstraditionen som användes var 

hermeneutiken vilket syftar till att försöka förstå mänskligt beteende och nekar inte 

forskarens egna förståelse till skillnad från positivismen. Detta ställningstagande 

bedömde vi som mest passande då vi undersökte personalens upplevelser om bemötande 

och hur de, med tanke på kunskap och erfarenheter, kunde motivera deltagaren till vård 

och behandling. Dessa upplevelser är högst subjektiva och resultatet går därmed inte att 

generalisera.  

Vi utformade teman utifrån syfte och frågeställningar i en intervjuguide vilket i princip 

gjorde det omöjligt för respondenten att undgå våra teman om de valde att svara på 

frågorna, vilket alla gjorde.  Vi hann tyvärr aldrig genomföra en pilotstudie då vi bokade 

in alla intervjuer ganska snabbt och tätt, vilket både kan ses som en för- och nackdel. 

Fördelen var att vi hade möjlighet att transkribera alla intervjuer innan nästa, vilket gjorde 

att vi kunde ha ändrat frågorna om dessa hade varit svåra att förstå eller besvara för 

respondenterna. Samtidigt blev vi mer bekväma i intervjusituationen av att ha alla 

intervjuer tätt och kunde då fokusera på bara detta. Nackdelen är att det hade hjälpt oss 

att ha gjort en pilotstudie då vi bland annat hade märkt ungefär hur lång tid intervjun 

skulle ha tagit och hade testpersonen upplevt att frågorna var för breda eller svåra att 

förstå hade vi kunnat ändra dessa innan vi skulle ut och träffa våra respondenter.  

Vi valde ut de mest lämpliga respondenterna för att kunna besvara våra frågor. Alla 

arbetade med själva sprutbytet och kunde ta till sig frågorna som ställdes. Tanken från 

början var att intervjua alla från samma yrkesroll. Vi intervjuade en kurator och resterande 

var sjuksköterskor. Detta ansåg vi vara en fördel att få en kurators bild av arbetet. Alla 
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verksamheter hade inte kurator vilket gjorde det omöjligt att intervjua bara den 

yrkeskompetensen. Valet av antal intervjupersoner i relation till studiens proportion hade 

eventuellt kunna berikas ytterligare om de sex intervjupersonerna hade valts utifrån mer 

än tre olika verksamheter. Det hade kunnat ge en bredare och kanske mer rättvist resultat 

av personalens upplevelser samtidigt som vi fångat upp personal tre av sju 

sprutbytesprogram i Sverige.  

Missiv (se bilaga 2) skickades ut till intervjupersonerna. Denna innehöll vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. Inför intervjuerna funderade vi på hur vi skulle uppfylla respondenternas 

anonymitet. För att undvika att det skulle gå att härleda till intervjupersonerna på något 

sätt användes fingerade namn. Verksamheterna har aldrig benämnts med namn eller ort 

utan kallats Verksamhet A, B och C.  

Intervjuanalysen som användes var meningskoncentrering. Vi läste igenom våra 

transkriberade intervjuer flera gånger och strök under svaren på de olika temana med 

olika färger på överstrykningspenna. På detta sätt fick vi fram det mest relevanta för vårt 

syfte och frågeställningar genom tre olika teman samt underrubriker till dessa. Resultatet 

har varvats med deskriptiv text för att vägleda läsaren men också med intervjucitat för att 

ge läsaren tillgång till intervjupersonernas egna ord.  

Tillförlitlighet och äkthet är de kvalitetskriterier som eftersträvats i denna studie. Vi anser 

att vi har skapat en fullständig redogörelse om forskningsprocessens faser innefattande 

problemformulering, val av undersökningspersoner, beslut angående analysen, teoretiska 

utgångspunkter, intervjuguide samt hur vi valt att tolka resultatet. Detta bidrar till studiens 

pålitlighet och överförbarhet. Ingen av respondenterna uttalade en önskan om att få läsa 

intervjuernas transkriberingar eller resultat direkt och därmed tänkte vi inte på att skicka 

ut dessa innan examinationen. För att styrka och konfirmera att vi agerat i god tro och att 

vi inte medvetet låtit personliga värderingar påverka resultatet hade detta i efterhand varit 

bra även om vi genom resultatets gång eftersträvade största möjliga objektivitet. Däremot 

kommer den färdiga studien skickas ut till alla medverkande verksamheter för att försöka 

uppnå ontologisk autenticitet. För att uppnå en trovärdighet i resultatet bör forskningen 

utförts i enighet med de regler som finns, vilket vi anser då vi dels informerade om detta 

i det utskickade missivet samt gav muntlig information till respondenten innan varje 

intervju.  

Resultatdiskussion 

Inledningsvis kommer vi i denna resultatdiskussion ta hjälp av den tidigare beskriva 

teoretiska utgångspunkt för att problematisera de empiriska resultaten jämfört med den 

valda teorin. Därefter har vi valt att ordna diskussionen efter samma tema som resultatet. 

Nedan kommer vi diskutera de empiriska fakta som vi har samlat in och diskutera dessa 

tillsammans med den tidigare forskningen på området. Det material som är insamlat anser 

vi är fullt tillräcklig för att svara på studiens frågeställningar.  

Punktuella eller relationella möten 

I denna studie har vi valt att undersöka hur personalen på de svenska 

sprutbytesprogrammen arbetar för att bygga förtroendefulla relationer och motivera 

deltagarna till vidare vård och behandling. Forskningsläget är, som tidigare nämnts, 

uppdelat i två olika riktningar varav den ena är fokuserad på effekterna på 

smittspridningen av blodsjukdomar och den andra hur väl deltagarna lyckas/kommer 
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vidare i vård och behandling. Vad gäller ingång till behandling är det framförallt studier 

där författarna undersökt olika möjligheter på plats eller använt insamlat datamaterial om 

hur väl programmen lyckas med sitt motiverande arbete. Vi har inte haft tillgång till den 

typen av data i den här studien vilket gör det svårt att faktiskt visa hur väl de svenska 

sprutbytesprogrammen står sig mot de internationella.  

Wright (2000) diskuterar termerna subjektivitet och intersubjektivitet tillsammans med 

ett punktuellt eller relationellt perspektiv. En människas subjektivitet är det som utgör det 

egna jaget, självet eller identiteten och möts två reflekterande subjekt bildar de 

gemensamt en intersubjektivitet. Wright (2000, sid 33) menar att det punktuella 

perspektivet kan ses som en ”[…] individcentrerad subjektsuppfattning där enskilda 

individer eller deras beståndsdelar utgör grundenheten för analysen och den 

kommunikation som sker mellan människor förstås som ett samspel mellan fristående 

subjekt”. Subjekten i det punktuella perspektivet lär inte av varandra och bildar oftast inte 

en gemensam värld där subjekten samspelar tillsammans.  

Av de empiriska resultat som är insamlade i denna studie har vi sett de möten som sker i 

de sprutbytesprogram som är en del av sjukhusets infektionsklinik är mer av ett punktuellt 

slag. Deltagarna räknas i stort sett som ordinarie patienter till infektionskliniken och med 

detta kommer även att de inte får några fördelar genom att nyttja sprutbytet. Några av 

respondenterna har vittnat om att det finns en stor otålighet bland deltagarna och därmed 

kan längre väntetider bidra till att deltagarna lämnar verksamheten eller att det från början 

uppstår ett motstånd i mötet. Om personalen på sprutbytesprogrammen har det hektiskt 

på infektionsklinikens ordinarie verksamhet kan detta även mynna ut i att 

sprutbytesdeltagarna eventuellt inte blir bemötta som reflekterande subjekt, utan att det 

lätt bli en “handelsbod” där deltagarna kommer in, byter sina sprutor/kanyler och går 

direkt igen. Vi tror samtidigt att det är av stor vikt att bemöta sprutbytesdeltagarna som 

vilken patient som helst för att inte döma ut deltagarna i ett första skede och skapa ett 

punktuellt möte bestående av subjekt och objekt. Detta har vi inte sett på någon av de 

verksamheter vi har besökt utan alla har betonat vikten av att bemöta alla deltagare med 

en stor respekt och som individuella subjekt.  

Ytterligare en del av sprutbytesprogrammen som kan ses i ett punktuellt perspektiv är 

verksamheternas öppettider. Alla verksamheter var relativt hårda med sina öppettider för 

att det skulle vara en “hållbar arbetsplats”. Personalen på en av verksamheterna upplevde 

att om man fått avvisa en deltagare på grund av att verksamheten är stängd kunde det 

uppstå ett motstånd i mötet. Mötet kan då ses i ett punktuellt perspektiv från deltagarnas 

sida. De kan uppleva att personalen inte förstår situationen och motarbetar deltagarnas 

egen motivation till att minska smittspridningen av blodsjukdomar. Här kan även 

sprutbytesprogrammens ena och mest övergripande syfte, att minska smittspridningen, 

äventyras. Tilldelas deltagarna inte några rena sprutor/kanyler eller lämnar in förbrukade 

sprutor/kanyler finns det stor risk för att de slängs i närområdet samt att sprutor/kanyler 

delas dem emellan.  

På en av verksamheterna ansåg personalen att deltagarens egen motivation är tillräcklig 

för att de skulle kunna påbörja sin väg mot ett drogfritt liv. Neufeld m.fl. (2008) visade i 

sin studie att sprutbytesdeltagarna ofta hade ett högt riskbeteende och Strathdee m.fl. 

(2005) menade att det i många fall behövs någon som samordnar insatserna för deltagarna 

för att de ska lyckas ta sig vidare i vård och behandling. Vi kan därmed konstatera att 

genom att verksamheten tilldelar deltagarna allt ansvar för att gå vidare i vård och 
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behandling strider mot det arbetssätt delar av den internationella forskningen förespråkar. 

Vi menar samtidigt att detta kan ses utifrån ett punktuellt perspektiv där deltagarna och 

personalen inte är i samförstånd vad gäller möjligheten till vård och behandling utan att 

personalen frånsäger sig sitt ansvar i denna del. 

Genom ett intersubjektivt möte i ett relationellt perspektiv ses personal och 

sprutbytesdeltagare som en del i helheten tillsammans. Wright (2000, sid 34) menar att 

intersubjektivitet är den “[...] gemensamma världen i den generella betydelsen 

’samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet präglad av samordnad handling’. Termen 

beskriver en temporal interaktionsprocess mellan människor i vardande”. Det relationella 

perspektivet stod ut framförallt på den verksamhet som var en fristående enhet. Här var 

deltagarna ständigt högt prioriterade och personalen tog sig tid till att vara en del i 

deltagarens eget arbete mot ett drogfritt liv. Genom att emellanåt vistas i väntrummet för 

att samtala med deltagarna bildas redan där en intersubjektivitet som följer med i andra 

delar av sprutbytesprogrammets verksamhet. Trots att man kan se att det relationella 

perspektivet lyser starkast på denna verksamhet kunde man även hitta delar som mer var 

av punktuell karaktär. Ett exempel är de tidigare nämnda öppettiderna som man var 

oerhört noggrann med även om det fanns personal på plats utanför öppettiderna. Wright 

(2000) betonar att relationen och samförståndet är centralt i ett relationellt perspektiv och 

vi menar att verksamheterna inte kan leva upp till detta genom hur de är organiserade och 

utformade idag. I flera fall ser vi att personalen och deltagare befinner sig i en 

intersubjektivitet, men denna intersubjektivitet mynnar inte alltid ut i ett relationellt 

perspektiv utan mer i ett relationellt-/punktuellt perspektiv. 

Sammanfattningsvis menar vi att intersubjektivitet och det relationella perspektivet har 

visat sig mest synligt på den verksamhet som är en fristående enhet med personal som 

arbetar uteslutande med sprutbyte. Det finns tydliga tecken på intersubjektivitet och en 

önskan om mer relationella möten på de andra två verksamheterna men utformningen och 

resurserna är en stark bidragande orsak till att de inte når hela vägen dit. Vi menar trots 

det att ett pedagogiskt möte inte ska vara en resursfråga utan det krävs att personalen visar 

ett stort engagemang för deltagarna. Alla våra respondenter har uttryckt att man som 

personal inom sprutbytet måste vara icke dömande och behandla alla individer lika. Detta 

är ett starkt uttryck för intersubjektivitet men de lyckas inte riktigt nå fram till ett 

relationellt perspektiv. 

Perspektivdiskussion 

Sprutbytesprogrammen i Sverige är grundade i ett skadereduktionsperspektiv. Personalen 

på verksamheterna uttrycker framförallt en önskan om att deltagarna i sitt destruktiva 

missbruk/beroende lever ett så bra liv som möjligt. Enligt Stenström (2008) är dock 

drogpreventionsperspektivet mest rådande bland personalen på verksamheterna. Mot 

bakgrund av det empiriska resultat vi har samlat in i denna studie önskar vi att diskutera 

dessa perspektiv i ljuset av det empiriska resultatet. Sprutbytesverksamhet har sedan 

starten 1986 varit en infekterad politisk fråga och perspektiven på sprutbyte är i sig inte 

oproblematiska. Anhängare av skadereduktions- eller normaliseringsperspektivet samt 

folkhälsoperspektivet kan mycket väl även inkludera drogpreventionsperspektivet i sina 

idealistiska mål. Anhängare av det restriktiva perspektivet kan inte på samma sätt luta sig 

mot något av de andra perspektiven då de är raka motsatser till detta perspektiv.  

Eftersom åtminstone ett av sprutbytesprogrammen använder sig av ”one-for-one” 

systemet kan man dra en slutsats att förbrukade sprutor/kanyler kommer tillbaka till 
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verksamheten eftersom de annars inte får några större mängder injektionsverktyg. Det 

finns inga svenska undersökningar som har studerat var sprutorna tar vägen efter att de 

använts och det är därmed svårt att konstatera att fallet är att de återlämnas för förstöring. 

Ingen av verksamheter uttryckte att det var mycket svinn på sprutor/kanyler och därför 

tror vi att en stor del återlämnas. 

Anhängare av det restriktiva perspektivet anser att sprutbytesprogrammens verksamhet 

står i direkt strid med ett narkotikafritt samhälle genom att dela ut injektionsverktyg till 

personer som injicerar droger. Inom detta perspektiv vill man genom att göra det så svårt 

som möjligt för individen att bruka droger och på sikt kommer individen att bli drogfri. 

Mycket talar däremot inte för det restriktiva perspektivet bland annat på grund av att de 

verksamheter som har besökts i den här studien vittnar om att de som nyttjar 

sprutbytesprogrammet är en målgrupp som ingen annan myndighet eller vårdinrättning 

har kontakt med. Skulle sprutbytesverksamheterna stängas ner skulle därmed denna 

målgrupp få stå på helt egna ben om de skulle uttrycka en önskan om att sluta injicera 

droger. Vi anser därmed att sprutbytesprogrammens verksamhet inte direkt står i strid 

mot det narkotikafria samhället utan att det istället kan vara i linje med det genom att man 

når många fler som annars kanske varit helt osynliga. Personalen på verksamheterna 

vittnar även om att genom att tillhandahålla rena injektionsverktyg ger de deltagarna 

ytterligare en chans i livet genom att göra det intravenösa missbruket så skonsamt för 

kroppen som möjligt. 

Det perspektiv som är rådande bland personalen inom sprutbytesprogrammen är 

skadereduktionssperspektivet. Stenström (2008) menar att det tydligaste ideologiska 

uttrycket i detta perspektiv är normaliseringsperspektivet vilket vårt empiriska resultat 

inte talar för. Flera av våra respondenter uttalade att det är skadereduktionen som driver 

dem att arbeta med verksamhetens målgrupp. Problemen finns i vårt samhälle och det är 

en större politisk fråga än den som berör sprutbyte. Respondenterna betonar att de är 

starka motståndare till drogbruk men att de personer som injicerar droger ska ha en 

möjlighet att göra det så riskfritt som möjligt. De menar även att det inom 

sprutbytesverksamheten finns vägar till vård och behandling för den som önskar det, även 

om vissa gör det lättare för deltagaren än andra. 

Målet med sprutbytesprogrammen bör dock att vara i linje med 

drogpreventionsperspektivet.  Stenström (2008) visade i sin avhandling att det endast är 

en väldigt liten del som nyttjar sprutbytesprogrammens komplementära service vilken 

innefattar motivationsarbetet mot ett drogfritt liv. Endast en av de verksamheter vi 

besökte var väl införstådda av vikten av detta arbete och hade under alla öppettider en 

kurator som fanns till förfogande. Här var även alla i personalen utbildade i MI och 

läkaren hade stor kunskap av infektionssjukdomar, beroende samt underhållsbehandling. 

Hyshka m.fl. (2012) visade i sin studie vikten av att sprutbytesprogrammen är 

organiserade och utformade på ett korrekt sätt för att de ska uppfylla sitt syfte. 

Sprutbytesprogrammens utformning och organisation är alltså av stor vikt för att de ska 

lyckas med målsättningen att motivera till vård och behandling. I det empiriska resultat 

som är insamlat till denna studie visade sig att det motiverande arbetet i stort är en 

resursfråga. Den verksamhet som var en fristående enhet kunde i betydligt större 

utsträckning bygga förtroendefulla relationer och på sikt även påbörja en väg mot ett 

drogfritt liv för deltagarna, alltså ett drogpreventivt perspektiv. På de verksamheter som 

var en del av sjukhusets infektionsklinik var det framförallt skadereduktion man arbetade 

med. 
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Utbildning, utveckling och resurser 

Folkhälsomyndigheten (2015) ansåg i sin rapport att personalen vid sprutbytesprogram 

bör vara utbildade i någon form av samtalsmetodik, exempelvis motiverande samtal, för 

att kunna verkställa verksamhetens ena uppdrag vilket är att motivera till vård och 

behandling. Av de verksamheter som vi besökte hade endast personalen på två av tre 

verksamheter genomfört en MI-utbildning varav en av verksamheterna tyckte att den inte 

var tillräcklig. En av verksamheterna var i stort sett omedvetna om vad motiverande 

samtal var för något eller om någon i personalen hade genomfört en sådan utbildning.  

I vissa fall då vi fick liten respons på hur de faktiskt arbetar med att skapa en 

förtroendeingivande miljö och motivera deltagarna till vård och behandling för att få hjälp 

med att avsluta sitt missbruk/beroende hänvisade vi till lag (2006:323) om utbyte av 

sprutor och kanyler där det står att “[s]prututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant 

sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling”. Trots att det står i den första 

paragrafen var en av verksamheterna helt oförstående om detta var en lag eller om det 

mer var en arbetsbeskrivning. Två av verksamheterna var väl införstådda med att denna 

del av sprutbyte var ett av de stora uppdragen förutom att minska smittspridning av 

blodsjukdomar. Endast en av verksamheterna, Verksamhet B som bedrevs som en enskild 

klinik menade att landstinget, som var deras uppdragsgivare, var intresserade av följa 

även detta arbete.  

Alla de verksamheter vi har besökt uttryckte att deltagarna har visat ett motstånd mot det 

legitimationskrav som finns. De menade dock att detta var ett hinder som de flesta kom 

över relativt snabbt, det var bara den första tröskeln som var svår att ta sig över. Två av 

verksamheterna uttryckte att deltagarna nämnde att de hade vänner som borde ta del av 

sprutbytesprogrammens verksamhet men att de inte vågat på grund av, vad de kallar det, 

registreringen. Alla tre verksamheter hade även en åldersgräns på 20 år. En av 

verksamheterna menade även att många av deltagarna redan hade hepatit innan de anslöt 

sig till sprutbytesprogrammet och detta visar att det möjligen skulle främja 

smittskyddsarbetet genom att sänka eller helt utesluta åldersgränsen. Det är även tänkbart 

att genom att erbjuda mer generösa öppettider kunna nå ut till fler individer. Hyshka m.fl. 

(2012) poängterar att sprutbytesprogrammen bör vara lättillgängliga och ha generösa 

öppettider för att verksamheten ska fungera på ett tillfredställande sätt. I Sverige är 

sprutbytesprogrammen öppna i genomsnitt 4-6 timmar om dagen. Hyshka m.fl. (2012) 

menar även att för att sprutbytesprogrammen ska fungera fullt ut bör de inte tillämpa 

“one-for-one”-systemet. Vi har endast information om hur sprutor/kanyler delas ut från 

en av verksamheterna vilket betyder att vi inte kan generalisera denna information. På 

den verksamhet där vi har denna information tillämpar de just “one-for-one”-systemet. 

Kommer man dit utan några sprutor/kanyler för förstöring tilldelas man enbart en spruta 

och två kanyler. Enligt Hyshka m.fl. (2012) är det tveksamt om sprutbytesprogrammet då 

fungerar på personer som injicerar kokain då de är i behov av betydligt fler rena 

sprutor/kanyler om dagen än vad exempelvis personer som injicerar heroin har. 

Folkhälsomyndigheten (2015) betonar att en kurator inom sprutbytesprogrammet är av 

stor betydelse för att hjälpa deltagarna mot ett drogfritt liv. De menar även att 

sprutbytesprogrammens kurator bör fungera som en “case-manager” och samordna 

insatserna för klienten. Strathdee m.fl. (2005) har i sin studie visat att sprutbytesdeltagare 

som får tillgång till en “case-manager” visat signifikanta skillnader vad det gäller att 

påbörja behandling. Endast en av tre verksamheter hade en kurator knuten direkt till 
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verksamheten. En av verksamheterna hade kontakt med två kuratorer som fanns på 

sjukhuset och som kunde bidra med sin tid om det fanns ett behov och önskan från 

deltagarna. En av verksamheterna hade inget samarbete med någon kurator. 

Neufeld m.fl. (2008) menar att sprutbytesdeltagare är en högriskpopulation som har en 

sämre prognos för lyckad behandling. Därmed bör man som personal på 

sprutbytesprogram arbeta för att ge deltagarna en bra grund för att komma vidare till vård 

och behandling. De sprutbytesprogram som var en del av sjukhusets infektionsklinik 

berättade att det ibland inte riktigt fanns den tid de önskade till verksamhetens deltagare. 

Personalen kunde emellanåt känna sig stressade och på grund av detta kunde det ibland 

hända att sprutbytesdeltagarna fick vänta en längre stund innan de kunde byta sina 

sprutor/kanyler. Möjligen kan det vara så att det i en sådan här situation kan uppstå 

motstånd i mötet mellan personal och deltagare vilket kan bli ett hinder för att bygga 

vidare på relationen och lyckas i arbetet med att motivera till vård och behandling. 

Förtroendefulla relationer och bemötande 

Stenström (2008) skriver i sin avhandling att sprutbytesverksamheternas syfte är att skapa 

kontaktytor mot personer som injicerar droger som saknar eller har bristfällig tillgång till 

hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst. Detta utöver de preventiva åtgärder som finns 

för att förhindra HIV- och HCV-smittspridning. Käll m.fl., (2005) hänvisar till 

narkotikasamordnaren Björn Fries förslag angående sprutbytesverksamheter där de bland 

annat tar upp att sprutbytet inte får fungera som en billig ersättare för mer resurskrävande 

insatser. Det borde enligt författarna inte bli en arena där enbart sprutor och kanyler byts. 

Av de verksamheter som vi besökte ansåg samtliga att bemötande och att skapa 

förtroendefulla relationer med deltagarna var viktigt. På den verksamhet som enbart hade 

sprutbytet som arbetsuppgift såg kuratorn ofta till att vara ute i bytet för att skapa kontakt 

och förtroende hos deltagarna. Detta för att hon ansåg att den korta kontakten på två 

minuter ibland kan betyda mer än ett helt samtal på en timme och menade att det är på så 

sätt de bygger upp det långsiktiga förtroendet.  

Alla besökta verksamheter betonade vikten av att inte vara dömande gentemot 

sprutbytesprogrammets målgrupp. Två av tre verksamheter framhöll att alla 

sjuksköterskor inte var lämpade att arbeta inom just sprutbytet då fördomar och 

förutfattade meningar inte får påverka den yrkesprofessionellas arbete. Deltagarna som 

kommer måste bemötas som vilken annan person som helst för man bör se till att denne 

inte känner av det underläge som ofta uppkommer i vårdsituationer. Många deltagare 

uttryckte istället tacksamhet mot vårdpersonalen på sprutbytet då de kanske för första 

gången upplevde sig behandlas som en människa och inte som en narkoman. Stenström 

(2008) har undersökt hur kontakten med socialtjänst sett ut med deltagarna både innan 

och efter inträde i programmet. Stenström (2008) visade att knappt 60 procent av 

deltagarna hade haft kontakt med socialtjänsten innan debuten i sprutbytesprogrammen. 

Lika stor andel hade även kontakt under tiden de deltog på sprutbytesprogrammen. Detta 

innebär att drygt 40 procent initialt inte har någon kontakt med socialtjänsten. En av 

verksamheterna berättade att 30 procent av deltagarna inte hade kontakt med någon övrig 

sjukvård, psykiatri eller socialtjänst utöver kontakten med sprutbytesverksamheten. Detta 

visar hur viktig kontakten med sprutbytesverksamheterna blir genom att komma åt de 

människor i samhället som övrig vård har misslyckats med att nå.  

Emellanåt förekommer det även att deltagarna gör sociala besök för att berätta bland annat 

hur de lyckas i behandling, fått ett arbete eller hur kontakten med socialtjänst fortlöper. 
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Stenström (2008) menar i sin avhandling att det framförallt är äldre personer som injicerat 

droger under en längre tid som gör sociala besök på verksamheten utan att byta sprutor 

och kanyler. Enligt Stenström (2008) har de personer som i större grad gör sociala besök, 

större erfarenhet av tidigare behandlingar och de har även haft en tätare kontakt tidigare 

med socialtjänst än de personer som inte göra några sociala besök. Samtliga besökta 

verksamheter berättade att de får sociala besök av deltagare som vill berätta hur deras liv 

ser ut nu eller bara prata. Dock har vi ingen information om vilka av deltagarna som i 

större utsträckning gjorde dessa besök.  

Motivation och slussning till vidare vård och behandling 

Käll m.fl. (2005) och Stenström (2008) menar att det långsiktiga målet med sprutbytet är 

att personalen i samband med bytet av sprutor/kanyler ska motivera till vård och 

behandling. Samtliga respondenter på de verksamheter vi har besökt ansåg att bemötande 

var den största bidragande faktorn för motivationsarbetet. Verksamheterna betonade trots 

det att den erfarenhet och kunskap de har fått genom sitt arbete som 

infektionssjuksköterskor är av stor vikt i det motiverande arbetet.  

Neufeld m.fl. (2008) visade i sin studie att sprutbytesdeltagare är en högriskpopulation 

med sämre prognos för lyckad behandling än individer som påbörjar behandling genom 

andra vägar. Kidorfs m.fl. (2011) studie visade överlag samma sak men även att de 

personer som injicerar droger som nyttjar sprutbytesprogrammen i många fall inte ökar 

sitt drogbruk utan att det istället kan minska. Att det kan minska kan bero på att personalen 

på sprutbytesprogram lyckas med sin drogpreventiva rådgivning och här menar vi att det 

finns ett bra läge att fånga upp deltagaren för att denna ska gå vidare i vård och 

behandling. En av verksamheterna kände att de i många fall är motarbetade av 

beroendevård och socialtjänst på grund av de långa handledningstider som finns. 

Folkhälsomyndigheten (2015) betonar vikten av att sprutbytesprogrammen har genvägar 

till vård och behandling för att deltagarens motivation ska kunna utnyttjas när den är på 

topp. Har deltagaren motivationen kan det i många fall ta upp till tre månader innan 

individen kan påbörja någon form av behandling och på tre månader kan motivationen gå 

ner förhållandevis mycket. En av verksamheterna anser att ansvaret ligger på individen 

själv att påbörja behandling och detta menar vi strider mot både den internationella 

forskningen samt svenska forskningen på området. Personalen hade inte heller någon MI-

utbildning vilket i stort har gjort sprutbytesprogrammet till en ”bytes bod”. Stenström 

(2008, sid. 115) hänvisar till Björn Fries som menade att sprutbytesprogrammen ”[…] 

inte fick reduceras till ett byte av sprutor och kanyler”. Dessvärre är det precis så det har 

blivit på denna verksamhet. Den enda väg mot ett drogfritt liv som fanns på verksamheten 

var att de gav deltagarna telefonnummer och broschyrer om beroendevård. 

När vi genomförde studien var vi även intresserade av vilken information i övrigt 

personalen gav deltagarna om de destruktiva delarna av ett intravenöst missbruk. Alla 

verksamheter försöker i den mån det är möjligt få deltagare att göra det intravenösa 

missbruket så skonsamt för kroppen som möjligt. Framförallt talas det om 

injektionsteknik på sprutbytesprogrammen. En av verksamheterna hade även ambitionen 

att lära ut hjärt- och lungräddning till deltagarna och detta anser vi är ett mål i helt rätt 

riktning. Verksamheterna har vad man kan kalla ett ”guldläge” då de träffar en målgrupp 

som inte många andra myndigheter gör och därmed ligger ett stort ansvar på 

verksamheten att vara en livräddande insats. De lyckas redan med detta genom 
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smittskyddsarbetet men det finns en mängd andra delar som är förödande av ett 

intravenöst missbruk. 

Slutsatser och implikationer 

Under de empiriska undersökningarna som är med i den här studien har våra fyra 

frågeställningar varit grunden i allt arbete. Frågeställningarna vi tog med oss ut till de 

olika sprutbytesverksamheterna var (1) hur beskriver vårdpersonalen sitt bemötande och 

sin upplevelse av förtroendefulla relationer?, (2) hur upplever vårdpersonalen betydelsen 

av bemötande och förtroendefulla relationer för deltagaren?, (3) vilka faktorer 

(bemötande och relation eller erfarenhet och kunskap) är av störst betydelse för att 

motivera till vård och behandling? samt (4) hur går de tillväga inom 

sprutbytesverksamheterna då en deltagare visar motivation för att avsluta sitt 

missbruk/beroende? 

Samtliga verksamheter betonar vikten av att ett bra bemötande är mest tongivande för att 

bygga en förtroendefull relation till deltagarna. De menar även att det är ett gott 

bemötande som gör att deltagarna återvänder till sprutbytesverksamheten och därmed är 

det lättare att påbörja ett motivationsarbete för att det slutligen ska mynna ut i ett drogfritt 

liv. Verksamheterna kunde även konstatera att en kombination av erfarenhet och kunskap 

inom infektionssjukvård tillsammans med bemötande och relation är en viktig del i det 

behandlingspedagogiska arbete de utför på sprutbytesprogrammen i Sverige. Genom att 

ha välgrundad kunskap om de destruktiva somatiska delarna av ett intravenöst missbruk 

är det lätt att fånga upp deltagaren för att de även ska kunna arbeta med det psykologiska 

och skapa motivation för att påbörja vård och behandling. Därmed kan vi påstå att en 

varierad arbetsgrupp som består av både infektionssjukvårdare och socionomer eller 

behandlingspedagoger är av stor vikt för att nå målgruppen och för att kunna motivera till 

vård och behandling.  

Endast en av tre verksamheter hade en kurator direkt knuten till verksamheten. Personalen 

på två av tre verksamheter var MI-utbildade samt att två av tre verksamheter hade 

kontinuerligt samarbete med beroendevård och socialtjänst i regionen. En av 

verksamheterna ansåg att det var deltagarens eget ansvar att leta reda på lämplig 

behandlingsinsats och påbörja vägen mot ett drogfritt liv. Internationell forskning har 

visat att personer som injicerar droger och som nyttjar sprutbytesprogrammen är en 

högriskpopulation och därmed är det av stor vikt att de får hjälp att hitta rätt 

behandlingsinsats. Det är även betydelsefullt att deltagarna som visar motivation kan gå 

genom handläggningen snabbare då motivationen kan i stort sätt kan försvinna under de 

tre månader som handläggningstiden är idag. Vi har endast besökt tre verksamheter av 

sju i Sverige men variationen av hur de arbetar med det motiverande arbetet är enorm. Vi 

tror att en mer sammanhängande plan för hur sprutbytesprogrammen ska motivera till 

vård och behandling bör framställas.  

Ramarna för sprutbytesverksamheterna bör därmed ses över för att i största möjliga mån 

kunna nå relationella pedagogiska möten. Vi kunde i denna studie se att det är 

utformningen och resurserna som är bidragande till att de möten som sker inom sprutbytet 

gränsar mer till ett punktuellt perspektiv. Den verksamhet som var en fristående enhet 

visade tydligast tecken på ett relationellt perspektiv på de möten som sker. 
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Pedagogiska implikationer 

Pedagogikens kunskapsområde handlar bland annat om påverkans-/lärande- och 

förändringsprocesser. Vi anser att denna studie innefattar alla dessa delar och är därmed 

av pedagogiskt intresse för att personal på sprutbytesprogram ska kunna utvecklas och 

hjälpa deltagarna till vård och behandling. Inom sprutbytesprogrammen ser vi det 

motiverande arbetet och deras samarbete med andra instanser som en tydlig del i 

påverkans- och förändringsprocesserna. Det finns även en del inom sprutbytet som 

innefattar att lära ut injektionsteknik för att minska riskerna med ett intravenöst 

drogberoende samt hur deltagarna kan hjälpa andra vid eventuella överdoser. Denna del 

anser vi är en lärandeprocess som kommer vara av stor vikt för deltagarna under en längre 

tid. Man kan även koppla sprutbytesprogrammens smittskyddsarbete till pedagogikens 

kunskapsområde genom att de når en målgrupp som i många fall inte har kontakt med 

någon annan myndighet eller vårdinrättning. Att minska smittspridning av blodsjukdomar 

är av behandlingspedagogiskt intresse då man synliggör deltagarna och hjälper dem att 

leva vidare med sina, i många fall, obotliga sjukdomar. 

Framtida forskning 

Sedan oktober 2011 har den så kallade MATRIS-studien pågått i Malmö. I denna studie 

undersöker de hur väl sprutbytesdeltagarna lyckas i vård och behandling genom kortare 

handläggningstider. Anledningen till att studien påbörjades var att det inom 

sprutbytesprogrammen inte har funnits någon organiserad slussning till annan form av 

behandling tidigare. Vi anser att denna studie är i helt rätt riktning då vi sett i vår studie 

att alla verksamheter som vi har besökt har helt olika tankar kring detta. Vi anser även att 

Socialstyrelsen bör framställa en strukturerad plan som berör sprutbytesprogrammens 

motivationsarbete och hur samarbetet bör fungera med regionens beroendevård och 

socialtjänst. Den internationella forskningen har understrukit vikten av 

motivationsarbetet tillsammans med smittskyddsarbetet och vi anser att det nu även är av 

stor vikt att detta studeras inom de svenska sprutbytesprogrammen. 
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Bilaga 2: Missiv 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats. 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser inom kandidatprogrammet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” vid Linnéuniversitet i Växjö. Under perioden den 19/1 till 

den 20/3 kommer vi att arbeta med vårt examensarbete (C-uppsats).  

Ämnet vi har intresserat oss för är att belysa vårdpersonals erfarenheter och upplevelser 

av faktorer som påverkar de möten som sker inom sprutbytesmottagningar samt hur dessa 

faktorer kan motivera till vidare former av vård och behandling. 

Vi anser att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del av och 

därför önskar vi att genomföra intervjuer med den vårdpersonal som i det dagliga arbetet 

träffar sprutbytesdeltagarna. Vi önskar att göra personliga intervjuer men om detta inte är 

möjligt kan vi även genomföra telefonintervjuer. Ungefärlig tid för intervjun är 30-45 

min. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och har som lägst 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. Vi kommer följa 

Vetenskapsrådet regler kring etik vid forskning och du som intervjuperson kan avbryta 

din medverkan när som helst om du väljer att delta (läs mer på sidan två). 

Vi kommer att kontakta er per telefon i slutet av vecka 5/början av vecka 6 för att ge 

ytterligare information eller bestämma vidare. 

Vi frågor får ni mer än gärna kontakta oss eller kursansvarig. 

Tack på förhand för din medverkan. 

Med vänlig hälsning 

Fredrik Sundberg   Rebecca Hjalmarsson 

fs222fc@student.lnu.se  rh222ef@student.lnu.se 

076-*******   070-******* 

 

Handledare:  Paula Wahlgren 

  paula.wahlgren@lnu.se  

Kursansvarig: Mats Anderberg 

 mats.anderberg@lnu.se 
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Etiska riktlinjer 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenteras 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 inne 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. 

 

 

    

    Fredrik Sundberg 

    Rebecca Hjalmarsson 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

1. Bakgrundsfakta 

- Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

- Har du som vårdpersonal handledning om hur du kan skapa förtroendefulla relationer 

och påverka deltagaren till att bli motiverad till vård och behandling? 

- Har du vårdpersonal utbildning i någon form av samtalsmetod (exempelvis MI)? Om 

inte är det något som är önskvärt? 

- Vilka yttre krav finns på er (exempelvis från överläkare eller socialstyrelse) för att skapa 

förtroendefulla relationer och motivera till vård och behandling? 

2. Möten på sprutbytet 

- Vilken betydelse har bemötande för dig som vårdpersonal? 

- Vad tycker du kännetecknar en förtroendefull relation? 

- Vilka möjligheter finns för att bygga förtroendefulla relationer? 

- Händer det att du som vårdpersonal upplever någon form av motstånd i de sociala möten 

som sker inom sprutbytet? Vad beror det på och hur hanterar ni det? 

3. Deltagarens motivation till vård och behandling 

- Vilka faktorer (bemötande, relation, erfarenhet & kunskap) kan vara av betydelse i 

möten på sprutbytet för att motivera deltagaren vidare till vård och behandling? 

- Hur går ni tillväga om ni en deltagare visar att denna är motiverad för att avsluta sitt 

beroende/missbruk? Sker det någon uppföljning? 

- Finns det något samarbete med andra verksamheter som är fokuserade på behandling av 

missbruks- och beroendeproblematik? 

- Vilken form av information ger du som vårdpersonal deltagarna kring de destruktiva 

delarna av ett injektionsmissbruk? (smittspridning, ekonomisk problematik, överdosrisk). 

 

 


