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relation  och bemötande.  

  

 

Studiens syfte var att undersöka vilka hinder och möjligheter vårdpersonal ser i 

motivationsarbetet inom svenska sprutbytesverksamheter. Samt belysa 

betydelsefulla faktorer i arbetet och hur man går tillväga när en klient visar 

motivation. Den metodologiska utgångspunkten är en hermeneutisk kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Sju respondenter på sex 

sprutbytesprogram har intervjuats. Resultatet undersöks tillsammans med Jenners 

teorier om pygmalioneffekt i missbruksvården och Von Wrights teorier om 

punktuella och relationella pedagogiska möten. Studien visar att bemötandet 

lägger grunden i skapandet av förtroendefulla relationer som i sin tur ger 

vårdpersonalen möjlighet att påbörja ett motivationsarbete. Fem av sex 

verksamheter samarbetar med olika aktörer inom missbruks- och beroendevården. 

En av våra slutsatser är att utbildning och handledning för vårdpersonalen bör ses 

över eftersom det idag finns tydliga brister i det pedagogiska arbetet. 
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Förord 
      

Vi vill rikta ett tack till Marita Pekkanen för god handledning genom 

uppsatsarbetet. Vi vill även tacka varandra och alla våra respondenter för ett gott 

samarbete. 
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1 INTRODUKTION 
Personer med intravenöst missbruk är en utsatt grupp i samhället, riskerna med 

injektionsmissbruk är direkt kopplade till obotliga blodsmittor som HIV samt Hepatit B 

och C. Hepatit C är i många fall symtomfritt och kan ta upp till 50 år innan det blir så 

pass allvarligt att det märks. Även om HIV är den smitta som är mest omtalad så är det 

just hepatit C som visat högst siffror hos personer som injicerar narkotika i Sverige. År 

1990 infördes anmälningsplikt på hepatit C och sedan dess har 58.000 fall rapporterats. 

40% av de rapporterade fallen bekräftas ha fått det genom intravenöst missbruk. 

Medianåldern för de personer som injicerar droger för första gången ligger på 18-19 år, 

och hälften av dessa personer beräknas bli smittade av hepatit C inom två år. 

(Regeringens, 2016).  Den utsatta gruppen har ofta en begränsad kontakt med sjuk- och 

beroendevård och är därför i behov av en kontaktskapande arena för att få hjälp och 

stöd till att leva ett så friskt liv som möjligt.  

 

Året är 1986 och Världshälsoorganisationen (WHO) har kallat flera nationer till möte i 

Stockholm för att lyfta frågan om sprutbytesverksamheter. WHO rekommenderar att 

denna typ av verksamhet bör etableras för att reducera spridningen av HIV och därmed 

minska risken för en eventuell epidemi både i och utanför den utsatta gruppen. De 

deltagande länderna var positiva till rekommendationen, förutom Sverige som var 

reserverade mot förslaget (Stenström, 2008). Trots motsättningar har  det sedan mitten 

av 1980-talet funnits sprutbytesverksamheter i Sverige med syftet att reducera 

blodsmitta hos personer med intravenöst injektionsmissbruk. Sveriges narkotikapolitik 

bygger på en nolltolerans vilket inom sprutbytesverksamheter innebär att 

existensberättigandet för denna typ av verksamhet är att man utöver utdelning av sterila 

verktyg också aktivt måste jobba för att etablera kontakt med klienterna. För att vidare 

kunna bedriva ett motivationsarbete där målet är att klienten ska hänvisas till andra 

former av vård och behandling. I socialtjänstlagen (SFS nr: 2006:323) om utbyte av 

sprutor och kanyler står det i första paragrafen ”sprututbytesverksamhet skall bedrivas 

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

 

I sverige finns ett tiotal verksamheter som bedriver sprutbyte där de flesta drivs via 

infektionsmottagningar på  sjukhus och är därmed bemannade av sjuksköterskor och 

läkare utan pedagogisk utbildning. Med anledning av detta vill vi i denna studie 

undersöka hur vårdpersonalen ser på förtroendefulla relationer och motiverande arbete 

samt belysa vilka hinder och möjligheter som finns i arbetet med att hjälpa klienter till 

vidare vård och behandling. Studien omfattar flera delar av pedagogikens 

kunskapsområde men framförallt förändringsprocesser. Inom sprutbytesverksamheter 

nås en målgrupp som ofta har en begränsad kontakt till övrig sjukvård och 

beroendevård och innebär därför ett stort behandlingspedagogiskt ansvar. 

 

Vi anser att personer med injektionsmissbruk ska ha samma möjlighet som alla andra 

att få leva ett så gott och friskt liv som möjligt. Därför är sprutbytesverksamheternas 

arbete inom skadereduktion avgörande då klienterna kan få hjälp och stöd i både 

psykisk och fysisk hälsa genom vaccinationer, såromläggning, samtal osv.  
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1.1 Bakgrund  
1.1.1 Sprutbyte - historisk överblick  

Under mitten av 1980-talet introducerades det första sprutbytet i Europa. Anledningen 

till verksamheternas startskott handlade om den omfattande internationella spridningen 

av HIV där injektionsmissbrukets smittspridning visade sig utgöra en betydande del. 

Det första sprutbytesprogrammet startade i Amsterdam år 1984 på initiativ av en 

brukarorganisation. Syftet med sprutbytesprogrammet var att minska cirkulationen av 

använda sprutor och kanyler och därmed reducera risken för den injektionsrelaterade 

smittspridningen. Idag finns sprutbytesprogram i över 70 länder spridda över alla 

kontinenter (Stenström, 2008). I Sverige öppnades den första sprutbytesmottagningen 

1986 i Lund efter att det år 1985 konstaterats att 124 personer med intravenöst 

narkotikamissbruk visade positivt på HIV. År 1986 hade siffran stigit med ytterligare 

drygt 200 personer och alla hade blivit smittade genom injektionsmissbruk. 

Världshälsoorganisationen (WHO) kallar år 1986 till ett möte i Stockholm där flera 

nationer deltar. Under detta möte lyfts frågan om rena sprutor och kanyler. WHO 

rekommenderar att detta bör erbjudas för att stoppa spridningen och risken för en 

eventuell epidemi både i och utanför den utsatta gruppen. De deltagande länderna var 

positiva till rekommendationen, förutom Sverige som var reserverade mot förslaget 

(Stenström, 2008). Regeringen och riksdagen motsatte sig tanken om en acceptans av 

viss användning av narkotika och menade att skadereduktion inte var ett 

tillvägagångssätt. Istället menade regeringen och riksdagen att den fortsatta 

nolltoleransen i Sverige skulle upprätthållas och det bästa sättet att stoppa spridningen 

av HIV skulle vara att arbeta uppsökande i den utsatta gruppen och erbjuda behandling 

samt avgiftning (Stenström, 2008). Trots motsättningarna till WHOs förslag öppnades 

1986 Sveriges första sprutbytesprogram i Lund och året därpå 1987 öppnades även en 

mottagning i Malmö. Att båda mottagningarna öppnades i södra Sverige har att göra 

med närheten till övriga Europa där till exempel hälften av alla personer i Skottland 

med injektionsmissbruk insjuknade i HIV under 1980-talet (Stenström, 2008). Syftet 

med sprutbytesmottagningar i Malmö och Lund var dock inte bara att förse klienterna 

med rena sprutor och kanyler utan det handlade även om att etablera en  kontakt med en 

grupp människor som i stor utsträckning helt saknade eller hade bristande kontakt med 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. På mottagningarna fanns därför enklare 

sjukvård samt stöd i att söka hjälp hos exempelvis socialtjänsten (Stenström, 2008).  

 

År 2006 träder en ny lag om utbyte av sprutor och kanyler (SOSFS 2006:323) i kraft. 

Innebörden av  den nya lagen var att alla Landsting i Sverige ska ha möjlighet att starta 

sprutbytesprogram. För att starta ett sprutbytesprogram krävs en uppgörelse mellan 

landstinget och dess tillhörande kommuner samt ett samtycke hos den kommun där 

verksamheten är tänkt att upprättas. Verksamheten ska bedrivas så att den enskilde 

motiveras för behandling och i ansökan ska det framgå hur landstinget planerar att 

tillgodose detta. Ansökan skickas sedan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Socialstyrelsen har på order av Socialdepartementet sammanställt riktlinjer och regler 

för hur sprututbytet ska gå till samt vilka krav som ställs på de personer som deltar i 

programmet (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen har beslutat om följande föreskrift: 

SOSFS 2007:2 Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika 

där det preciseras hur ansökningen för verksamheten ska utformas och när en 

förlängning av tillståndet ska och kan göras. Föreskrifterna lyfter även fram vilken 

information och vilka erbjudanden om vaccinationer som ska ges till klienterna. Det 

framgår också hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och vilket krav på dokumentation som 

ställs på sprutbytesverksamheten. I föreskriften regleras också att landstingen ska lämna 
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en verksamhetsberättelse årligen till IVO. I de senaste föreskrifterna från 

Socialstyrelsen (SOSFS 2013:23) har det lagts till ett krav på att verksamhetschefen ska 

fastställa rutiner som säkerställer att sprutor och kanyler enbart lämnas ut till personer 

med dokumenterat injektionsmissbruk samt att det inte delas ut sprutor och kanyler till 

personer som ges vård vid behandlingshem eller motsvarande (Socialstyrelsen, 2013). 

Den 1 januari 2017 trädde en lagförändring i lagen 2006:323 om utbyte av sprutor och 

kanyler i kraft. Lagförändringens syfte är att förbättra tillgången till 

sprutbytesverksamheter genom att underlätta inrättandet. Förändringen innebär att 

landstingen numera är huvudman och har ansvar för att både ansöka och driva 

sprutbytesverksamheter. Ytterligare en förändring har formulerats i den nya lagen som 

innebär att åldersgränsen på sprutbytesverksamheterna sänks från 20 år till 18 år 

(Regeringen, 2017). 

 
1.1.2 Varför sprutbyte  

Syftet med sprutbytesverksamheter är inte bara att minska spridningen av 

blodrelaterade sjukdomar utan även att etablera kontakt med en utsatt grupp av 

människor. Det är en möjlighet att fånga upp personer i aktivt missbruk för att ge 

information, erbjuda testning och motivera till vård och behandling.  

 

En av målsättningarna i lagen 2006:323 Lag (SFS 2006:323) om utbyte av sprutor och 

kanyler är att etablera kontakt mellan klient och socialtjänst alternativt annan 

behandlingsinsats.  

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler 

(sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra 

blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika. 

 

● Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den 

enskilde kan motiveras för vård och behandling. 

 

●  Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte 

ingår i ett landsting. 

 
1.1.3 Sprutbytesverksamheter i Sverige  

I Sverige finns idag 9 sprutbytesverksamheter fördelade i 9 av Sveriges 290 kommuner: 

Lund med start år 1986, Malmö 1987, Helsingborg 2010, Kalmar 2012, Stockholm 

2012, Kristianstad 2014, Jönköping 2015, Uppsala 2016 och Växjö 2016. 

 

Mottagningarna bedrivs på landstingens infektionsmottagningar eller 

beroendemedicinska verksamheter. Utöver att dela ut sterila injektionsverktyg till 

klienterna ska mottagningarna fungera som en ingång för att etablera kontakt med 

människorna bakom missbruket (Socialstyrelsen, 2015). På mottagningarna idag ska 

alla klienter erbjudas samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och 

stöd från hälso- och sjukvården och möten med socialtjänsten. Därför ska 

mottagningarnas bemanning omfattas av personal med erfarenhet av personer som 

missbrukar narkotika. På mottagningarna ska man också regelbundet kunna testa sig för 

hepatit C och HIV samt vaccinera sig mot hepatit A och B (Socialstyrelsen, 2015).  
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1.1.4 Vägen till vård och behandling  

Sedan 1980-talet har den svenska narkotikapolitiken varit relativt stillastående. Sveriges 

narkotikapolitik bygger på en nolltolerans men har inslag av skadereducerande insatser. 

Skadereducerande insatser syftar till att minimera skador och kostnader för både 

samhälle och individ. Exempel på skadereducerande insatser är sprutbytesverksamheter 

och läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LARO). Syftet med 

skadereducerande insatser är att reducera skador och kostnader som narkotikamissbruk 

för med sig. Vilket alltså skiljer sig från nolltoleransen där fokus ligger på strävan efter 

drogfrihet (Hurme, 2002). Missbruk och beroende omfattas i lagen av 1 § Hälso- och 

sjukvårdslagen (SOSFS 1982:762) som säger att med hälso- och sjukvård avses 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I 

Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453) framgår det att socialtjänstens ansvar för missbruk 

ligger i att förebygga missbruk av beroendeframkallande medel samt att kommunen ska 

sörja för att de personer med missbruk ska få den vård och behandling de behöver 

(Regeringen, 2017). I Socialtjänstlagen fastställs också socialtjänstens ansvar för 

uppsökande arbete riktat till både ungdomar och vuxna.  De arbetar på uppdrag av 

kommunfullmäktige och har i uppdrag att bedriva uppsökande arbete i riskmiljöer. 

Arbetet omfattar en stor grupp människor men ska i första hand rikta sig till personer 

som inte tidigare är kända av socialtjänsten, men också till tidigare kända personer som 

inte är aktuella hos socialtjänsten men som är i behov av insatser. Arbetet ska utföras 

som ett långvarigt motivationsarbete och ska riktas till personer som är i behov av 

insatser från socialtjänsten (Saario, 2013). 

 
1.1.5 Substitutionsbehandling  

År 1966 startades det första metadonprogrammet i Sverige, Uppsala. Programmet visar 

goda resultat och är idag ett etablerat program inom missbruksvården (Socialstyrelsen, 

2017). På sprutbytesverksamheterna i Skåne län har man sen juni 2013 arbetat utifrån 

en modell med en förenklad utredningsfas som lett till att deltagare i programmet som 

visat intresse för substitutionsbehandling kan påbörja denna behandling inom några 

veckor (Folkhälsomyndigheten, 2015). Ca 30-40% av de personer med intravenöst 

missbruk har heroin som preferens och kan därför ansöka om substitutionsbehandling. 

De resterande 60-70% av de personer med intravenöst missbruk har amfetamin som 

preferens. I socialstyrelsens riktlinjer (2015) står det att personer med denna form av 

drogbruk sällan söker hjälp för sitt beroende. Abstinensen från amfetamin är oftast inte 

behandlingskrävande och läkemedelsbehandlas sällan. I socialstyrelsens riktlinjer 

nämns ändå tre olika läkemedel för läkemedelsbehandling vid amfetaminmissbruk. Det 

ena läkemedlet, naltrexon, har visat sig dämpa amfetamin inducerad eufori, men dess 

exakta verkningsmekanism har sannolikt att göra med påverkan av interaktionen mellan 

dopamin och opioider i hjärnans belöningssystem. Socialstyrelsen nämner också 

mirtazapin och metylfenidat men lägger vikt vid att studierna som undersökt effekten 

av dessa två läkemedel saknar underlag för att bedöma effekter (Socialstyrelsen, 2016).   

 
1.1.6 Primärvårdens ansvar  

För att kartlägga och fånga upp de personer som själva sällan söker hjälp för sitt 

beroende finns olika åtgärder listade i socialstyrelsens riktlinjer. Primärvården har ett 

ansvar att vid misstänkt möjligt narkotikaproblem genomföra ett ASSIST för att screena 

för riskfylld alkohol-, tobaks- eller narkotikaanvändning. Alternativt genomföra en 

DUDIT som är ett självskattningsinstrument för att kartlägga narkotikavanor. Om dessa 

instrument visar på riskfyllda eller allvarliga vanor rekommenderar Socialstyrelsen att 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska erbjuda olika insatser. 
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Tolvstegsbehandling, KBT och återfallsprevention är några av de behandlingar som 

rekommenderas då de visat positiva resultat för minskad droganvändning. 

(Socialstyrelsen, 2016). 
1
 

 
1.1.7 Instutionssvård  

I socialstyrelsens statistikrapport om vuxna personer med missbruk och beroende 

(2015) visas en ökning inom tvångsvården med 51% mellan 2005 och 2015. Den 1 

november 2015 vårdas 378 personer på institution enligt lagen om vård av missbrukare 

i vissa fall (LVM, SOSFS 1988:870).  För att en person ska omhändertas enligt LVM 

måste till exempel personens läkare, socialsekreterare eller anhörig göra en anmälan 

hos socialtjänsten som sedan utreder behovet. Om personen anses behöva vård genom 

LVM gör socialtjänsten en ansökan hos förvaltningsrätten. Syftet med vård enligt LVM 

är att bryta livshotande missbruk, vården på institution får högst bedrivas i sex månader 

för att sedan övergå till frivillig behandling (Statens institutionsstyrelse, 2016).  

 

 
1.1.8 Tidigare forskning  

Sprutbytet är ett omdebatterat ämne. I tidningsartiklar, böcker, blogginlägg, videoklipp 

och forum diskuteras verksamheternas för- och nackdelar. Däremot finns det väldigt få 

vetenskapliga publikationer.  

 
1.1.9 Internationell forskning  

Den internationella forskningen är bred och omfattande. Vi har valt att avgränsa vår 

genomgång av den internationella forskningen till studier som är gjorda år 2010 och 

framåt för att få en så relevant överblick som möjligt.  

 

I granskningen av tidigare studier framkommer mycket varierande resultat. Evidensen 

bakom sprutbytets effekt på minskningen av HIV-spridning är ännu trevande och kräver 

vidare forskning för att det ska vara möjligt att kunna fastställa en eventuell positiv 

effekt. Abdul-Quader m.fl (2013) har i sin avhandling kommit fram till att ett 

sprutbytesprogram som omfattar minst 50% av personerna med intravenöst missbruk i 

ett samhälle och delar ut minst 10 sprutor eller kanyler till dessa personerna per år har 

positiv effekt på smittspridningen. I en annan studie av Villareal och Fogg (2006) 

presenteras en undersökning där man granskat smittspridningen i 81 städer, där 29 av 

dem hade sprutbytesprogram och 52 inte. I de 29 städerna som hade sprutbytesprogram 

visades en minskning av den årliga HIV prevalensen med nästan 6% medan samma 

siffra representerar ökningen i de 52 andra städerna (Villareal och Fogg, 2016). Vidare 

presenterar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 

(EMCDDA) i den europeiska narkotikarapporten från 2010 att det finns bevis som 

stödjer teorin om att sprutbytesverksamheter bidrar till en minskning av HIV bland 

personer med intravenöst missbruk. 

 
1.1.10 Vidare behandling  

Neufeld m.fl (2008) presenterar i en studie hur resultaten av behandling för personer 

med opiatmissbruk skiljer sig utifrån hur personerna hänvisats till behandling. I studien 

har författarna under ett års tid undersökt resultaten för personer som hänvisats till 

behandling via sprutbytesprogram kontra personer som hänvisats till behandling på 

                                                 
1
ASSIST är ett screeningformulär som mäter substansanvändningssyndrom för tobak, alkohol 

samt sju andra substanser och övriga droger (Socialstyrelsen, 2017)  
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andra sätt; exempelvis av anhöriga eller socialarbetare. Resultat av studien visar att de 

personer som var hänvisade från sprutbytesprogram lämnade färre negativa prover 

jämfört med de som var hänvisade på andra sätt. I studien presenteras också att det 

ansågs mindre troligt att de som var hänvisade från sprutbyte skulle klara sex månaders 

behandling. Däremot belyser författarna att de personer som hänvisats från 

sprutbytesprogram har ett tyngre missbruk än de som hänvisats på andra sätt och menar 

att den gruppen generellt har en sämre prognos inför behandling (Neufeld m.fl 2008). 

 

Kidorf m.fl. (2011) undersöker i en studie om det finns fördelar med att personer som 

deltar i sprutbytesprogram också genomgår missbruksbehandling. De har i sin studie 

jämfört personer som genomgick missbruksbehandling vid sidan av sprutbytet och 

personer som enbart nyttjade sprutbyte. Resultatet av studien under en 30-dagars 

observationsperiod visar att de som genomförde missbruksbehandling hade under färre 

dagar brukat eller injicerat droger, varit häktade eller utfört kriminella handlingar än de 

som inte genomgått missbruksbehandling. Samtidigt som studien belyser vikten av att 

utöver sprutbyte även genomgå behandling så visar resultatet även att de personer som 

inte genomgick någon missbruksbehandling vid sidan av sprutbytet också rapporterat 

en minskad användning av droger (Kidorf, m.fl. 2011).   

 
1.1.11 Svensk forskning 

De vetenskapliga studierna är avvaktande i sina slutsatser om sprutbytets effekt. 

Forskningsgenomgångar kritiserar forskargrupperna emellan och i flera avhandlingar 

författade vid Malmös högskola och Lunds universitet framkommer det att 

vetenskapsstudier gjorda utifrån en restriktiv linje är felaktigt genomförda. Detta för att 

få fram resultat som stämmer överens med den politiska åsikten. Det är boken 

“Sprutbytet” av Kerstin Käll (2005) som anses avsiktligt ha begått felaktigheter i 

tolkningen av de artiklar hon presenterar i sin bok. Boken är författad utifrån en studie 

gjord av Riksföreningen för ett narkotikafritt samhälle som menar att 

sprutbytesprogrammen inte minskar smittspridningen och att missbruket ökar 

(Antoniusson m.fl. 2005).  

 

I Missbruksutredningens forskningsbilaga (2011) finns en översikt som är gjord vid 

Lunds Universitet. I forskningsöversikten kommer författarna fram till att det inte finns 

tillräckligt med bevis för att säga att sprutbytesprogrammen har god effekt på 

spridningen av HIV bland personer med intravenöst missbruk. Däremot skriver 

författarna att det finns möjliga bevis, men för att dra en slutsats behövs vidare 

forskning (Missbruksutredningen, 2011). 

 

2016 presenterar Martin Bråbäck mfl. en randomiserad studie gjord i Malmö. Studiens 

syfte är att jämföra om deltagandet i underhållsbehandling ökar om klienterna också 

erbjuds case management intervention (CMI). Interventiongruppen erbjöds därför en 

bokad tid för start av underbehållsbehandling och CMI intervention med case 

management metodik där man undersöker klientens styrkor och svagheter för att hitta 

praktiska lösningar som kan få klienten att klara av behandlingen.  Medan 

kontrollgruppen enbart erbjöds en bokad tid för start av underhållsbehandling. 

Resultatet visar att deltagandet i underhållsbehandling inte påverkas av CMI utan sker i 

ungefär samma utsträckning  i båda grupperna (Bråbäck, 2016). 
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1.1.12 Vägen till fortsatt behandling  

Flertalet av de intervjuade heroinanvändare i Torkel Richerts (2014) avhandling 

berättar att de önskar lättare tillgänglighet till substitutionsbehandling. I ett 

motivationsprojekt som utförts av Skånes psykiatri samt Lunds universitet har man 

undersökt om sprutbytesmottagningar kan användas som rekrytering till 

substitutionsbehandling eftersom detta är ett av målen med sprutbytesmottagningar. I 

studien har man utformat en modell med en förenklad utredningsfas som lett till att 

deltagare i programmet som visat intresse för substitutionsbehandling kan påbörja 

denna bara inom några veckor. Forskningsstudiens modell gjordes permanent i juli 

2013 (Folkhälsomyndigheten, 2015). Richerts (2014) påpekar vidare att tillgängligheten 

till behandlingsinsatser inte är tillräcklig och att även om behandling kan ge en 

förbättrad hälsa och social situation så visar studier på att personer med tungt 

narkotikamissbruk sällan långsiktigt klarar av drogfrihet. Därför hävdar Richert (2014) 

att dessa former av skadereducering där sprutbyte och substitutionsbehandling 

tillsammans med överdospreventioner skadelindrar vardagen för personer med 

intravenöst missbruk (Richert, 2014).  

 

Stenström (2008) lägger i sin avhandling vikt vid att sprutbytesprogram endast är en del 

av en komplementär strategi. Som också omfattar AIDS-rådgivning, 

missbruksbehandling, HIV-testning och rådgivning, uppsökande fältarbete, 

informationskampanjer för säkert sex och säkrare injektionsteknik, 

läkemedelsassisterad behandling samt psykosocial omvårdnad (Stenström, 2008). 

Stenström (2008) presenterar i sin avhandling en studie av sprutbytesprogrammen i 

Malmö och Lund. Stenström (2008) kommer fram till att programmen kan vara ett sätt 

att få kontakt samt fånga upp personer och hjälpa dem in i andra former av behandling 

men att programmen även kan förlänga tiden i ett missbruk. Stenström (2008) kommer 

även fram till att kunskapen om varför vissa personer med intravenöst missbruk inte 

väljer att besöka programmen är för liten och behöver kompletteras. Utifrån Stenströms 

(2008) studie skriver han också att resultatet inte är tillräckligt för att kunna säga att 

sprutbytesverksamhet minskar risken för spridning av HIV och Hepatit C.  

 
1.1.13 Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna i detta examensarbete utgår ifrån två teorier som bygger 

på professionella förhållningssätt. Det är Von Wrights (2000) teorier om relationella 

och punktuella pedagogiska möten samt Håkan Jenners (1992) sammanfattning av 

teorin om Pygmalioneffekten i missbruksvården.  

 

1.1.14 Relationellt och punktuellt perspektiv 

Von Wright (2000) beskriver i sin avhandling det relationella och det punktuella 

perspektivet. Det punktuella perspektivet bygger på mätbara faktorer och kategoriserar 

människor utifrån individuella bedömningar kopplade till människors egenskaper och 

erfarenheter. Det relationella perspektivet bygger på att se varje individ bakom den 

förkunskap man får utifrån de mätbara faktorerna, man fokuserar i stället på att hitta 

individuellt utformade allianser där man arbetar tillsammans med människan (von 

Wright, 2000). Kombinationen och växlandet mellan det relationella och det punktuella 

perspektivet formar vårt professionella förhållningssätt gentemot de människor vi 

möter. Inom behandlingspedagogiken är yrkeskompetens ett begrepp som beskriver två 

olika kompetenser, handlingskompetens och relationskompetens. Handlingskompetens 

innebär yrkesutövares kompetens att handla konstruktivt utifrån olika situationer och 

kunna förstå och förhålla sig till de möjligheter som finns att arbeta utifrån. 
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Yrkeskompetensen innebär alltså att en förmåga hos yrkesutövaren att kunna förhålla 

sig till de olika perspektiven och vilket perspektiv som bäst lämpar sig i olika möten 

och situationer (Von Wright, 2000). Relationskompetensen beskriver den kompetens 

som gör att vi kan bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer med ett 

professionellt förhållningssätt. Von Wrights teorier är skrivna utifrån skolans värld men 

när man överför teorin till behandlingspedagogiken kan man förstå det som att en 

relation med en klient aldrig är en jämställd relation utan en relation med ett 

förutbestämt innehåll som dessutom är tidsbegränsad. Det är en unik form av en 

förtroenderelation och den kan utvecklas till något mycket viktigt för klienten. Det kan 

vara den enda relationen där klienten upplever sig själv som sedd och hörd samt får ta 

plats och reflektera över vem man är och varför man handlar som man gör. Därför 

måste man som yrkesutövare vara medveten om hur en relation utvecklas och förhålla 

sig till ramarna och därmed också kunna överföra den tryggheten till klienten (von 

Wright, 2000). Att kunna växla perspektiv gör det omöjligt att se saker ur endast de 

perspektiv som passar en själv bäst och som ofta är baserade utifrån ens egna 

erfarenheter och intressen. När man tar andras perspektiv omskapar man sig själv och 

von Wright, (2000) anser att perspektivtagandet är likväl som all social kommunikation 

en aspekt av den process där vi utvecklar och upprätthåller våra själv. Det avgörande är 

hur vi kan ta ett annat perspektiv eller en annan attityd på ett sätt som gör att man 

införlivar och samordnar den andres perspektiv och konkreta handlingar med sitt eget. 

Genom att kunna samordna olika perspektiv, besitta båda delarna av yrkeskompetensen 

samt balansera mellan det relationella och det punktuella perspektivet i det dagliga 

arbetet uppnår yrkesutövaren ett professionellt förhållningssätt (Von Wright, 2000).   

 
1.1.15 Pygmalioneffekten  

“Om jag är en missbrukare och möter en behandlare som ser mig som ett hopplöst 

fall, är risken stor att jag ger upp kampen för ett nyktert liv. Om jag däremot 

möter en behandlare som tror på mig - kanske mot alla odds - och hela tiden 

stöder och uppmuntrar mig, är chansen stor att jag börjar tro på mig själv och 

lyckas ta mig ur missbruket” - (Jenner, 1992).  

 

Detta citat är inledningen i Håkan Jenners (1992) bok om Pygmalioneffekten i 

missbruksvården. Pygmalioneffekten grundar sin tes på relationen mellan förväntningar 

och resultat. Teorin publiceras 1968 av Robert Rosenthal som genomfört ett experiment 

som gick ut på att ett antal skolelever genomförde ett begåvningstest och därefter 

informerades lärarna om vilka elever som förväntades göra stora studieframsteg. Ett år 

senare gjorde eleverna om samma test och resultatet visade då att de elever som lärarna 

trott skulle göra framsteg också fått förbättrade resultat i högre utsträckning än de 

andra. Tvisten i experimentet är att de ungdomar som pekats ut som “begåvade” efter 

det första begåvningstestet inte hade någon som helst koppling till provets resultat utan 

eleverna är slumpmässigt utvalda. Resultatet visar att de elever som lärarna haft 

positiva förväntningar på lever upp till detta i sina resultat genom att lärarna uppmuntrat 

dessa elever och därmed skapat en självuppfyllande profetia hos eleverna som i sin tur 

lett till att eleverna också presterat bättre.  Inom pedagogisk forskning har man alltså 

konstaterat att en persons förväntningar kan påverka en annan persons beteende genom 

att fungera som en självuppfyllande profetia. Och genom samspelet mellan klienten och 

vårdpersonalen förmedlas våra förväntningar eftersom vi beter oss i enlighet med dem. 

Inom behandlingspedagogiken finns redan en öppen och medveten kategorisering 

baserat på det punktuella perspektiv som klassificerar problem samt diagnostiserar 

klienter. I kategoriseringar finns anknytningar till både medvetna och omedvetna 
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förväntningar eftersom en diagnostisering alltid sker utifrån ett givet värdesystem. 

Därför måste det ligga i behandlarens intresse och engagemang att skapa kontakt utifrån 

ett relationellt perspektiv på klientens villkor och det pygmalioneffekten betonar här är 

vikten av ett samspel där klienten uppmuntras och känner stöd då detta kan ha en 

avgörande roll i klientens framgång (Jenner, 1992).  

 

Det relationella och punktuella perspektivet samt pygmalioneffekten är de teorier som 

denna uppsats utgår ifrån. Teorierna har en gemensam nämnare som berör det 

professionella förhållningssättet inom missbruksvården.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Sprutbytesverksamheter ska enligt socialtjänstlagen (SFS nr: 2006:323) jobba utifrån 

två mål, det ena berör reducering av blodsmitta och det andra handlar om att etablera 

kontakt med klienter för att motivera till vidare insatser. Syftet med studien är att belysa 

betydelsefulla aspekter i sprubytespersonalens syn på bemötande av personer som 

injicerar narkotika samt analysera hinder och möjligheter i deras motivationsarbete.  

 

 Hur ser vårdpersonalen på sprutbyte och hur beskriver personalen sitt vardagliga 

arbete med klienter? 

 Hur uppfattar vårdpersonalen sitt vardagliga arbete med klienter?  

 Hur arbetar vårdpersonalen med att motivera klienter till fortsatt behandling? 

 

 

2 METOD 
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik betyder tolkningslära och fick som vetenskapsinriktning sitt namn just för 

att den under 1600- och 1700-talen var en metod för tolkning av bibeltexter. Idag står 

Hermeneutiken för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem vilket i praktiken hade 

kunnat innebära en forskningsmetod med exempelvis intervjuer eller enkäter med 

öppna svar som sedan analyseras text- och innehållsmässigt. Detta kräver en forskarroll 

som är engagerad och subjektiv, och blir därför mycket betydelsefull (Patel och 

Davidson, 2011). Den kvalitativa forskningen går alltså ner mer på djupet och försöker 

förklara hur, vad och varför saker och ting sker i dess kontext och sammanhang. Enligt 

hermeneutikerna består vår livsvärld av vårt sociala och historiska arv. Grunden i 

hermeneutiken är att inte titta på hur världen är beskaffad utan hur den uppfattas. Det är 

därför viktigt att nämna att hermeneutisk forskning inte kan mätas utan endast tolkas för 

att få förståelse för mänskligt beteende och genom detta få förståelse för hur människor 

ser på världen (Bryman, 2008). Hermeneutiken användes därför som epistemologiskt 

perspektiv för att på bästa sätt ge en förståelse för motivationsarbetet. 

 

2.2 Planering och genomförande  

I detta avsnittet kommer vi att ta upp och beskriva våra förberedelser, vilket urval vi 

valde att använda oss av, vilken metod vi använt oss utav för att samla in vår data, hur 

vi sedan gjorde för att bearbeta och analysera den data vi fick in och sedan förklara de 

etiska riktlinjer som finns. 
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2.2.1 Förberedelser  

Under utbildningstiden har intresset för ämnet sprutbyte väckts. Vi har utbytt tankar och 

ideér om tillvägagångssätt och landade i vårt formulerade syfte. Att genom intervju med 

erfaren personal undersöka möjligheterna till en fördjupad kontakt med klienterna inom 

sprutbytesprogram för att kunna motivera till behandling finner vi värdefullt för en 

aktuell forskningsstudie. Vi gjorde en projektplan som ursprungligen hade ett annat 

syfte men efter fördjupad diskussion kom vi fram till att just motivation till behandling 

var vårt nya syfte. Vi skickade ut en missiv till alla tänkta intervjuplatser för att 

informera om vårt syfte med intervjun. 

 

Vid utformningen av  intervjuguiden är det viktigt att tänka på vilka frågor som leder 

till förståelse av hur respondenterna upplever sin värld. Det är även viktigt  att 

intervjuerna rymmer flexibilitet, det vill säga att vi ger respondenten möjlighet att fritt 

associera över ämnet utan att av den orsak ströva för långt från ämnet (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi behöver också fråga oss vad som behövs för att kunna besvara 

frågeställningen. I vårt fall kan det vara att undersöka intervjupersonernas subjektiva 

inställning till frågan och hur de ser på frågan från ett socialpolitiskt perspektiv. Under 

intervjun ställer vi olika frågor som alla vill leda till en förståelse för den intervjuades 

perspektiv. Det viktigaste för forskaren är lyssnande och förmågan att tolka den 

intervjuades kroppsspråk och tonfall. Intervjun spelas in för att forskaren sedan kan 

lyssna flera gånger och få till en så sann tolkning som möjligt. Hela intervjun skrivs 

initialt för att sedan redigeras. Det är viktigt att skriva intervjun strax efter 

intervjutillfället, då forskaren har intervjun i färskt minne.  

 
2.2.2 Urval  

Det viktigaste för att kunna göra en lyckad studie är att hitta passande respondenter. 

Respondenterna skulle vara personer som arbetade med sprutbyte. Vi ringde upp de 

mottagningar vi valt ut för att ta reda på om det fanns möjlighet till intervjuer. Då det 

inte finns så många mottagningar i Sverige och de flesta som jobbar på dessa 

mottagningar har sjuksköterskeutbildning så ställde vi inga krav på utbildning. Då vi 

ville få en så tydlig bild av hur personalen på mottagningarna arbetar så var anställning 

på en sprutbytesmottagning vårt enda krav. Vi använde oss av en kvalitativ metod för 

att genomföra 7 intervjuer med respondenter som arbetar på  6 olika 

sprutbytesmottagningar i Sverige. 

   
2.2.3 Instrument och datainsamling  

Enligt Bryman (2011) är intervjun den mest använda metoden i kvalitativ forskning.  

Det är flexibiliteten genom de öppna frågorna som gör intervjun så attraktiv. 

De två viktigaste formerna för kvalitativa intervjuer är ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun får intervjupersonen svara 

och associera fritt och intervjun liknar mer ett vanligt samtal. I vår uppsats valde vi att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi hade två specifika teman 

som vi utgick ifrån nämligen bakgrundsfakta och motivationsarbete. Respondenterna 

fick en intervjuguide, men frågorna vi ställde behövde inte nödvändigtvis ställas i 

samma ordning. Vi kunde även komplettera med ytterligare öppna frågor om ämnen 

som respondenten själv berörde. Nyckelordet här var flexibilitet. 

 

I kvalitativa studier finns en avsevärd variation när det gäller datainsamling. I denna 

studie valde vi att använda oss utav intervjuformen. Vi var uppmärksamma på 

betydelsen av reliabilitet och validitet. Kraven på reliabilitet och validitet är inte lika 
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stränga som inom kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att skilja 

mellan följande begrepp: Extern reliabilitet- för att andra forskare ska få liknande 

resultat behöver de gå in i undersökningen i samma roll och med samma teoretiska ram 

som den första forskaren. Intern reliabilitet- medlemmarna i ett forskarlag kommer 

överens om vad de ser och hör. Intern validitet- det ska finnas en god överensstämmelse 

mellan forskarens observationer och de teoretiska ideer som denna utvecklar. Extern 

validitet- rör den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra miljöer. 

 

När det gäller vår intervjuguide försökte vi göra frågorna så konkreta som möjligt för 

att de olika arbetsgrupper ska få lika möjligheter att beskriva sina verksamheter. I en 

studie av detta format är graden av reliabilitet och validitet begränsad, men vi har haft 

detta i åtanke när vi har arbetat med texterna, gjort meningskoncentration och knutit 

samman texterna. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades samma dag. Till vår hjälp hade vi en 

intervjuguide (bilaga 4), där vi hade formulerat frågor som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar (Bryman 2011). Vi aktade oss för att ställa ledande 

frågor utan gav stort utrymme för respondentens egna tankar och känslor. Vi försökte 

vara uppmärksamma på andra faktorer än själva orden i svaren. Från början var tanken 

att respondentens kroppsspråk skulle noteras och hänsyn skulle även tas till position i 

organisationen för att kunna tolka svaren så rätt som möjligt. Då många av dessa 

mottagningar låg långt bort så valde vi att göra några av intervjuerna via telefon och 

några av intervjuerna på de olika mottagningarna. Tre intervjuer gjordes på plats medan 

de resterande gjordes via telefon. Detta gjorde det omöjligt att notera respondenternas 

kroppsspråk. Vi frågade respondenterna om deras subjektiva uppfattning om 

sprutbytesprogrammet och deras bedömning av resultaten efter införandet. Inom 

hermeneutiken utgår man helt ifrån en annan kunskapskälla än våra fem sinnen och vår 

logik. Här är det inkännande och empati som är det viktiga. Att vara empatisk innebär 

att man har en förståelse för en annan människas eller andra människors situation och 

känslor och hermeneutiker vill alltså förstå och inte bara begripa (Thurén, 2007). 

 
2.2.4 Bearbetning och analys av data  

Vi har främst  använt oss av Kvale och Brinkman (2014) men också Bryman (2011). 

För varje intervju utvecklades våra intervjutekniker vilket påverkade nästa steg i 

datainsamlingsprocessen. Detta är en iterativ metod, vilket innebär att det finns en 

växling eller ett återkommande samspel mellan insamling och analys av data (Bryman 

2011). Både Bryman (2011) och Kvale och Brinkman (2014) understryker vikten av att 

transkribera och analysera intervjuerna direkt efter intervjutillfället då man har 

intervjun i färskt minne. Eftersom arbetet är tidskrävande är detta också viktigt för att 

materialet inte ska bli svåröverskådligt och kännas överväldigande. 

 

I kvalitativa studier finns en avsevärd variation när det gäller datainsamling. I denna 

studie valde vi att använda oss utav intervjuformen. Vi var uppmärksamma på 

betydelsen av reliabilitet och validitet. Kraven på reliabilitet och validitet är inte lika 

stränga som inom kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att skilja 

mellan följande begrepp: Extern reliabilitet- för att andra forskare ska få liknande 

resultat behöver de kunna gå in i undersökningen i samma roll och med samma 

teoretiska ram som den första forskaren. Intern reliabilitet- medlemmarna i ett 

forskarlag kommer överens om vad de ser och hör. Intern validitet- det ska finnas en 

god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som 
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denna utvecklar. Extern validitet- rör den utsträckning i vilken resultaten kan 

generaliseras till andra miljöer. 

I vår studie fokuserar vi på intern reliabilitet. Vi samarbetade för att få fram ett resultat 

från den samlade mängden data. Därvid va vi överens om hur datan skulle tolkas och 

beskrivas. När det gäller vår studies validitet undersökte vi om vår teori om punktuellt 

och relationellt perspektiv kunde användas dvs intern validitet.  

 

Det finns olika metoder för att analysera texter. Vi valde att använda en metod som 

kallas Meningskoncentrering och beskrivs av Kvale och Brinkman (2014) då vi anser 

att den passade bäst för vår studies syfte och frågeställning. Eftersom vi använde oss av 

en semistrukturerad intervju fick vi en hel del svar som både rörde sig bort från och 

kompletterade våra frågeställningar på olika sätt. För att bryta ner utskrifterna till en 

mer hanterbar text lästes intervjuerna noggrant och kodades, dvs vi antecknade i 

marginalen de ord och meningar som återkom och som respondenten la störst vikt vid. 

Med hjälp av dessa nyckelord kunde vi få fram de mest relevanta teman och därigenom 

göra en kategorisering. Enligt Kvale och Brinkman (2014) omfattar analysen av en text 

fem steg: 1) Genomläsning av intervjun i sin ursprungliga form. 2) Kodning, dvs 

fastställande av de naturliga meningsenheterna som intervjupersonerna lägger vikt vid. 

3) Formulering av de teman som dominerar och som vi uppfattar som intervjupersonens 

egen upplevelse och synvinkel. 4) En jämförelse av de dominerande teman mot 

undersökningens syfte och 5) Intervjuns centrala teman knyts ihop till en beskrivande 

text. Denna text låg sedan till grund för vår egen tolkning. Vår tolkningsmodell vill inte 

söka efter en “absolut mening” utan lägger “vikten vid nyanser, skillnader och 

paradoxer” (Kvale och Brinkman 2014). Detta är enligt författarna ett postmodernt 

förhållningssätt till tolkning.  Att olika tolkare får fram olika innebörder i en 

intervjuberättelse ses inte som ett problem utan som en styrka och rikedom hos 

intervjuforskning. Vi hade från början valt några kategorier som vi ville ha klarhet i och 

under arbetets gång kunde vi lägga till ytterligare kategorier som respondenterna själva 

la vikt vid. När vi sedan bearbetade den koncentrerade texten ställdes de olika 

kategorierna mot studiens syfte och problemformulering. 

 
2.2.5 Etiska riktlinjer och principer  

För att hjälpa den enskilde forskaren vid planering och strukturering av en intervju finns 

det olika etiska principer. Dessa principer kan även  finnas till stöd vid en eventuell 

konflikt mellan forskare och respondent. De principer som finns är riktlinjer och skall 

endast ligga som komplettering till forskarens egna bedömning och ansvar. Bryman, 

(2011) förklarar grundläggande etiska principer och delar in dessa i fyra allmänna 

huvudkrav. Informationskravet, som innebär att respondenten skall få information om 

undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt, att det går att avbryta deltagandet 

och vilka moment som kommer att ingå. Samtyckeskravet, som innebär att deltagandet 

är helt frivilligt och om personen är minderårig kan målsmans godkännande krävas. 

Konfidentialitetskravet, som innebär att alla de uppgifter som framkommer under 

undersökningen skall behandlas på ett så säkert sätt som möjligt. Alla personuppgifter 

skall förvaras på ett sätt så ingen utomstående kan få tag i informationen. 

Nyttjandekravet, som innebär att de material och uppgifter som samlas in under 

forsknings perioden endast får användas till den specifika forskningen och inget annat. 

För att följa de etiska riktlinjerna tillfrågades intervjupersonerna i förväg om de var 

intresserade av att delta i undersökningen. Vi gav även information om att de kunde 

avsluta intervjun precis när de ville. De fick i god tid information om studiens syfte, 
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innehåll och  garanterades anonymitet. Allt material som samlades in under intervjuerna 

behandlades med högsta möjliga konfidentialitet.  

 

3 RESULTAT  
Under vår empiriska datainsamling genomfördes  sju  intervjuer i sex olika kommuner. 

Tre av intervjuerna skedde på verksamheterna och de resterande fyra genomfördes över 

telefon. Vi har valt att benämna de olika sprutbytesverksamheterna som Verksamhet A-

F. För att säkerställa avidentifieringen av våra respondenter kommer vi att kalla dem för 

“A1-F7”.  

 

3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhet A:   Verksamhet A bedriver sprutbytesverksamhet på sjukhusets 

infektionsklinik. Verksamheten har en egen ingång i anslutning till mottagningsrummet. 

Respondenterna på verksamhet A var två kvinnliga sjuksköterskor varav den ena med 

vidareutbildning inom infektionsvård. Båda arbetade på infektionskliniken parallellt 

med sprutbytet, de använde benämningen brukare på de människor som kommer dit.. 

Sprutbytet har begränsade öppettider och bedrivs en förmiddag och en eftermiddag i 

veckan. Respondenterna på verksamhet A kommer att benämnas som A1 och A2. 

 

Verksamhet B: Verksamhet B bedriver sprutbytesverksamhet på sjukhusets 

infektionsklinik och är bemannad av tre kvinnliga sjuksköterskor samt en barnmorska 

vid behov. Verksamhet B har öppet 4.5 timmar måndag till fredag. Respondenten på 

Verksamhet B var en kvinnlig sjuksköterska och kommer benämnas som B3.  

 

Verksamhet C: Verksamhet C bedrivs på samma sätt som Verksamhet A och B, dvs på 

infektionsmottagning på lasarettet. På plats arbetar en manlig sjuksköterska som också 

är utbildad inom psykiatri, sexologi och sociologi. Vid behov finns tillgång till 

barnmorska, kurator och läkare för tidsbokning. Mottagningen har öppet 7 timmar varje 

vardag. Respondenten på Verksamhet C var en manlig sjuksköterska och kommer att 

benämnas som C4.  

 

Verksamhet D: Verksamhet D bedrivs även den på infektionskliniken i samarbete med  

beroendecentrum. På plats arbetar en manlig läkare med specialisering inom beroende 

och infektion. En kvinnlig socionom som jobbar som kurator och utbildar sig inom steg 

ett samt har erfarenhet från kriminalvården och beroendemottagning. Två kvinnliga 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatri och fem kvinnliga 

sjuksköterskor med erfarenhet från antingen beroende eller infektion. Vid behov anlitas 

barnmorska och tandläkare. Dessutom en platsansvarig sjuksköterska som är chef 50% 

och jobbar 50% på mottagningen. Mottagningen har öppet 8 timmar varje vardag. 

Respondenten på Verksamhet D var en manlig läkare och kommer att benämnas som 

D5.  

 

Verksamhet E: Verksamhet E liknar de andra verksamheterna. Den har öppet 7 timmar 

varje vardag och tas om hand av två kvinnliga sjuksköterskor som är vidareutbildade i 

infektionsvård. Det finns även tillgång till en infektionsläkare och en kurator finns på 

plats en halvdag i veckan. Respondenten på Verksamhet E var en kvinnlig 

sjuksköterksa och kommer att benämnas som E6. 
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Verksamhet F:  På Verksamhet F arbetar en manlig läkare, en infektionskonsult, två 

sjuksköterskor och en kurator finns tillgänglig. Verksamheten drivs på en 

husläkarmottagning som har öppet 8 timmar varje vardag. Respondenten på 

Verksamhet F var en kvinnlig sjuksköterska och kommer att benämnas som F7.  

 

Vi har valt att kategorisera vårt resultat utifrån de kategorierna som formades genom 

den meningskoncentrering vi gjort. Den första delen har vi valt att kalla Utbildning och 

handledning. I denna del presenteras vårdpersonalens utbildningar kopplade till det 

motivationsarbetet de bedriver samt vilken möjlighet till handledning och 

vidareutbildning som finns alternativt önskas ute på verksamheterna. Den andra delen 

har vi valt att kalla Bemötande och tillitsfulla relationer. I denna del belyser vi 

vårdpersonalens egna tankar om bemötande och relationsskapande samt vilka resurser 

som finns för att skapa förtroendefulla relationer. Del tre kallar vi för Motivationsarbete 

och innehåller vårdpersonalens tankar om motivationsarbete, vilka metoder 

vårdpersonalen arbetar utifrån samt vilka hinder och möjligheter de upplever i 

motivationsarbetet med klienterna. Den fjärde och sista delen kallar vi samarbeten och 

vägar till vidare insatser. I denna del  kommer vi att presentera vilka vårdsamarbeten 

sprutbytesverksamheterna har samt hur vårdpersonalen arbetar för att slussa klienter 

vidare till andra vård- och behandlingsinsatser.  

  

3.2 Utbildning och handledning 

Som en del i vår intervjuguide valde vi att ställa frågor gällande personalens 

grundutbildning, men även om de hade vidare utbildning i någon form av samtalsteknik 

exempelvis MI och om de har tillgång till någon form av handledning. Svaren 

kompletterades sedan med vidare frågor om respondenternas tankar om huruvida 

utbildning och samtalstekniker påverkar motivationsarbetet.  

 

3.2.1 Vikten av utbildning, resurser och känsla 

För ett lyckat arbete krävs rätt verktyg. Beroende på vad man strävar efter krävs det även 

olika verktyg. Vi valde att fråga respondenterna vad de hade för utbildning, om de hade 

någon vidare utbildning inom någon samtalsteknik då samtalet är en viktig del när det 

kommer till att motivera klienterna för vidare behandling. Vi frågade även hur 

respondenterna anser att samarbetet med andra och vidare insatser fungerar.  Då många av de 

respondenter vi pratade med arbetade på relativt nya mottagningar så var arbetet fortfarande i 

en uppbyggnadsfas, därför hade inte  någon omfattande utvärdering gjorts än. 

 

 

Jag fick MI under min grundutbildning som jag blev klar med 2009, men 

hade gärna velat ha någon slags ny utbildning och det är något vi 

diskuterar. (D5) 

 

Nej de har vi inte fått men det finns en utbildning som vi står på kö till och 

den heter  någonting med motivation, jag kommer inte på namnet nu… den 

handlar om hur man motiverar. ...livserfarenhet handlar de nog mycket om 

också. Visst skulle vi bli jätteglada om vi fick gå någon utbildning så vi får 

lära oss lite bättre men mycket är liksom hur man reagerar och hur man är. 

Bemötandet det är det de handlar om. En annan verksamhet som arbetar 
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med motivation kanske hade funkat, det känns väldigt dubbelt att försöka 

motivera någon som jag samtidigt ger ut nya sprutor till. Jag ser inte riktigt 

motivationsarbetet som en prioritering. (A1) 

 

En av respondenterna betonar även vikten av timing och snabba resurser. För att kunna 

utföra ett bra motivationsarbete måste man kunna erbjuda snabba och  konkreta 

kontakter för att inte mista en klient som visar motivation på grund av väntetider för 

vidare vård.  

 

Det finns inget utarbetat motivationsarbete. Utan det är det här att man tar 

upp det i frågan när det är relevant. Tjata det gör vi verkligen inte. Man 

märker när det är rätt läge. Ibland tar de upp det själva, att dom är trötta 

på det. Då gäller det att vara på hugget och fånga dom direkt. Då vill man 

ju ha den där kanalen och linjen lite snabbt så att man slipper säga att vi 

ringer upp om en vecka.… Sen är det bra att ha kunskap om lite olika 

droger och dess påverkan på människor. Det önskar vi få mer av, vi har fått 

lite men de skall vi få mer av. Nästa möte vi skall ha ska vi få lite mer 

kunskap från beroendeenheten (B3). 

 

Alla respondenter hade sjuksköterskeutbildning som grund förutom en som var läkare 

inom allmänmedicin. Det var däremot stora skillnader vad gällande utbildning inom 

olika samtalstekniker, endast två respondenter hade utbildning inom MI och 

motiverande samtal. Två respondenter hade för länge sedan haft någon form av MI-

introduktion men anser inte att den var fullständig. Genomgående var alla respondenter 

positiva till att använda sig utav MI men önskade handledning och vidareutbildning för 

att kunna använda det i sitt dagliga arbete.  

 

3.2.2 Handledning och stöd 

Missbruksvården är ett yrke där man möter klienter som i stor utsträckning lever ett 

väldigt hårt och ofta kriminellt liv. Detta gör att handledning och stöd i arbetet spelar 

stor roll för att få vägledning och tillfälle att ventilera tankar och känslor som 

uppkommer i dessa möten. Därför valde vi att fråga våra respondenter om och isåfall 

vilka möjligheter till handledning som finns på varje arbetsplats. Endast två av 

respondenterna hade tillgång till någon form av handledning där den ena hade 

handledning varannan vecka och den andra hade möjlighet till handledning via en 

neuropsykolog men att tankar och frågor oftast diskuteras med kollegor. Alla 

respondenter förutom två hade handledning som ett önskemål för att på bättre sätt 

kunna bolla ideer och tankar om hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa klienterna till en 

bättre och mer fungerande vardag.  

 

Vi har patientfokuserad handledning varannan vecka där vi fokuserar på 

dom fall som är extra svåra att hantera, eller som man inte riktigt vet hur 

man ska nå fram till. Vi har även personalmöten där vi tar upp fall och 

patienter där vi behöver stöd för hur vi ska gå tillväga. Handledning var 

någonting som vi verkligen ville ha, så de bad vi om och fick då det (D5). 

 

Nej inte mer än MI utbildning. De skall finnas handledning men det har ej 

startat. Vi jobbar i team och stöttar varandra. (F7) 
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3.3 Bemötande och tillitsfulla relationer  
En stor del av innehållet i våra intervjuer handlade om betydelsen av mötet. En rädsla 

hos vissa brukare var att bli respektlöst bemötta.  Vi la därför stor vikt vid att undersöka 

hur intervjupersonerna tänkte och kände kring klienternas problematik och hur de 

resonerade kring relationens betydelse. Alla de intervjuade hade haft tidigare jobb inom 

målgruppens område, t.ex hemlösa, beroendevård och infektionsvård. Alla respondenter 

framhävde vikten av det personliga intresset hos dem som arbetar med klienter. Under 

våra frågor om relation och bemötande möttes vi av en stor önskan hos respondenterna 

att skapa ett tryggt och tillitsfullt möte med respekt för klienten som människa. 

 

För att arbetet med att motivera och få klienterna delaktiga i behandling ska kunna 

lyckas är tillit och trygghet essentiellt för att skapa en god relation. Personerna som 

kommer till dessa verksamheter har allt för ofta utvecklat en stor misstro mot vård i 

allmänhet. 

 

Jag tror att en förtroendefull relation är något som byggs upp och 

framförallt tror jag att dom som går här ofta inte har så mycket förtroende 

för vårdpersonal generellt eller för myndigheter. Det kan ta ett bra tag att 

bygga upp en förtroendefull relation. Men man får försöka hitta någon slags 

väg in. (D5) 

 

På vår fråga vad som kännetecknar en förtroendefull relation varierade svaren beroende 

på respondentens egen personlighet och bakgrund. Några underströk relationsskapande 

med tillit och trygghet som bas. Andra la mer vikt vid acceptans och motivationsarbete. 

 

Så att dom känner att det jag säger är tryggt och bra, många är rädda  för 

att “jag vill inte att dom ska veta det här och där” osv. Det är en trygghet 

dom får att jag visar att så här är det ---- jag tar inte kontakt med någon 

annan, utan får det förtroendet, sen är det lite, man känner om dom vill 

berätta lite och om dom börjar berätta och anförtro sig och så, ja det går 

inte riktigt att säga vad det är som gör det utan man får den där känslan 

bara att här har jag, jo han litar på mig och jag kan lyssna och förstå. (A1) 

 

Alla respondenterna underströk vikten av att låta relationer byggas upp över tid. Under 

samtalen är det viktigt att låta klienten få utrymme till att prata om sitt liv, sina känslor 

och erfarenheter. Lyssnandet måste ske utan att döma. Respondenterna la även vikt vid 

betydelsen av lyhördhet och att visa respekt. 

 

Det är genom att träffas flera gånger. Bygga upp förtroendet genom 

återkommande träffar och jag tror att man kan bygga upp det genom att inte 

pusha, och  inte ha för mycket pekpinnar och inte fördöma. De var som en 

sa här om dagen “de är så himla skönt att komma hit för här får man va och 

man behöver inte skämmas”. (A1) 

 

Det är alltid viktigt med sekretess när det gäller vård och behandling men för att denna 

patientgrupp ska kunna känna sig trygg måste sekretessen vara extra tydlig anser en 

respondent. Det gäller därför att all information stannar i rummet och inte förs vidare i 

t.ex journalen. 
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De frågar ofta om deras journaler går att se eller om någon annan kan få 

reda på att de varit här. Ofta har de dåliga erfarenheter av både sjukvård 

och socialen. (B3). 

 

Det framkom under intervjuerna att inte alla yrkesverksamma är lämpade för just denna 

typ av verksamhet. Den förtroendefulla relationen är en tvåvägsprocess där båda parter 

har respekt för varandra. Enligt en utav respondenterna är den professionellas 

personlighet viktig och inte alla kan eller bör arbeta med sprutbyte. 

3.4 Motivationsarbete 

Under intervjuerna frågade vi respondenterna vad de ansåg lägger grunden för ett 

motivationsarbete. Alla respondenter ansåg att deras roll och bemötande var en 

avgörande faktor för att kunna få någon form av relation som i sin tur kan leda till ett 

motivationsarbete. En av respondenterna förklarar att en viktig del i motivationen är att 

leta efter betydelsefulla faktorer i klientens liv, dessa kan man sedan använda för att 

motivera till ett vidare förändringsarbete. En annan respondent betonar vikten i att vara 

lyhörd och inte tjata. Hon förklarar också att det handlar om att hitta saker i klientens 

liv som väcker intresse och hopp om då nästan alla beskriver en annan bild av hur de 

hade velat att deras liv såg ut. 

 

.. Relationen utvecklas och ger möjlighet till öppna samtal och dialoger om 

deras situationer. Man ser någonting tändas i personen och man hör någon 

form av längtan/önskan. Kan handla om en relation till någon, barn eller 

närstående. Man ser någonting i dem där de är villiga att jobba för att 

uppnå det. Man hör en annan inställning. De flesta som man pratar med är 

öppna med sin situation och här får de sätta ord på sina tankar, det tror jag 

är viktigt. Tankarna finns oftast och genom att sätta ord på de tankarna 

tänds något inom dem. (E6) 

 

Det är relationen som ger möjlighet till sådana samtal, att de känner att de 

kan prata öppet.  Jag tänker att så fort någon visar tecken på att man inte är 

nöjd med sin situation så försöker jag snappa upp det och prata vidare om 

det, men man får inte tjata och bete sig som någon sorts förälder. Man lär 

känna varandra efter hand och då kan man prata rätt öppet om deras 

situation och de flesta har drömmar om hur de skulle vilja ha det och det är 

sällan dom två matchar... (D5) 

 

Genomgående i alla intervjuer betonar respondenterna vikten av att vara lyhörd för 

signaler och tecken som tyder på ett missnöje och att då vara snabb med att fånga upp 

det direkt. Två av respondenterna beskriver motivation som en flyktig känsla och menar 

att det inte alls är säkert att de tänker i samma banor nästa gång man träffas.    

 

3.4.1 Betydelsefulla faktorer 

På sprutbytesverksamheterna arbetar man med att motivera klienter till vidare insatser 

genom samtal. I ett samtal finns alltid ett flertal faktorer som kan vara av betydelse för 

samtalets utfall. Vi frågade våra respondenter vilka faktorer (utbildning, bemötande, 

erfarenhet, kunskap) de tror har betydelse i motivationsarbetet.   
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Det är nog en kombo av erfarenhet, bemötande och relation. Ofta är det 

klienter med bokstavskombinationer så det är bra att känna till sånt. Vi har 

gått en samtalsutbildning också innan vi drog i gång och nu vill vi ha lite 

kunskap om droger och dess påverkan också. Sen är det hur jag är som 

person, jag hoppas att dom får känslan av att jag bemöter dom som vem 

som helst och att jag inte gör skillnad på en person på grund av ett 

missbruk, jag ser dom liksom som likvärdiga vilka problem de än har. (B3) 

 

Alltså en kombination skulle jag nog säga. Men jag vet faktiskt inte om 

kunskap är så relevant för de berättar gärna för mig vad som är vad och 

hur det fungerar… Fast det kanske i och för sig stjäl tid från samtalet men 

det är också viktigt tror jag för att de får ju känna sig duktiga när det är de 

som lär mig. Det är en bytesverksamhet vi jobbar på och här yttrar sig bytet 

på ett annat sätt haha..Och så mycket erfarenhet har vi ju inte i och med att 

vi är så nya i detta. Så jag skulle noga säga att bemötande är det viktigaste. 

(A2) 

 

Helt klart bemötandet, jag tror inte de bryr sig så mycket om kunskap för de 

är rätt så glada i att berätta vad de olika sakerna heter som man aldrig hört 

talas om och man vet ju inte hur man gör eller någonting. Men att 

bemötandet är bra och att de ser tilliten tror jag.. att de känner att dem kan 

lita på mig och att jag tycker om dem eller ja respekterar deras liv. (A1) 

 

D5 är den enda respondenten som inte betonar bemötande som det viktigaste utan anser 

att erfarenhet är den mest betydelsefulla faktorn. En annan respondent svarar i liknande 

banor på frågan och tror att hens 20 år långa erfarenhet på psykakuten är en avgörande 

faktor och menar att ca 80% av hens klienter kommer därifrån och att det varit väldigt 

uppskattat hos klienterna att i en så utsatt situation mötas av ett ansikte de känner igen.  

 

3.4.2 Hinder och möjligheter  

På frågan om vilka hinder och möjligheter respondenterna ser i motivationsarbetet med 

klienterna anses det största hindret vara rusets effekt och klienternas påverkansgrad i 

mötet. En respondent anser att hindrena är många och att svårigheten ligger i att både 

fysiskt och psykiskt komma i från drogen. En respondent anser också att hindret ligger i 

beroendet och att det i slutändan är upp till de själva om de vill sluta. En annan 

respondent bekräftar samma tanke och säger att hindret ligger i att drogen är så mycket 

bättre än allt annat och när de är påverkade är tankar om att sluta som bortblåsta. En av 

respondenterna tycker att hindret ligger i tidsbrist och miljön, hon menar då att 

sjukhuset ofta är en plats man så fort som möjligt vill ta sig ifrån. Men ser även 

möjligheten i verksamhetens läge och syftar då på tillgången till läkare eller annan 

vårdpersonal som snabbt kan kallas in vid behov.  

 

..Vissa dagar är de i ett skede där de vill göra något åt det men de klarar 

inte av det för att motivationen räcker inte.. Man kan ha fantastiska samtal 

där man verkligen känner att man pratar på samma nivå men så fort de går 

härifrån injicerar de och när de kommer tillbaka nästa gång är 

man  tillbaka och stampar på samma ställe igen. Det blir ingen handling 

utav tankarna. Sen så har de också ofta en bestämd bild om hur de vill bli 

hjälpta och då matchar inte insatserna deras behov och förväntningar och 
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då tappar man dem igen. Men möjligheterna är egentligen fler. Vi ses ofta 

och eftersom vi bara är två i personalen så lär man verkligen känna dem 

och då kan man hela tiden följa upp och funkar det inte första gången får 

man samtala vidare och vänta på nästa gång de är redo för att ge det en 

chans.. (E6).  

 

Om de är påtända när de kommer och är mitt uppe i ruset  så skiter de i allt, 

de lever bara i ruset just då. Missbrukare är ett släkte som ofta är väldigt 

manipulativa så även om jag haft ett jättebra samtal med en klient så kan 

denna person sen gå ut ur rummet och det vi pratat om är som bortblåst. De 

är mycket duktiga på att prata men är de påverkade är samtalen nästan 

meningslösa kan jag tycka.. Det är frustrerande men man måste tro att det 

man gör hjälper och att det faktiskt ska vilja komma hit för att prata också 

inte bara byta sprutor.. (A2) 

 

Det är väldigt blandat men de hinder som jag ser är att när de går här så 

har man kontakt med dem men när de slutar använda sprutor eller kanske 

inte längre behöver komma hit så har man inte längre någon kontakt så ja 

då tappar man dem. Men när de går här träffas man ganska ofta och då 

finns väldigt många möjligheter att ta upp dem här frågorna för att se vad 

det finns för behov.. Men det kan vara svårt ibland när de är för påverkade 

så det kan också vara ett hinder (D5). .  

 

3.5 Samarbeten och vägar till vidare insatser  

Ett av målen för sprutbytesverksamheterna är att motivera klienterna till vidare 

behandling och vi har därför valt att ställa frågor som rör de samarbeten som behövas 

för att slussa klienter vidare. Vi frågade om och i såna fall vilka verksamheter inom 

missbruk- och beroendevården de samarbetar med. Samt om samarbeten med andra 

sprutbytesverksamheter förekommer.  

 

3.5.1 Samarbete som nyckelinsats 

När vi frågar respondenterna om de har samarbeten med andra verksamheter inom 

missbruksvården samt hur det i så fall fungerar är svaren spretiga. Genomgående svarar 

alla utom en att det finns samarbeten och utarbetade rutiner. Men på grund av bland 

annat omorganisationer vill två av respondenterna både utveckla fler samarbeten och 

omarbeta de befintliga. De berättar om omfattande samarbeten där de regelbundet 

träffar Socialtjänst, polis, barnmorskor, kuratorer och frivilligorganisationer för att 

utvärdera och utveckla arbetet sinsemellan.   

 

Ja.. Nja .. Vi hade väl en större ambition från början att vi skulle kunna vara 

en hjälpande hand men jag känner att vi kanske kommit lite på skam eller 

vad man kan säga. Det är som man alltid talar om, att man skall ha bra 

kontakt mellan olika intressegrupper eller vad man skall kalla det, psyk, 

kommunen.... I början träffades vi tätt och det skulle sitta någon i 

kommunen här, då det gäller att fånga upp i stunden. Just att vänta är det 

många i den här gruppen som har svårt för. Skjuter man upp det så finns 

risken att de har ångrat sig, imorgon är en helt annan dag och då är det inte 

alls säkert att de vill ha någon hjälp och den kan ha hänt något helt annat. 
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Det känns som att man vill fånga dom direkt i stunden. Sen gjorde 

kommunen omorganisationer och då försvann de här människorna som då 

från början skulle finnas på plats. Men nu håller vi på att nysta ihop en ny 

liten grupp, vi är tre sköterskor härifrån, vi har en doktor som är ansvarig 

läkare för de här, och jag skall vara ansvarig sjuksköterska. Sen träffar vi 

folk från psykkliniken, beroendeenheten och från kommunens 

beroendeenhet. Vi har haft två möten och skall börja nu igen, det är mycket 

lättare att ringa någon som man vet vem det är. Vi skall fånga dem nu. (B3) 

 

En respondent berättar om samarbeten utan gränser där vyerna ständigt vidgas. De 

samarbetar med kommunerna i omnejd, psykiatrin, beroende enheterna, tandvården och 

Laro. Respondenten beskriver att omfattningen och den ständiga utvecklingen av deras 

samarbeten bygger på en tanke om att klienterna snabbt ska få sina behov bemötta för 

att inte förlora deras motivation på grund av sjukvården eller beroendevårdens 

väntetider.  

 

Sen har vi en kurator knuten hit så hon är ju vår förlängda arm där i mellan 

sprutbytet och missbruksvården och beroendevården. Vi har nog inga 

begränsningar för vilka vi samarbetar med. Utan det är allt som går, 

boenden, behandlingshem. Jag ringde någon för tre veckor sedan som jag 

aldrig har ringt innan men då tyckte vi att just de behandlingshemmet lät 

bra för den personen som hade djur med sig så ja .. man vidgar sina vyer 

hela tiden. (E6) 

 
3.5.2 Vidare behandling och uppföljning 

För att få reda på hur arbetet med de klienter som visar motivation ser ut så frågade vi 

våra respondenter hur de går tillväga när motivation för vidare behandling finns. Vi 

frågade även om det gjordes någon uppföljning på de klienter som lämnar 

mottagningarna med någon form av vidare kontakt. F7 var den respondent som ansåg 

att vidare behandling  var en huvudprioritering medan resterande respondenter antingen 

såg det som något sekundärt efter att minska smittspridning eller bara som något de har 

tills hands när en klient tydligt visar missnöje i sin livssituation. Hon uttryckte även ett 

stort missnöje var gällande den svenska missbruksvården och det samarbete med andra 

insatser som behövs för att kunna slussa vidare en klient för vidare behandling. Hon 

berättar även att arbetet för vidare behandling ofta bromsas då kommunen måste göra 

en handlingsplan för att vidare vård skall kunna påbörjas. En annan respondent berättar 

att de kan hjälpa till att skriva egenremisser om det är aktuellt.  

 

Visar dom motivation försöker vi få in dom på samtal så snabbt som möjligt. 

Om det är något annat så har vi både kurator och läkare på plats. (D5) 

 

Dumt då det måste gå igenom kommunen, de tar inte emot patienten om de 

inte gjort en handlingsplan. Vi kan motivera till att söka, men vi vill kunna 

göra mer. Vi försöker samla kommunen och andra personer så gott de går 

för att lyckas få in patienten i behandling… ...Chefen på psyk är inte 

speciellt förstående, hon förstår inte problematiken. Det skall vara ett 

samarbete oss emellan men det är det inte. Beroendevården här har ej 

fungerat på många år. (F7) 
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Endast en av respondenterna svarade ja på frågan om det gjordes någon uppföljning. 

Respondenten berättar att de ibland erbjuder sig att följa med på första mötet och att 

den uppföljning som sedan sker är det som klienten själv väljer att berätta. Alla 

verksamheterna önskar att de hade någon form av uppföljning men att det är svårt då de 

tappar kontakten med klienterna i samma stund som de slutar besöka mottagningarna. 

Två av respondenterna förklarar att vissa av de klienter som gått vidare på behandling 

fortfarande kommer till avdelningen för att lämna prover och då ofta passar på att 

berätta om hur behandlingen går eller har gått.  

 

Vi kan hänga med på första mötet och så kanske. Vissa uppföljningar sker, 

vi ringer upp vissa och frågar för att man är så nyfiken. Men de finns ingen 

uppföljning om de själva inte berättar för oss. Vi pratar om återfall och att 

det inte är ett nederlag utan ett steg på vägen. Får de ett återfall så vill vi ju 

att de ska komma tillbaka utan att känna skam. (E6) 

 
3.5.3 Att ta lärdom av varandra 

När vi ställde frågan om det fanns något samarbete med andra sprutbytesprogram så 

svarade alla förutom en ja. En respondent förklarar att det inte finns något samarbete 

med andra verksamheter men att de använder sig utav samma journalsystem och att det 

där finns möjlighet att se om klienten besökt någon annan mottagning tidigare. 

Resterande verksamheter såg ett samarbete som en självklarhet för att kunna utvecklas 

och ta lärdom av varandra. Några av respondenterna berättar att de haft stor hjälp av 

närliggande verksamheter som startat tidigare och därmed haft längre erfarenheter. De 

förklarade att de sett de andra verksamheterna som mentorer.  

 

Verksamhet B och E är de som har lärt upp oss och talat om hur de har 

gjort och hurdant det är. Sen är det nätverksträffar som ska vara nu med 

alla i hela landet som har sprututbyten och sen så finns det såna lokala 

träffar, det har inte kommit igång ännu. Vissa städer har träffar där de 

träffas och ser till att man har samma policy, “ja vi ger så här många 

sprutor” så att man kör på ett ungefär lika. (A2) 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

Den metod vi valde till vår uppsats var en kvalitativ semi-strukturerad intervju. Vi 

utgick från den hermeneutiska forskningstraditionen då vi anser att den bäst lämpar sig 

för denna form av studie. Sju intervjuer genomfördes på sex olika enheter. Vi träffade 

tre av intervjupersonerna på deras respektive arbetsplatser medan fem intervjuer gjordes 

per telefon. Då vi varit tre stycken som gjort denna studie försökte vi utnyttja detta på 

bästa sätt. När vi delade upp intervjuerna var tanken att alla skulle vara med på minst en 

intervju som gjordes på plats. Den första intervjun gjordes på plats och där var alla tre 

med. Intervju två gjordes även den på plats och gjordes av Frida. Intervju tre gjordes via 

telefon av Mica. Intervju fyra gjordes på plats av Frida och Noah. Intervju fem, sex och 

sju gjordes via telefon av Noah. Intervjupersonerna var alla anställda på ett 

sprutbytesprogram och var sjuksköterskor och läkare. Det var stor skillnad på hur länge 

respektive intervjuperson hade arbetat med programmet, vilket märktes när vi pratade 
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med dem. De med längre erfarenhet hade lättare att förstå vad vi ville veta och hålla sig 

till ämnet. Detta var något vi lärde oss under tiden vilket gjorde att vi formulerade om 

vissa frågor för att få så konkreta och givande svar som möjligt. Något annat vi också 

märkte var att vi i många fall var mer specialiserade vad gällde både lagar, riktlinjer och 

olika termer som används inom missbruksvården. Även detta var något vi tog hänsyn 

till genom att använda andra formuleringar och hela tiden förklara vad vi ville ha ut av 

våra frågor. Innan intervjutillfället skickade vi ett missiv till respondenterna där vi 

informerade om studiens syfte. Skillnaden mellan intervjuerna med personliga möten 

och telefonmöten var intressant. Nackdelen med telefonintervjuer är bristen på 

ögonkontakt, att vi inte kunde registrera kroppsspråk och därför gick miste om den 

outtalade informationen. Fördelen med telefonintervjuer (bortsett från den 

tidsbesparande aspekten i form av långa resor) tyckte vi var en större koncentration på 

själva sakfrågorna och mindre distraktion och utvidgningar från ämnet. 

 

Med validitet eller giltighet menar man att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta 

(Trost, 2010). I en kvalitativ studie vill vi undersöka vad respondenten egentligen 

menar och försöka förstå svaren utifrån respondentens eget perspektiv. När vi 

sammanställde alla intervjusvar utifrån kategorisering fick vi både en bild av skillnader 

och likheter mellan de olika behandlings enheterna. Dock kan vi säga att vi fick en bra 

bild av hur de olika aktörerna lyckas med att inspirera och motivera klienterna till vård 

och behandling. Vi upplevde att intervjuerna i sig var en del av processen. Genom att 

ställa våra frågor väcktes både respondentens och våra reflektioner och vi vet inte hur 

denna interaktion kan ha påverkat den följande processen. Även om reliabilitet och 

validitet är omöjliga att mäta exakt i en kvalitativ studie bör vi ändå sträva efter största 

möjliga trovärdighet. Vi upplevde att vår intervjuteknik förbättrades under arbetets 

gång, men insåg också hur svårt det är att tolka resultaten och åstadkomma ett 

trovärdigt och användbart resonemang. Många faktorer spelar roll vid en intervju, t.ex. 

personkemi, dagsform, respondentens erfarenhet och inte minst vår egen erfarenhet av 

forskning (eller brist på samma). När vi gick igenom våra resultat tyckte vi ändå att vi 

fick fram trovärdiga data som belyser och är relevanta för den aktuella 

problemställningen. Vi blev under resans gång bättre på att lyssna och att ställa 

följdfrågor för att få fram respondentens egna tankar och reflektioner. I en självkritisk 

spegel ser vi dock många brister. Våra frågor kunde ha varit tydligare ibland. “Som 

man frågar får man svar” är verkligen sant. Ställer man en otydlig fråga får man ett 

otydligt svar som sen är svårt att tolka. Samtidigt är det viktigt att inte automatisera 

frågorna men tillåta reflektion och avvikelser för att nå fram till bättre förståelse. Vi 

tycker att den kvalitativa metoden vi valde att arbeta med var svårhanterlig och kaotisk 

i början men klarnade i takt med respondenternas reaktioner. Vi upplevde därför att vi 

inte bara fick svar på våra frågor och mekaniskt gjorde en sammanfattning och 

åstadkom ett tolkningsresultat utan framförallt att vi var en del av den levande 

processen, som handlar om att undersöka möjligheterna för motivationsarbete bland 

sprutnarkomaner. 

4.2 Resultatdiskussion 

Vi har delat in vår resultatdiskussion i två delar. Inledningsvis kommer vi att diskutera 

vårt resultat kopplat till de valda teorierna som beskrivs under teoretiska 

utgångspunkter. Vidare har vi valt att dela in diskussionen efter samma rubriker som 

resultatet och kommer i den delen att diskutera resultatet utifrån tidigare forskning.   
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4.2.1 Pygmalioneffekten  

Jenner (1992) skriver i sin bok om Pygmalioneffekten, som bygger på ideén om att goda 

förväntningar kan ha inverkan på en persons beteende genom att fungera som en 

självuppfyllande profetia. Därför bör det ligga i vårdpersonalens intresse att genom 

uppmuntran och stöd visa klienterna att man tror på dem  då detta kan ha en avgörande roll i 

klientens framgång (Jenner, 1992). På flera verksamheter ser vi kopplingar till 

pygmalioneffekten. Kramar, skratt och peppande ord beskrivs som viktiga i arbetet på 

sprutbytesverksamheterna. På verksamhet C och verksamhet F arbetar man utifrån metoden 

MI för att klienterna själva ska fatta besluten. Genom att tro på att de kan komma fram till ett 

beslut utifrån sig själva och genom MI förmedla sina goda förväntningar drar vi kopplingar 

till pygmalioneffekten. Genomgående i alla verksamheter finns en generell tro på att deras 

arbete gör skillnad för klienterna och därmed anser vi att arbetet verkar präglas av dessa 

förväntningar. Detta utifrån att respondenterna beskriver bemötandet som ytterst avgörande 

för arbetets framgång. Respondenterna beskriver vikten av att bemöta klienterna som vilken 

annan person som helst och arbetar för att inte göra skillnad på några utifrån att de har ett 

missbruk. Utifrån resultatet anser vi att konsten i arbetet som vårdpersonalen beskriver ligger 

i en balansgång mellan att kunna se klienterna som likvärdiga och vi syftar då på att varje 

klient har samma förutsättningar till förändring som alla andra. Samtidigt som det måste 

finnas utrymme för förändringsprat och att vidare kunna se behovet av stödjande insatser. 

Flera respondenter berättar om klientens återfall och hur viktigt det är att inte se ett återfall 

som ett nederlag utan ett steg på vägen. De lägger därför mycket tid på att prata om återfall 

och arbetar för att få klienten att känna sig bekväm i att återvända till sprutbytesverksamheten 

om behovet uppstår och då utan att känna skam. Sammanfattningsvis upplever vi att 

Pygmalioneffektens teori om goda förväntningar genomsyrar arbetet på verksamheterna då 

respondenterna genomgående talar om hur viktigt det är att tro på klientens förmåga samt att 

kunna förmedla dessa förväntningar genom exempelvis kramar, uppmuntrande ord, 

uppmärksamhet och stöd i mer handlingsfokuserade former.  

 

4.2.2 Punktuella och relationella möten  

I Von Wrights (2000) teori om de punktuella och relationella perspektiven beskrivs vikten av 

förmågan att som vårdpersonal kunna växla mellan de två perspektiven utifrån situation. Det 

relationella perspektivet berör relationen och samförstånd mellan två eller flera individer och 

bygger på att se varje individ bakom den förkunskap som finns i  mätbara faktorer. Medan 

det punktuella perspektivet utgår ifrån de mätbara faktorerna och kategoriserar individer 

utifrån givna värdesystem. I de resultat vi sammanställt kan vi se att arbetet på alla 

verksamheter är av ett övervägande punktuellt slag, men vi fann att alla respondenter utom en 

saknade kontinuerlig handledning och att alla respondenter underströk behovet av ytterligare 

utbildning inom det pedagogiska fältet. Alla respondenterna sa att smittorisken var den 

främsta orsaken till att sprutbytesprogrammet startades. Dock har vi i vår granskning av 

tidigare studier funnit att evidensen bakom sprutbytets effekt inte har kunnat fastställas men 

senare studier tyder på en övervägande positiv effekt. Därför är själva tanken bakom 

programmet av punktuell natur, där brukaren ses som en produkt av sin problematik. I mötet 

mellan personal och brukare uppstår dock en relation, enligt alla respondenter. Det finns 

därför en strävan efter och en möjlighet till att utveckla det relationella perspektivet.  

 

Till att börja med är alla klienters första besök på verksamheterna organiserat utifrån ett 

punktuellt perspektiv. Klienterna kategoriseras genom ett inskrivningsformulär som berör 

frågor om bostad, arbete, sexuella vanor, smittor mm. Först efter detta inskrivningssamtal kan 

vårdpersonalen skifta perspektiv och fokusera på att utveckla en relation som bygger på 



  
 

24 

samförstånd, vilket Von Wright (2000) betonar som grunden i ett relationellt perspektiv. De 

begränsade öppettiderna på en del av verksamheterna kan också kopplas till det punktuella 

perspektivet då klienter blir nekade trots att vårdpersonal finns på plats. Vi anser att detta kan 

ses som punktuellt utifrån klientens perspektiv då hen kan känna sig motarbetad trots det 

tagna ansvaret att uppsöka en sprutbytesverksamhet.  

 

Vi ser omfattande generaliseringar och en tro på att arbetet skulle förbättras om utbildning 

och handledning fanns i större utsträckning. En av respondenterna berättar att klienterna ofta 

har neuropsykiatriska diagnoser och vill därför ha utbildning och handledning i hur man 

arbetar med det. När vi pratar om hinder och möjligheter anger de flesta verksamheterna 

drogpåverkan som det största hindret i motivationsarbetet och gör därmed en kraftig 

generalisering om hur ruset påverkar klienten.  

 

Även i samarbeten mellan verksamheterna kan vi avläsa ett punktuellt perspektiv där man via 

samtal pratar om hur man på bästa sätt bemöter och hanterar klienter. Rekommendationerna 

är således baserade på erfarenheter av vad som fungerat på tidigare klienter men riskerar då 

att förlora det individuella perspektivet och förståelsen i att det inte finns ett tillvägagångssätt 

som är rätt eller bäst. Det relationella perspektivet får inte så stora möjligheter trots att 

respondenterna betonar vikten av förtroendefulla relationer. Vi kopplar detta till att en 

förtroendefull relation inte utvecklas över en natt utan kräver tid och engagemang från båda 

parter och även det faktum att klienterna i denna grupp generellt har negativa erfarenheter av 

vård- och myndighetskontakter sen innan. Verksamheterna bedrivs dessutom genom drop-in 

och vårdpersonalen har därför inte alltid möjlighet att avsätta tid för varje enskild klient. 

Utifrån detta upplever vi en strävan efter ett relationellt perspektiv som hämmas av 

verksamheternas utformning kopplat till begränsade öppettider, formulär samt tidsbrist för 

samtal. Sammanfattningsvis ser vi ett övervägande arbete utifrån det punktuella perspektivet 

men en strävan efter förtroendefulla relationer och arbetsallianser med klienterna.  

 
4.2.3 Utbildning och handledning  

Alla respondenter förutom en är i grunden sjuksköterskor, en del har även vidareutbildning 

inom infektion då nästan alla sedan tidigare arbetade på infektionsavdelningen som sprutbytet 

nu på många mottagningar är en del av. Detta anser vi både vara positivt och negativt. Flera 

av våra respondenter berättar att de redan tidigare varit i kontakt med några av de klienter 

som kommer till mottagningarna då de tidigare jobbat på infektionsavdelningen, där vissa 

klienter varit eller är patienter. De respondenter som arbetat på infektion förklarar att det är en 

fördel då de genom de arbetet fått viss kunskap om injektionsproblematik. Vi hade velat se 

mer variation på utbildningar hos personalen då det är ett väldigt omfattande arbete som inte 

enbart handlar om utbyte av sprutor. Genom att ha olika utbildningar hade ett mer omfattande 

arbete kunnat göras och personalen hade kunnat ha större stöd av varandra för att när det 

kommer till utveckling av motivationsarbetet. Utbildning i någon form av samtalsteknik var 

det en stor efterfrågan på då det endast ingår en mycket liten del av MI (motiverande samtal) i 

sjuksköterskeutbildningen. Många av våra respondenter kände att information om personer 

med missbruksproblematik har varit bristfällig. Mycket av den information och kunskap de 

hade var den de själva sökt upp och tagit reda på med hjälp av de klienter som besökt 

verksamheterna. I socialstyrelsens riktlinjer står det att verksamheten ska bedrivas så att den 

enskilde motiveras för behandling och i ansökan ska det framgå hur landstinget planerar att 

tillgodose detta (Socialstyrelsen, 2013). När vi nämnde detta för våra respondenter så visades 

ett stort intresse för att utveckla detta arbete om de får tillgång till den kunskap och de 

resurser som behövs.  
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Ett lyckat arbete innefattar många olika delar. Vi valde att ha med handledning som en del av 

vår intervjuguide då vi anser att det är en viktig del när man arbetar med människor som har 

någon form av problematik. Då våra respondenter varken hade någon pedagogisk utbildning 

eller vidareutbildning i missbruksvård anser vi att handledning borde finnas till hands på alla 

dessa arbetsplatser. Endast en av respondenterna hade tillgång till kontinuerlig handledning 

och en annan berättade att det fanns viss tillgång till samtal men att detta inte var tillräckligt. 

De personer som kommer till dessa mottagningar har ofta en problematisk bakgrund och lever 

ofta ett kriminellt liv. För att kunna ge rätt bemötande och ta tillvara på tillfälle då dessa 

personer tar kontakt med vården måste personalen få tillräckligt med stöttning i sitt arbete. 

 
4.2.4 Bemötande och tillitsfulla relationer 

Sprutbytesverksamheternas syfte är främst att minska smittspridning men också att skapa 

kontakt med brukarna för att kunna motivera till vidare behandling. 

Sprutbytesverksamheterna kan ses som en lågtröskelverksamhet där det ställs få krav. Det är 

därför viktigt med samarbete med övriga vårdgivare. Dock kan sprutbytesverksamheter 

fungera som den första chansen för klienter att ta steget mot behandling och drogfrihet. Von 

Wright (2000) talar om det genuina mötet, som eftersträvas i den pedagogiska processen. 

Hon går så långt att hon säger att mötet inte bara handlar om att vi människor vill ingå i 

sociala relationer men är grundläggande för själva existensens villkor. Hon framhåller vidare 

att i mötet mellan respondenterna och deras klienter är det respondenterna som har tillgång 

till makten och befinner sig i en nyckelposition då det gäller att skapa pedagogiska möten. 

Detta synsätt stämmer bra överens med respondenternas önskan om att skapa trygghet i mötet 

med klienten och att det kan ta ett bra tag att bygga upp en förtroendefull relation. Von 

Wright (2000) skriver att intersubjektiva relationer som innebär det genuina mötet förutsätter 

ett erkännande av den andra. Intersubjektiviteten upprätthålls inte automatiskt. Den behöver 

näras och ständigt erövras. Det är dessa intersubjektiva relationer som vi ser att sprutbytes 

verksamheterna strävar efter, dvs. jobba efter ett relationellt perspektiv. Hon betonar vikten 

av pedagogens respekt för klienten som en unik människa. Pedagogen är i kraft av sin 

position den som har ansvaret att ta initiativ till ett möte. (von Wright, 2000) 

 

Alla våra respondenter betonade vikten av uppbyggandet av förtroendefulla relationer. Vid 

frågan om hur de exakt går till väga fick vi ofta ospecificerade svar, t.ex “man får försöka 

hitta någon slags väg in”. Endast en av respondenterna använde termen trygghet som en 

viktig komponent i relationsskapandet. En annan kommer in på begreppet trygghet i 

relationen genom att beskriva vikten av att klienterna känner att de kan prata öppet. Utifrån 

den empiriska data vi har samlat in anser vi att respondenterna visar en brist på kunskap om 

den pedagogiska processen. Endast två respondenter hade utbildning inom MI och en av 

respondenterna hade endast en vag uppfattning om vad det är. Det fanns förvisso en önskan 

hos respondenterna om mer utbildning. Det framgick att kurser erbjuds men att tidsbrist var 

ett problem. Även om det finns brist på utbildning inom MI upplevde alla respondenter att 

deras klienter tydligt visar att de uppskattar det respektfulla bemötandet och möjligheterna att 

kunna tala fritt och bli sedda som människor och inte dömas som missbrukare. På grund av 

klienternas kanske berättigade misstro mot myndigheter och dåliga erfarenheter av tidigare 

möten med vårdpersonal har sprutbytesverksamheten en viktig möjlighet att skapa ett bra 

första möte så som von Wright (2000) rekommenderar. Här kan klienterna få det utrymme de 

behöver för att berätta sin historia utan risk för oönskade konsekvenser. Tyvärr innebär 

tidsbrist ett hinder många gånger. Respondenterna inser värdet av sprutbytesprogrammets 

möjlighet att etablera den första kontakten. En av respondenterna berättar att ofta matchar 

inte insatserna klienternas behov och förväntningar och då tappar man dem igen. Att bygga 

en tillitsfull relation är en stor pedagogisk uppgift. Respondenterna var alla 
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sjukvårdsutbildade och har därför inte specialiserat sig inom pedagogik. 

Sprutbytesprogrammets mål är dels att minska infektionsrisken, dels att fånga upp klienterna 

och leda fram till vidare behandling. Vi anser att samtliga verksamheter som intervjuades 

lade störst vikt vid att minska infektionsrisken. Detta kan säkert bero på olika faktorer som 

t.ex. tidsbrist, respondenternas bakgrund och ledningens syn på verksamheten. Det verkar 

som insikten om sprutbytesprogrammets möjlighet att fånga upp de mest svårfångade 

klienterna ännu inte har blivit helt uppenbart för verksamheternas ledning. De klienter som 

inte vill sluta med sitt missbruk får här ändå en möjlighet att få en positiv kontakt med 

vårdpersonal. Men vi tycker att respondenterna visar en god förståelse och önskan om 

utbildning inom det pedagogiska området för att kunna nå utöver själva 

sprutbytesprogrammet och därmed inspirera till klientens första steg mot bättre hälsa och ett 

värdigare liv. 

 
4.2.5 Motivationsarbete                     

Verksamheten ska bedrivas så att den enskilde motiveras för behandling (SOSFS 2006:323).  

                     
De verksamheter som vi besökte vill främst arbeta för skadereducering och har inte som mål 

att klienterna måste bli helt drogfria. De har som en målsättning att klienterna ska få en bättre 

fungerande vardag och motivera till det som just då känns möjligt. De jobbar alltså för en 

reducering och inte nolltolerans. Syftet med skadereducerande insatser är att reducera skador 

och kostnader som narkotikamissbruk för med sig, vilket alltså skiljer sig från nolltoleransen 

där fokus ligger på strävan efter drogfrihet (Hurme, 2002).  

 

Enligt socialstyrelsen (2015) ska verksamheterna inte bara dela ut sterila verktyg utan även 

motivera till behandling och samarbeta med andra vårdgivare. Det framkom i intervjuerna att 

respondenterna hade för lite utbildning i samtalsteknik. Vårt intryck är att vikten har lagts på 

det skadereducerande sprutbytet och att motivationsarbetet inte har prioriterats i samma 

omfång. Den personalgrupp som hade fungerat längst tid hade den mest utvecklade 

verksamheten. De hade begärt och fått handledning efter en tid och fick på så sätt hjälp med 

att bemöta de svåraste klienterna. Flera andra verksamheter saknade handledning trots önskan 

om samma. Några hade påbörjat utbildning i motiverande samtal, en annan hade hört talas 

om det. En av grupperna kompenserade sin brist på handledning genom att jobba i team och 

stötta varandra. Det var tydligt att verksamheterna med stora personalgrupper hade bättre 

möjligheter till handledning och utbildning än de mindre verksamheterna. Med en eller två 

sjuksköterskor är det naturligtvis svårt att ta sig tid till annat eftersom ingen då finns på plats 

för klienterna. För att kunna bedriva ett effektivt motivationsarbete behövs ett tänkande som 

innebär möjlighet till personalutveckling. Kanske har de små enheterna inte tänkt igenom 

personalens behov innan de satte igång arbetet. Detta speglar igen ledningens delvisa 

förståelse för socialstyrelsens riktlinjer, nämligen att arbetet har två målsättningar: 

skadereducering och motivation till behandling. Enligt Barth/Näsholm (2006) är det viktigt 

att hjälpa människor till förändring på hennes egna villkor. I sprutbytesverksamheter är tiden 

med varje klient begränsad. Vissa klienter stannar kanske bara några minuter medan andra 

pratar länge och har behov att prata fritt om sina liv. Några kommer få gånger, andra kommer 

ofta. En av respondenterna tyckte det var viktigt att låta klienterna sätta ord på sina tankar 

och att det då tänds något inom dem. Bemötandet spelar stor roll för klientens känsla av 

trygghet och tillit. En respondent tycker att bemötande är det viktigaste för motivation medan 

en annan ansåg att hens långa erfarenhet inom psykiatrin var den mest betydelsefulla faktorn. 

De två utsagorna motsäger inte varandra men betonar respondenternas känslor av det egna 

värdet. Den första tycker hen har liten erfarenhet inom relationsarbete och att hen och 

kollegan är “så nya i detta”. Den andra har tjugo års erfarenhet och har mött denna grupp 
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klienter tidigare. Vi menar, att båda har förutsättningar för att kunna motivera till förändring, 

men att den med tjugo års erfarenhet har bättre självförtroende. Vi har dock lagt märke till att 

en viktig faktor för alla intervjuade var känslan av engagemang och stor arbetslust. Att få 

möjlighet att hjälpa en svårt utsatt människa till förändring verkar i sig som en inspiration och 

speglas säkert vidare till klienten. Från att vilja förändras kan det vara långt fram till att 

besluta och påbörja ett förändringsarbete. Inom sprutbytesprogrammet är målet inte att följa 

klienten hela vägen. Det sker genom andra instanser. Enligt Barth/Näsholm (2006) är det en 

viktig uppgift för hjälparen att lägga tillrätta så att klienten kan uttala olika typer av 

förändringsmotivation. Respondenterna hade alla, oavsett utbildning och erfarenhet, en klar 

insikt om hur de arbetade med att vara lyhörda för klienternas önskemål. Alla var också 

medvetna om sina egna behov av utbildning inom samtalsteknik och behovet av handledning. 

Viljan att utföra ett bra motivationsarbete var således stor hos alla men kunskapen om metod 

var bristfällig hos de flesta. 

 
4.2.6 Samarbeten och vägar till vidare insatser 

I en studie gjord av Kidorf m.fl. (2011) undersöker författarna om det finns fördelar med att 

de personer som deltar i sprutbytesprogram också genomgår missbruksbehandling. Resultatet 

visar att de som genomförde missbruksbehandling samtidigt som de deltog i sprutbytet hade 

under färre dagar brukat eller injicerat droger, varit häktade eller utfört kriminella handlingar 

än de som inte genomgått missbruksbehandling. Studien belyser även att de personer som 

inte genomgick någon missbruksbehandling vid sidan av sprutbytet också rapporterat en 

minskad användning av droger (Kidorf, m.fl. 2011). Även om klienten inte lyckas eller väljer 

att ha ett helt drogfritt liv så finns det alltså studier som visar att sprutbyte till största del 

medför positiva resultat. Respondenterna betonar vikten av respekt och lyhördhet för att 

klienterna skall kunna känna förtroende när de kommer till mottagningarna. Vissa klienter 

kommer till mottagningarna oftare än de behöver, just för att ha någon att prata med. Det är 

därför viktigt att kunna ta tillvara på dessa tillfällen och möjligheter att både belysa de risker 

som finns med klientens nuvarande livsstil och även motivera till en förändring. Det är en av 

målsättningarna i lagen 2006:323 Lag (SFS 2006:323) att personalen på mottagningarna skall 

motivera till en vidare kontakt mellan klient och socialtjänst, alternativt annan 

behandlingsinsats. Trots detta så var det endast ett fåtal av våra respondenter som kunde 

berätta om ett dagligt arbete där motivationsarbete för vidare behandling var en prioritering. 

Arbetet handlade mestadels om ett sprutbyte som syftade till att minska smittspridningen av 

olika blodsmittor.  

 

I de senaste föreskrifterna från Socialstyrelsen (SOSFS 2013:23) har det lagts till ett krav där 

verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att sprutor och kanyler enbart 

lämnas ut till personer med dokumenterat injektionsmissbruk, samt att det inte delas ut 

sprutor och kanyler till personer som samtidigt ges vård vid behandlingshem eller 

motsvarande (Socialstyrelsen, 2013). En av respondenterna berättar att utbyte till klienter 

som genomgår behandling ändå kan ske då prioriteringen återigen läggs på smittspridningen. 

Richerts (2014) menar att tillgänglighet till behandlingsinsatser inte är tillräcklig. Även om 

behandling kan ge en förbättrad hälsa och social situation så visar studier på att personer med 

tungt narkotikamissbruk sällan långsiktigt klarar av drogfrihet. Richerts (2014) hävdar därför 

att sprutbyte tillsammans med substitutionsbehandling kan ge personer med intravenöst 

missbruk en mer fungerande vardag. Torkel Richerts (2014) berättar i sin avhandling att 

flertalet av de intervjuade heroinanvändare i hans studie önskar lättare tillgänglighet till 

substitutionsbehandling. En av respondenterna berättar att de nyss startat ett projekt som skall 

göra det enklare att påbörja just denna behandling.  
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I Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453) framgår det att socialtjänsten ska ansvara för att 

personer med missbruk ska få den vård och behandling de behöver, samt att kommunen ska 

sörja för detta (Regeringen, 2017). Många av respondenterna kände att de i vissa lägen blev 

motarbetade i sitt arbete med att få klienterna till vidare behandling. En av respondenterna 

berättade att processen för att nå vidare behandling i många fall kan vara för lång, vilket kan 

göra att klienten hinner ändra sig eller helt enkelt tröttna. För att vidare behandling ska ske 

måste kommunen göra en handlingsplan vilket i många fall gör att väntetiden blir lång. 

Nästan alla respondenter var tydliga med att förklara vikten av att hitta rätt tillfälle för att 

kunna få ett givande samtal för vidare behandling. Även Folkhälsomyndigheten (2015) 

skriver att det är en viktig del för sprutbytetesprogrammen att kunna erbjuda en snabbare väg 

till vidare behandling då motivationen hos en klient ofta är mycket ojämn. Det gäller att ta 

tillvara på de dagar då klienten visar motivation. Respondenterna förklarade att många av de 

klienter som besöker mottagningarna inte alltid är mottagliga för samtal som gäller vidare 

behandling. Neufeld m.fl. (2008) skriver i sin studie att de personer som genom sprutbyte 

börjar missbruksbehandling inte visat lika goda resultat som klienter som påbörjat behandling 

genom andra sätt. I studien står det även att sprutbytesdeltagare är en högriskgrupp och i 

Kidorfs m.fl. (2011) studie läggs det tyngd vid att drogbruket för klienter som deltar i 

sprutbytet i de flesta fall inte ökar utan istället minskar.                         

4.3 Slutsatser och implikationer  

Genom hela arbetet har våra tre frågeställningar funnits med som en röd tråd. 

Frågeställningarna var: vilka hinder och möjligheter ser vårdpersonalen i motivationsarbetet 

med klienterna? vilka metoder använder vårdpersonalen för att motivera klienten till vidare 

behandling? och hur går vårdpersonalen tillväga när en klient visar motivation till förändring? 

Genomgående visar respondenterna ett genuint intresse för att hjälpa människor. Alla 

respondenter la stor tyngd vid att bemötande och känsla lägger grunden för en förtroendefull 

relation. Vi kunde tydligt läsa av att respondenterna ville mer med sitt arbete men bristen på 

utbildning och handledning påverkar de pedagogiska mötena negativt. Vi anser att en större 

variation av utbildning hos vårdpersonalen skulle kunna påverka motivationsarbetet positivt. 

Som en respondent säger kan det kännas motstridigt att både förse klienter med 

injektionsverktyg för att vidare motivera dem till att sluta. Andra faktorer som påverkade 

motivationsarbetet negativt var tidsbristen. Utformningen av sprutbytesverksamheterna 

innebär idag att mötet med klienterna sker på drop-in vilket leder till att vårdpersonalen i viss 

utsträckning blir tvingade att prioritera utbytet av injektionsverktyg framför samtal. Trots att 

de flesta verksamheterna har flera hundra klienter som kontinuerligt besöker mottagningarna 

verkar drop-in ändå vara det mest fungerande alternativet. Respondenterna tror inte att 

tidsbokning hade fungerat i denna grupp utan att det istället hade påverkat frekvensen av 

besöken negativt, detta kopplat till klienternas brist på struktur och förmåga att planera.  

 

Vad gäller samarbeten inom missbruks- och beroendevården syns tydliga brister och vi anser 

att det bör finnas tydliga utarbetade rutiner för denna grupp. Genomgående i studien 

framkommer det att klienternas motivation ofta är flyktig och därmed måste 

handlingsfokuserade lösningar kunna tillgodoses när motivation uppkommer.  

 

I takt med att förståelsen för sprutbytesprogrammet växer sig större i Sverige har 

socialstyrelsen under arbetets gång tagit ett nytt beslut, som kommer att öppna för bättre 

möjligheter att upptäcka och behandla injektionsmissbruk. Huvudansvarig för programmet 

ska ligga hos landstingen, vilket motverkar kommunernas veto möjlighet: 
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4.1 Lagändring om sprututbyte träder i kraft 1 mars 2017 

Lagändringen har som syfte att förbättra tillgången till sprututbyte i hela landet för 

personer som lever med ett injektionsmissbruk. Ändringen innebär bland annat att 

åldersgränsen för sprututbytesprogrammet sänks från 20 till 18 år. Ändringen innebär 

även att landstingen blir ensam huvudman för sprututbytesverksamheten och att det 

kommunala vetot tas bort. (HSLF-FS 2017:2 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 

2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika). 

Vi hoppas att denna lagändring kommer att underlätta samarbetet mellan den medicinska 

vården och vidare behandling. Det bör bli lättare att fånga upp de brukare som söker vård och 

motivera dem till både sprutbyte och behandling. 

 
                

4.1.1 Framtida forskning                 

I Missbruksutredningens forskningsbilaga (2011) finns en översikt som är gjord vid Lunds 

Universitet. I forskningsöversikten kommer författarna fram till att det inte finns tillräckligt 

med bevis för att säga att sprutbytesprogrammen har god effekt på spridningen av HIV bland 

personer med intravenöst missbruk. Däremot skriver författarna att det finns möjliga bevis, 

men för att dra en slutsats behövs vidare forskning (Missbruksutredningen, 2011). Stenström 

(2008) kommer även fram till att kunskapen om varför vissa personer med intravenöst 

missbruk inte väljer att besöka programmen är för liten och behöver kompletteras. Utifrån sin 

studie skriver även Stenström (2008) att resultatet inte är tillräckligt för att kunna säga att 

sprutbytesverksamheterna minskar risken för spridning av HIV och Hepatit C. Utifrån 

tidigare forskning och den empiriska undersökning som vi nu gjort kan vi konstatera att 

vidare forskning är av stort värde. Många av sprutbytesmottagningarna är nystartade och har 

därmed inte hunnit göra några fullständiga utvärderingar än. Även detta är något som vi anser 

kommer att kunna ligga till grund för hur svenska sprututbytesverksamheter kan utvecklas 

och bli bättre inom motivationsarbetet. 
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6  Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler 

 

Svensk författningssamling 2006:323 
t.o.m. 2017:7 

SFS nr: 2006:323 

Departement/myndighet: Socialdepartementet  

Utfärdad: 2006-05-11  

Ändrad: t.o.m. 2017:7 

Ändringsregister:  SFSR (Lagrummet)  

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se  

Innehåll: 

Inledande bestämmelse 

1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler 

(sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna 

infektioner bland personer som missbrukar narkotika. 

 Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan 

motiveras för vård och behandling. 

 Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett 

landsting. 

Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler 

2 §/Upphör att gälla U:2017-03-01/ Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting 

inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har gett 

tillstånd till verksamheten. 

 Tillstånd får ges endast om den eller de kommuner där verksamheten ska 

bedrivas har biträtt ansökan. Lag (2012:950). 

2 §/Träder i kraft I:2017-03-01/ Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting 

inom ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har 

gett tillstånd till verksamheten. Lag (2017:7). 

3 § Innan en ansökan om tillstånd ges in, skall samråd ske mellan landstinget och samtliga 

kommuner inom landstinget. 

 I ansökan skall landstinget redovisa hur behovet av avgiftning och vård av 

missbrukare kommer att tillgodoses. 

4 § Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till sprututbytesverksamhet för högst två 

år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får 

verksamheten fortsätta i avvaktan på inspektionens beslut. Lag (2012:950). 

5 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett tillstånd till 

sprututbytesverksamhet om det förekommer missförhållanden i verksamheten. Lag 

(2012:950). 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2006:323
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Villkor för utbyte av sprutor och kanyler 
6 §/Upphör att gälla U:2017-03-01/ En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget 

endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om 

det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan 

lämnas in. 

 Sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett sådant sätt att det 

går att fastställa ursprunget. 

 Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 20 år. 

Utlämnande får ske endast vid personligt besök. 

 Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd 

får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget. 

6 §/Träder i kraft I:2017-03-01/ En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget endast 

om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns 

särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. 

 Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. 

Utlämnande får ske endast vid personligt besök. 

 Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd 

får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget. Lag (2017:7). 

Överklagandeförbud 
7 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

Bemyndigande 

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela sådana ytterligare 

föreskrifter om sprututbytesverksamheten som behövs till skydd för enskilda. 

Övergångsbestämmelser 
2006:323 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. 

2. Ett landsting som vid ikraftträdandet bedriver sprututbytesverksamhet får, under 

förutsättning att landstinget före utgången av år 2006 gör en ansökan om tillstånd enligt 2 §, 

fortsätta verksamheten i avvaktan på Socialstyrelsens beslut. 
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7 Missiv 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats. 

 

Hej, 

Vi är tre studenter som läser kandidatprogrammet ”Behandlingspedagogik med inriktning 

ungdoms- och missbruksvård” vid Linnéuniversitet i Växjö. Under perioden 8/1 till den 20/3 

kommer vi att arbeta med vårt examensarbete (C-uppsats). 

 

Ämnet vi har intresserat oss för är hur vårdpersonalen på sprutbytesmottagningar arbetar för 

att motivera klienter till vidare insatser samt vilka möjligheter och hinder vårdpersonalen ser i 

motivationsarbetet. 

 

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 

klienterna. Ungefärlig tid för intervjun är 30 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. 

 

 

Vi frågor får ni mer än gärna kontakta oss eller kursansvarig. 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mica Eriksson        

me222xg@student.lnu.se       

0738775198 

 

Noah Lindahl 

nl222ft@student.lnu.se  

 

Frida Engström 

fe222ep@student.lnu.se  

 

Kursansvarig: 

Mats Anderberg 

mats.anderberg@lnu.se  

mailto:me222xg@lnu.se
mailto:nl222ft@student.lnu.se
mailto:fe222ep@student.lnu.se
mailto:mats.anderberg@lnu.se
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8  Etiska riktlinjer 

 

Inom  all  samhällsvetenskaplig  forskning  finns  det  etiska  riktlinjer.  De  vi  använder  

oss  av  är  de  som presenterats  av  Vetenskapsrådet.  För  att  göra  allt  vi  kan  för  att  

ditt  deltagande  i  vår  studie  ska  vara etiskt  riktigt  vill  vi  visa  dig dessa  riktlinjer 

och hur vi  ser på  dem.  

 

Informationskravet  –  innebär  att  du  som  deltagare  ska  vara  fullt  införstådd  med  

studiens  syfte  och tekniken  för  datainsamling.  Det  innebär  också  att  du  ska  veta  

vilka  vi  är,  vilken  utbildning  vi  tillhör och  var  du  kan  nå  oss.  Dessutom  innebär  

det  att  du  ska  veta  att  ditt  deltagande  är  helt  frivilligt  och att  du när som  helst  

kan bestämma  dig för att  inte  delta  längre.  

 

Samtyckeskravet  –  innebär  att  allt  ditt  deltagande  bygger  på  ditt  samtycke.  Är  

det  något  du  inte gillar  så  diskuterar vi  det  och finner nya  alternativ.  Eller  så  kan 

du avsluta  ditt  deltagande  i  studien.  

Konfidentialitetskravet  –  innebär  att  ingen,  förutom  vi,  kommer  att  kunna  förstå  

att  det  är  just  du som  deltagit  i  studien och delgett  oss  dina  erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet   –  innebär  att  du  ska  vara  helt  införstådd  i  vad  

studien/uppsatsen  kommer  att användas  till.  Dessutom  har  du  rätt  att  läsa  det  

färdiga  resultatet  innan  det  publiceras.  Du  kommer att  få  ett  exemplar  av 

uppsatsen om  du vill.  

 

Vi  hoppas  att  du  med  detta  känner  dig  lugn  och  är  motiverad  att  delta  i  vår  

studie.  För  oss  är  det särskilt  viktigt  att  du  vill  dela  med  dig  av  dina  

erfarenheter  till  oss  -  då  det  är  just  dem  vi  intresserar oss  för.  

 

Tack  för att  du vill  delta  i  vår studie 

Frida, Mica och Noah 
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9 Intervjuguide  
 

 

1. Bakgrundsfakta 

 

● Till att börja med vill jag fråga vilken benämning ni använder på de personer 

som kommer hit? Deltagare/klient/patient?   

● Hur länge har du arbetat inom verksamheten?  

● Kan du kort beskriva verksamheten?  

● Vad har du för utbildning? 

● Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden? 

● Kan du beskriva hur det går till när en deltagare besöker mottagningen för första 

gången?  

2.  

 

● Vilken betydelse tror du att ditt bemötande har för klienten? 

● Vad tycker du kännetecknar en förtroendefull relation? 

● Vilka möjligheter finns för att bygga förtroendefulla relationer? 

● Vilka hinder och möjligheter ser du i motivationsarbetet med klienterna? 

● Känner du att det saknas något på er arbetsplats för att kunna motivera 

klienterna till fortsatt behandling? (utbildning, personal, verktyg, … ) 

● Vilka metoder jobbar du utifrån för att motivera klienten till vidare behandling? 

● Vad anser du lägger grunden för ett motivationsarbete? 

● Vilka faktorer (Utbildning, bemötande, relation, erfarenhet) har betydelse i 

mötet med klienten för att motivera till andra insatser? 

● Har du som vårdpersonal handledning om hur du kan påverka deltagaren till att 

bli motiverad till vård och behandling?  

● Har du som vårdpersonal utbildning i någon form av samtalsmetod (exempelvis 

MI)? Om inte är det något som är önskvärt?  

● Det ni hur många som kommer till er och får vidare hjälp till behandling, och 

hur många som kommer endast för att få sprutor?  

● De som kommer för endast sprutor, är de återkommande år efter år? 

● Om en klient visar motivation, hur går ni då tillväga? Sker det uppföljning? 

● Vet du ungefär hur många som får vidare hjälp till behandling genom ert arbete? 

● Samarbetar ni med andra verksamheter inom missbruks- och beroendevården? 

● Samarbetar ni med de andra sprutbytesverksamheterna i Sverige?  

● Tycker du att jag har missat att ställa någon fråga?  

● Varför har du valt att jobba här?  

● Vad anser du om sprutbytesprogrammet? 

● Sist vill jag fråga, varför valde du att delta i vår studie?  
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