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Vägen till sprututbytet 

Studie av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i 

Stockholms län 

Gustav Rålenius 

Sammanfattning 

 

Studien undersöker förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen av det första 

sprututbytet i Stockholms län. I studien ges en bakgrund till Sveriges narkotikapolitik och hur 

dess utvecklingen har sett ut från 70- talet fram till idag. I bakgrunden till studien presenteras 

ett governace-perspektiv på brukarinflytande och de deliberativa processer där 

brukarinflytande är en naturlig del av policyprocessen. 

Syftet med studien är undersöka förekomsten av brukarinflytande i implementeringsdelen av 

den besluts- policyprocess som ledde fram till sprututbytets öppnande i april 2013. 

Studiens teoretisk ramverk består av teorier som ifrågasätter givenheten i governance-

synsättet på brukarinflytande genom hänvisning till svårigheter med aktörskap och risken med 

konstruerat brukarinflytande.  

Forskningsstrategin som studien utgår ifrån är intervjuer med utvalda respondenter som har 

varit delaktiga vid implementeringen av sprututbytet samt brukarorganisationer som 

representerar och företräder sprututbytets målgrupp. 

Resultatet av studien visar på en svag förekomst av brukarinflytande vid implementeringen av 

sprututbytet. Det brukarinflytande som kan anses har förekommit har varit på en individuell 

nivå och icke-formaliserat. 

I analysen presenteras tre möjlig förklaringar till den svaga förekomsten av brukarinflytande 

vid implementeringen av sprututbytet samt en analys om svårigheter med aktörskap vid 

implementeringen kopplat till studiens teoretiska ramverk. 
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English summary 

This study examines the occurrence of user influence during the implementation of  the first 

Needle and Syringe exchange Programme (NSP) in Stockholm County. The survey in his 

study consists of interviews conducted with persons that have been involved during the 

process and debate around the NSP in Stockholm County. The interviews have been 

conducted with two different groups of actors: User organizations and public actors. The first 

group called user organizations consists of actors from three different user organizations 

representing and organizing the target group for the NSP. The second group called public 

actors consists of public actors which have been involved under and/or before the 

implementation of the NSP in Stockholm County. 

 

The study contains a description of the background of NSPs in Sweden. The study describes 

the development of the Swedish drug policy from 1970 until today. Further it covers the 

development of the NSPs in other parts of Sweden as well as the development of harm 

reduction as a general strategy for drug addiction management. 

Several definitions to the terms user and user influence are presented.  Four are conventional 

definitions of the term user, together with a fifth one which is then used within in the context 

of the study. The study presents definitions of the term user influence by a model dividing 

user influence in three categories: individual level, operational level and system level. 

Another division of the term user influence presented is formalized and non-formalized user 

influence. These different classifications are used in the analysis of the results. The study also 

presents a background to the governance view on user influence as a natural and 

unproblematic part in the policy process.  

 

The theoretical framework in the study consists of two parts: The first part questions 

governance and the given of user influence within a policy process. The study highlights the 

problems with a governance view on actorhood and user influence. 

The second part of the theory chapter presents a model for the policy process. The policy 

process is described in five stages: Initiation, processing, decision making, implementation 

and evaluation. 

 

The results of the survey show little occurrence of user influence during the implementation 

of the NSP.  By using the classification with the three different levels of user influence the 

result is that the occurrence of user influence found in the investigation has the characteristics 

of individual level user influence. The study also shows that the user influence found can be 

classified as non-formalised influence. 
 

The analysis first discusses the factors of why there has been little occurrence of user 

influence during the implementation of the NSP and proposes three different plausible 

explanations: Politically sensitive question, structural difficulties and users view was already 

known.   The analysis also discuss the problem with a governance view on actorhood and user 

influence in relation to the study. 

 

The study concludes that there has been little occurrence of user influence during the 

implementation of the NSP in Stockholm County and that the occurrence of user influence 

found can be classified as individual level user influence, with one plausible exception. 
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Förord 

År 1986 rekommenderade världshälsoorganisationen (WHO) för första gången att rena 

sprutor och kanyler skulle finnas tillgängliga för narkotikamissbrukare. I dag finns sprututbyte 

i alla EU:s länder och sprututbyte rekommenderas av UNAIDS (FN:s organ med ansvar för 

AIDS/HIV), WHO och EU (Tryggvesson 2012:519).  

 

Denna studie handlar om införandet av det första sprututbytet i Stockholms län. Ett 

sprututbyte (ibland bara sprutbyte) är en verksamhet som vanligtvis drivs av, och/eller finns i 

anslutning till en sjukvårdsinrättning eller annan vårdinrättning. Syftet med en 

sprututbytesverksamhet är att personer som injicerar narkotika (intravenösa/ 

injektionsmissbrukare) ska få tillgång till rena sprutor och rena tillbehör såsom kanyler, 

uppdragskärl mm. Genom att använda sprutor och kanyler byts ut mot rena på en 

sprututbytesmottagning tas de orena sprutorna och kanylerna omhand av sjukvården. Ett 

sprututbyte syftar främst till att minska antalet orena sprutor och kanyler i omlopp i samhället 

samt minska och förebygga spridning av virussjukdomar såsom HIV och Hepatit C. Ett 

sprututbyte kan även fungera som länk för patienten på mottagningen till annan sjukvård. 

 

Sprututbytesmottagningen som är central för den här studien är den första officiella 

sprututbytesmottagningen i Stockholms län som invigdes den 8:e april 2013. Mottagningen 

ligger i anslutning till St. Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm och drivs av 

Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Beroendecentrum 

Stockholm och Capio Maria.  

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de personer som på ett eller annat vis hjälpt till i arbetet 

med denna studie. Jag riktar ett särskilt tack till respondenterna i undersökningen och min 

handledare Göran Sundström vid Statsvetenskapliga Institutionen på Stockholms Universitet. 
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Inledning 

"Jag minns.. vad heter hon.. moderatkvinna.. ordförande i sjukvårdstyrelsen.. hon sa.. hon var 

på studiebesök hos oss en gång och hon sa att 'över min döda kropp att jag kommer att gå med 

på ett sprututbyte' det sa hon" (Brukarorganisation 3).  

 

Ovanstående citat är hämtat från en av intervjuerna i denna studie. Citatet kan anses vara 

talande för hur laddad debatten kring sprututbyte har varit, och i viss mån fortfarande är, i 

Stockholms län och övriga landet. Denna debatt är viktigt att ha i åtanke för att förstå 

kontexten kring sprututbyte som insats. Denna studie inleds därför med en beskrivning av 

debatten och historien kring sprututbyte i Sverige. 

 

Vad är detta ett fall av? Det är den analytiska fråga som bör ställas när vi står inför ett 

problem vars natur är okänt för oss. Tanken bakom frågan är att få insikt om det aktuella 

problemets beskaffenhet och förstå inom vilken kontext det okända problemet finns. Genom 

tidigare erfarenhet av liknande problem, både egen och andras, går det då förhoppningsvis att 

förstå vilka av dessa tidigare problem det okända problemet framför oss har likheter med. Det 

går förhoppningsvis då att säga var det okända problemet hör hemma och vi kan gå vidare till 

att undersöka problemet som en del i en känd kontext. När jag först kom i kontakt med frågan 

om sprututbyte ställde jag mig själv frågan: Vad är sprututbytet ett fall av? Jag insåg snabbt 

att det var en fråga som det fanns olika svar på beroende vem som fick frågan. För vissa är det 

ett fall av att aktivt stödja och uppmuntra olagligt narkotikamissbruk, andra anser att det ett 

fall av att rädda liv och förebygga samhällsfarlig smitta. Däremellan finns det en uppsjö av 

åsikter och ståndpunkter om vad sprututbyte egentligen är för typ av insats.  

 

Efter att ha följt debatten kring införandet av sprututbytet i Stockholms län insåg jag att frågan 

om sprututbytets vara eller inte vara endast var en liten del av ett mycket större "fall", fallet 

med den svenska narkotikapolitiken. Den svenska narkotikapolitiken har sedan 1960-talet 

genomgått stora förändringar. 1967 publicerades två betänkanden (SOU 1967:25 och SOU 

1967:41) som fick stor betydelse för Sveriges framtida narkotikapolitik. Riksdagen beslutade 

utifrån dessa betänkanden om ett narkotikapolitiskt system som syftade till att stärka 

rättsväsendets grepp, samtidigt som ansvaret för förebyggande åtgärder och vårdinsatser gavs 

till dåvarande socialvården. Kampen mot narkotikan trappades upp genom 1982 års 
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Narkotikakommission.  Utredningens uppdrag var att ta fram underlag till en samordnad och 

intensifierad kamp mot narkotikan. Det var även under 80-talet som frågan om 

kriminalisering av narkotikabruk togs upp offentligt då den utreddes av Justitiedepartementet. 

Det hela resulterade i att riksdagen år 1988 tog beslut om en kriminalisering av narkotikabruk. 

Under 1990-talet skärpets straffskalan för narkotikainnehav från böter till fängelse (Johnson 

2006:44). Efter att tidigare huvudsakligen ha inriktas mot narkotikahandel började de 

kontrollpolitiska ansträngningarna i större utsträckning istället att riktas mot 

narkotikabrukarna själva (Johnson 2006:53). Sedan dess har målet för den svenska 

narkotikapolitiken legat fast; Visionen om det narkotikafria samhället (Johnson 2006:44).  

De strategier som kan anses stå i motsats till visionen om det narkotikafria samhället är de 

som syftar till skadereduktion (ibland även skadelindring) (Johnson 2005:161). 

Skadereduktion är ett paraplybegrepp som täcker interventioner, program och politiska 

initiativ för att minska de hälsomässiga, sociala och ekonomiska skadorna av 

narkotikaanvändningen för individer, samhällen och länder (Rhodes & Hedrich 2010:79 i 

Svensson 2012:55). Oftast brukar sprututbytesprogram räknas till de skadelindrande eller 

skadereducerande åtgärderna (Svensson 2012:177). Begreppet skadereduktion kommer att 

presenteras mer ingående längre fram i studien. 

 

Björn Johnson (2005) skriver att den svenska narkotikapolitiken är omtvistad då flera olika 

perspektiv slåss för sin egen syn, däribland de rättsliga, socialpolitiska, medicinska och 

moraliska perspektiven (Johnson 2005:13). Detta gör frågan till en kamp om vems synsätt 

som är det rätta. Ett perspektiv som i den svenska narkotikapolitiken sällan får komma till tals 

är narkotikabrukarnas. Johnson menar att något formellt erkännande av narkotikabrukarnas 

rätt att utöva inflytande över narkotikapolitiken har aldrig gjorts i Sverige (Johnson 2006:58). 

 

Denna studie hade mycket väl kunnat handla om konflikten kring narkotikapolitiken i Sverige 

och de politiska strider som har funnits och finns inom narkotikapolitiken. Den hade även 

kunnat handla om hur de politiska partiernas åsikter i frågan har ändrats genom åren eller hur 

skadereducerande åtgärder har börjat bli en allt mer accepterad intervention vilket kan ses 

som ett avsteg från visionen om det narkotikafria samhället. 

 

En syn som jag i likhet med (Johnson 2006) upplever sällan lyfts i debatten kring 

narkotikapolitik är narkomanernas egna syn. I striden mellan vad som är rätt och vad som är 

fel hamnar deras perspektiv ofta i skymundan. Genom att undersöka brukarinflytande vid 
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införandet av sprututbytet i Stockholm län är förhoppningen att bidra till ett nytt perspektiv 

inom området.  

 

Tidigare undersökningar av brukarinflytande i narkotikapolitiken eller i utformningen av 

narkomanvård har framförallt inriktat sig på en övergripande nivå (se exempelvis Johnson 

2006). Denna studie undersöker tillskillnad från tidigare studier brukarinflytande vid 

implementeringen av ett specifikt sprututbytet som ett enskilt fall och behöver därför inte vara 

representativt för andra likande processer.  

 

Intresset att undersöka brukarinflytande vid införandet av sprututbytet har fler orsaker: En 

första tanke var att gruppen som sprututbytet riktar sig till, det vill säga intravenösa 

missbrukare, generellt är en svag social gruppering som troligen är dåligt organiserad och 

därmed har svårt att framföra sin talan. Genom det fanns anledning att tro att den gruppen inte 

lyckats göra sina röster hörda vid införandet och implementeringen av sprututbytet. Detta 

kommer att återkommas till längre fram i studien. 

 

En annan god anledning till att undersöka just brukarinflytande i förhållande till införandet av 

sprututbytet handlar om att brukarinflytande ses som en självklarhet enligt det synsätt eller 

föreställning av styrning i samhället som benämns som governance eller nätverkstyrning. I 

denna studie ifrågasätts självklarheten i detta antagande och det problematiseras kring 

begrepp som brukare, brukarinflytande, aktörer och aktörskap. Genom intervjuer med ett 

urval av aktörer som varit delaktiga under implementeringen av sprututbytet ämnar studien att 

undersöka om föreningar som företräder målgruppen för sprututbytet kan anses varit delaktiga 

i implementeringen av det första officiella sprututbytet i Stockholms län. 
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Syfte 

 

Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen 

av sprututbytet i Stockholm län och på vilken nivå eventuellt brukarinflytande har förekommit 

och hur graden av brukarinflytande kan förstås.  

 

Studien besvarar följande frågeställningar: 

 

 Har det förekommit brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i 

Stockholm län? I så fall varför eller varför inte? 

 

 Om brukarinflytande förekommit, går det att identifiera på vilken nivå? Individ-, 

verksamhets- eller systemnivå?  

 

Disposition 

 

Studiens innehåll disponeras enligt följande: Inledning och syfte redogör för, och ger läsaren 

en förståelse för den problematik som studien behandlar samt presenterar studiens 

frågeställningar. Avsnitt som behandlar Sveriges narkotikapolitik & narkomanvård, 

skadereducerande åtgärder, sprututbytets historia i Sverige och Governance & 

brukarinflytande fungerar som bakgrund till läsaren inför teori och undersökning. Studiens 

teoretiska ramverk består av teori om governance & aktörskap samt teori om besluts- och 

policyprocesser som tillämpas i studien. Forskningsstrategi redogör för hur studien har 

genomförts. I Resultatkapitlet redovisas en kronologisk redogörelse av den policyprocess som 

ledde fram till implementeringen av sprututbytet och även en redogörelse av  förekomsten av 

brukarinflytande under implementeringen av sprututbytet. Analyskapitlet består av en analys 

av studiens resultat utifrån studiens teoretiska ramverk. Sista kapitlet redovisar de slutsatser 

som dragits utifrån frågeställningarna.      
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Avgränsning 

 

En svårighet som jag har stött på vid materialinsamling är den tidsmässiga avgränsningen. Det 

fanns en tanke ursprungligen att göra en snäv tidsmässig avgränsning för att få en koncis 

beskrivning av en kort tidsperiod. Efter att ha jobbat med materialinsamlingen har det blivit 

tydligt att det är svårt att förstå införandet av sprututbytet utan att känna till "hela berättelsen". 

De flesta som har jobbat med frågan under en längre tid har ofta ett perspektiv som sträcker 

sig långt tillbaka i tiden. För att lösa detta har det i resultatdelen valts att inkludera relevanta 

händelser före implementeringen av sprututbytet.   

 

Annledningen till att implementeringsdelen av införandet valdes var för att det var i den delen 

som lokalisering och innehåll i verksamheten bestämdes, alltså sådant som kan tänkas beröra 

målgruppen i rätt stor utsträckning. 

 

Den geografiska avgränsningen är Stockholms län. Den ämnesmässiga avgränsningen är 

statsvetenskap. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas en presentation av Sveriges narkotikapolitik och narkomanvård som 

en inledning till sprututbytets historia i Sverige och bakgrunden till införandet av sprututbytet 

i Stockholms län. Avsnittet följs av en presentation av brukarinflytande och governance i 

vilken det förklaras varför brukarinflytande och fokusering på brukaren och aktören är 

centralt för governance-perspektivet. 

Sveriges narkotikapolitik och narkomanvård 

 

Björn Johnson (2005) skriver i boken Metadon på liv och död att en anledning till att den 

svenska narkotikapolitiken är ett fascinerade område är att många skilda perspektiv möts i 

frågan. Dessa är enligt författaren de rättsliga, socialpolitiska, medicinska och moraliska 

perspektiven. Vidare skriver Johnson att en av dagens största konflikter inom 

narkotikapolitiken handlar om vilken roll skadelindrande återgärder bör få ha i Sverige. Det är 

framförallt sprututbytesfrågan som har debatterats, men även exempelvis 

substitutionsbehandling för narkomaner med preparat som Subutex och Metadon som räknas 

in till de skadelindrande åtgärderna. Det är framför allt debatten om Metadonbehandling vid 

opiatmissbruk som pågick inom den svenska narkotikapolitiken under 70- och 80-talet som 

Johnsons bok i huvudsak handlar om (Johnson 2005:13). 

 

Tryggvesson (2012) hänvisar till Lenke & Olsson (2002) och menar att fokus för den svenska 

narkotikapolitiken har fram till början av 1980-talet varit att kontrollera tillverkare, 

leverantörer och smugglare av narkotika. Det fanns en utbredd förståelse för den sociala 

situationens betydelse för narkomanens liv och droganvändande. Denna inriktning skiftades 

dock under 1980-talet då fokus istället kom att riktas mot missbrukarna genom 

kriminaliserandet av användning av narkotika. Nils Bejerot är den person som oftast beskrivs 

som förgrundsgestalten till denna nya diskurs mot narkomanerna. Enligt Bejerot var orsaken 

till narkotikabruket inte den organiserade narkotikabrottsligheten, utan tvärtom var det var 

den enskilda individens missbruk som ledde till den ökade narkotikabrottsligheten. Bejerot 

ansåg att det narkotikamissbrukarna behövde var att ta konsekvenserna av sitt handlande. 
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Bejerot talade om narkotikamissbruk i epidemiska termer och beskrev att missbruk utvecklas 

hos nya missbrukare genom att de får en "personlig psykosocial kontaktsmitta" av en 

etablerad missbrukare. Under 1980-talet fick den epidemiska förståelsen av 

narkotikamissbruk större betydelse. Den var även då som det i debatten började talas om det 

narkotikafria samhället som skulle förverkligas genom att avskräcka den enskilda 

missbrukaren från ett välja ett liv med droger. Målet med det narkotikafria samhället blev 

centralt för Sveriges narkotikapolitik, receptet var en mer repressiv politik med flera 

straffskärpningar riktade mot missbrukarna som följd (Tryggvesson 2012:520–521). 

Skadereducerande åtgärder 

 

Skadereduktion, eller ibland skadelindring, är en generell narkotikapolitisk strategi. Strategin 

kan anses stå i motsats till visionen om det narkotikafria samhället, som är den i grunden 

vägledande visionen för Sveriges narkotikapolitik (Johnson 2006:44). 

 

Harm reduction som är den engelska termen för skadereduktion, men som även i vissa fall 

används i Sverige, växte fram som en internationell rörelse inom narkomanvården på 1980-

talet (Johnson 2005:161). Som beskrevs i föregående avsnitt var 1980-talet en turbulent tid för 

den svenska narkotikapolitiken och narkomanvården. Samtidigt som den mer repressiva linjen 

inom narkotikapolitiken började vinna mark började även den "andra sidan" att formeras där 

många av företrädarna förespråkade skadereducerande åtgärder. 

 

Utgångspunkten för skadereducering är att det är bättre för både missbrukarna och för 

samhället om narkotikapolitiken satsar mer på att reducera riskerna och skadorna av missbruk, 

snarare än att enbart fokusera på drogfrihet (Johnson 2005:161). Med andra ord kräver 

skadereducering inte att missbrukaren själv ska vara intresserad av att sluta använda droger. 

 

Förutom sprututbytesprogram som brukar räknas till de skadereducerande åtgärderna finns 

även åtgärder som underhållsbehandling, injektionsrum, åtgärder för överdosprevention och 

ibland räknas även heroinförskrivning (Johnson 2006:162) (Svensson 2012).  
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Sprututbytets historia i Sverige 

 

Sprututbytets historia i Sverige börjar redan i mitten av 80-talet, alltså för nära 30 år sedan, i 

Skåne. Programmen kom till under en tid då det fanns en stor rädsla i samhället för den 

AIDS-epidemi som spreds på olika håll i världen. Det var känt att förekomsten av AIDS var 

större hos gruppen injektionsmissbrukare än hos andra grupper. Införandet av 

sprututbytesprogrammen i Lund och Malmö beskrivs därför som en akut åtgärd för att stoppa 

spridningen av HIV-viruset bland missbrukare. Sedan dess har sprututbytesprogrammen i 

Skåne tolererats på nåder och betraktats som begränsade försöksåtgärder (Johnson 2006:55). 

 

Sprututbytet i tre tidsperioder 

Kalle Tryggvesson (2012) har beskrivit sprututbytets historia i Sverige. Tryggvesson har valt 

att dela in historien i tre tidsperioder som följer Socialstyrelsens utredningar från varje period. 

Den första perioden är mellan 1988-1989. Som det beskrevs tidigare var det 1988 som 

narkotikabruk kriminaliserades i Sverige, samma år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag 

att undersöka sprututbytesverksamheterna i Sverige och ge en samlad bedömning av 

effekterna av utdelningen av sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare. Studien som 

gjordes baserades på en undersökning riktad mot smittskyddsläkare och deras erfarenheter av 

sprutbyte, fyra utvärderingar av sprututbytesverksamheten i Malmö och Lund, narkomaners 

uppfattning om formen för eventuell sprututbytesverksamhet och internationell forskning om 

sprututbytesverksamhet i andra europeiska länder (Trygvesson 2012:523). De viktigaste 

resultaten var att ingen av de smittskyddsläkare som ingick i undersökningen bedömde att 

sprutbytet medfört nyrekrytering till intravenöst missbruk. Resultaten pekade även mot att 

sprututbytet lett till ett minskat riskbeteende hos missbrukarna (Tryggvesson 2012:523). 

 

Den andra tidsperioden var mellan åren 1990-2000. Under tidigt 90-talet kom det en rad 

förslag på området från riksdagsledamöter. En del förslag handlade om att lägga ner det 

nuvarande sprututbytet i Skåne, medan andra förespråkade en utvidgning. 1993 kom 

Socialstyrelsens utredning angående försöksverksamheten med utbyte till rena sprutor i 

Malmö och Lund. Slutsatsen var att det inte gick att visa på några positiva effekter på 

smittspridningen men inte heller på några negativa effekter på missbruksutvecklingen. 

Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det inte var troligt att det någonsin vetenskapligt 

skulle kunna avgöra dessa frågor utifrån de två försöksprojekten i Lund och Malmö. På basis 
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av resultatet diskuterade Socialstyrelsen sprututbytets framtid utifrån tre förslag: 1) Förbjuda 

verksamheten 2) Låta försöksverksamheten fortsätta och samtidigt fördjupa utvärderingen för 

att senare kunna dra säkrare slutsatser 3) Varje läkare skulle utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet, i varje enskilt fall, bedöma om det var möjligt att överlämna sprutor. I sitt förslag 

resonerade Socialstyrelsen om en avvägning mellan smittskydd och restriktiv narkotikapolitik 

och förordade det tredje förslaget till Regeringen. Tryggvesson (2012) menar att strategin att 

låta läkarna fatta avgörandet om behovet av sprututbyte i varje enskilt fall kan ses som ett sätt 

att neutralisera och medikalisera verksamheten, vilket kunde vara ett sätt att bryta konflikten 

mellan dem som var för och emot sprututbyte. Regeringen valde dock även denna gång att 

begränsa omfattningen så att sprututbyte fortsättningsvis bara kunde erbjudas missbrukare i 

försöksverksamheterna i Lund och Malmö (Tryggvesson 2012:530). 

 

Under den tredje perioden mellan 2001-2005 restes det fler krav angående sprututbytet. I 

likhet med de tidigare två tidsperioderna handlade det även under denna tidsperiod om krav 

på att både lägga ner och utvidga försöksverksamheterna i Skåne. I narkotikakommissionens 

slutbetänkande "Vägvalet" (SOU 2000:16) framhölls att de inte fanns anledning att ta avstånd 

från sprututbytesverksamheten, men de såg inte heller några behov av den. I Socialstyrelsens 

tredje utredning i ämnet fanns ett ultimatum mot riksdag och regering; antingen skulle de 

förbjuda sprututbyte eller annars skulle de öppna upp för alla landsting att starta 

sprututbytesverksamhet (Tryggvesson 2012:531). 

 

År 2003 lämnande regeringens nationella narkotikasamordnare, Björn Fries, sitt 

ställningstagande angående sprututbyte. Tryggvesson (2012) beskriver att Fries såg det som 

sitt uppdrag att sätta sprututbytet i ett narkotikapolitiskt sammanhang och inte göra en 

ytterligare utvärdering av försöksverksamheten. Med hänvisning till internationell forskning 

visade utredningen sprututbytes HIV-preventiva effekt, dess underlättande vid smittspårning 

och att de hjälpte till att öka kunskapen om missbrukspopulationen. Fries ansåg att en human 

narkotikapolitik stöder missbrukarna under den långa vägen till drogfrihet genom att erbjuda 

en god tillgång till hälso- och sjukvård, vilket kan minska risken för svåra kroniska sjukdomar 

(Tryggvesson 2012:532).  

 

Det var i början av 2000-talet som opinionen i sprututbytesfrågan började svänga. 2004 kom 

ett förslag om att sprututbytesprogrammen i framtiden skulle få bli en permanent och 
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integrerad del av den reguljära infektionsvården och att även nya program ska få starta (Ds 

2004:6 i Johnson 2006:56). 

Sprututbytets moderna historia 

Det stora genombrottet för sprututbytesverksamheten i Sverige kom i maj 2006 genom 

Riksdagens godkännande av Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Enligt lagen 

var det nu fritt för alla Sveriges landsting att ansöka till Socialstyrelsen om att öppna 

sprututbytesverksamhet. Enligt § 2 i lagen får dock landstinget endast tillstånd att bedriva 

sprututbyte om den eller de kommuner där verksamheten ska bedrivas har biträtt ansökan. 

Detta krav var något som den så kallade missbruksutredningen föreslog skulle ändras till att 

landstingen själva skulle kunna ansöka om att öppna sprututbyte (SOU 2011:35). 

 

Den kanske mest omstridda bestämmelsen i lagen om utbyte av sprutor och kanyler finns i § 6 

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler där det regleras att sprutor eller kanyler får lämnas ut 

endast till den som har fyllt 20 år. Socialstyrelsen skriver i sin smittskyddsrapport från 2010 

följande "Den höga hepatit C-prevalensen bland injektionsmissbrukare och en debutålder för 

injektionsmissbruk som i genomsnitt är lägre än 20 år har givit upphov till diskussioner om 

det finns skäl att överväga en lagändring som möjliggör deltagande i sprututbytesprogram 

även för yngre personer" (Socialstyrelsen 2011:11). 

 

I den så kallade missbruksutredningen (SOU 2011:35) föreslogs en lagändring där 

åldergränsen skulle ändras från 20 till 18 år för patienter att skrivas in på kliniken med 

motiveringen: "Det är givetvis mycket olyckligt om unga personer utvecklar ett 

injektionsmissbruk med de hälsomässiga och sociala risker och konsekvenser missbruket 

medför. Tyvärr är det ett faktum att många debuterar i missbruk före sin tjugoårsdag. 

Uppgifterna om utbredningen av det intravenösa missbruket av droger i Sverige är, som ovan 

nämnts, mycket begränsade" (SOU 2011:35). Vidare konstaterade utredningen att "debuten 

för injektionsmissbruk ibland sker före 20 års ålder framgår dock av dokumentationen av de 

klienter som tvångsvårdas enligt LVU. Bland dem som skrevs in på ungdomshem under 2009 

hade totalt 9 procent injicerat amfetamin och 5 procent injicerat heroin. När det gäller 

injektionsmissbruk av amfetamin hade 3 procent debuterat i åldern 12–15 år, 9 procent i 

åldern 16–17 år och 22 procent i åldern 18–20 år. När det gäller injektionsmissbruk av heroin 

hade 2 procent debuterat i åldern 12–15 år, 6 procent i åldern 16–17 år och 12 procent i åldern 

18–20 år" (SOU 2011:35:245).  
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I dagsläget kvarstår både kravet på att kommunen, där sprututbytet är lokaliserat, ska biträda 

landstingets ansökan till Socialstyrelsen samt kravet på 20-årsgräns för att skrivas in i 

sprututbytet. Ett krav som ställs i lagen som av en av respondenterna ansetts svårt att uppfylla 

i realiteten är att sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett sådant sätt att det 

går att fastställa ursprunget (Lag 2006:323). Som exempel på det nämns att tillverkarna av 

sprutor och kanyler som levereras till sprututbytet i Stockholms län inte har möjlighet att 

märka dessa, då de massproducerar sina produkter och inte har möjlighet till individuell 

anpassning. 

 

I dagsläget (maj 2014) finns det fem sprututbytesprogram i Sverige som är godkända av 

Socialstyrelsen: I Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Stockholm (Hepatitportalen 2014). 

Det håller även på att öppnas ett sjätte sprututbyte i nordöstra Skåne, troligtvis i Kristianstad 

(Svenska Brukarföreningen 2014). 

 

Vid sidan av de officiella sprututbytena finns även "inofficiella sprututbyten" som bland annat 

bedrivs av brukarorganisationer som inte har tillstånd av Socialstyrelsen och som kan anses 

befinnas sig i en juridisk gråzon.  

Governance och brukarinflytande 

 

Governance brukar oftast definieras i förhållande till den klassiska representativa demokratin. 

Inom den statsvetenskapliga forskningen brukar det beskrivas som en övergång från 

government till governance (Sundström & Pierre 2009:7). I detta avsnitt diskuteras 

governance-perspektivet på brukarinflytande och de två centrala begreppen för studien: 

Brukare och brukarinflytande. 

 

Sundström et al (2010) Sammanfattar vad övergången från klassisk hierarkisk styrning 

(government) till den nätverksorienterade styrning (governance) innebär i praktiken: "These 

changes mark a shift, or one could even say a displacement, from state-centerd, authoritative 

and hierarchical to more society-centered, egalitarian and network-based forms of decision 

making; they signal the dissolution of previously established boundaries between private and 

public organizations" (Sundström et al 2010:1). 
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Övergången från goverment till governance har inneburit att statens roll har "mjukats upp" 

från sitt tidigare hårda och strikt hierarkiska tillstånd. Vidare menar författarna att denna 

utveckling är ett relativt nytt fenomen och att forskningens fokusering på governance ständigt 

ökar. Det går alltså att beskriva governance som en trend inom den offentliga förvaltningen. 

Ett problem som brukar lyftas i förhållande till governance är att governance försvagar den 

traditionella representativa demokratin och dess styrningskedja. Detta då governance-

strukturerna blir självorganiserande och svåra att kontrollera från en central plats. Genom det 

kan inte staten längre ses som en stark sammanhängande organisation i samhällets mitt 

(Sundström et al 2010:2). Den klassiska representativa demokratimodellen bygger på 

tydlighet vad det gäller politisk styrning och kontroll som innehåller regler och den 

fundamentala uppdelningen mellan privat och offentligt (Pierre & Sundström 2009:17). 

 

En governance-process förfaller ofta på ytan var en relativa maktfri process som till skillnad 

mot hierarkisk styrning snarare bygger på deliberativa möten (ibid.:10). Governance-

processen bygger på att de som påverkas av effekterna av politiskt beslut ska bredas tillfälle 

att effektiv sätta sig in och påverka beslutet (ibid.:18). Därför är det enligt ett governance-

synsätt exempelvis rimligt att anta att de aktörer som påverkas av införandet av sprututbytet, i 

detta fall intravenösa missbrukare som sprututbytet riktar sig till, har ett inflytande över 

sprututbytes tillkomst. Å andra sidan går det att fråga sig om det är fler än bara 

injektionsmissbrukare som påverkas av införandet av sprututbytet? Vad krävs för att en aktör 

ska anses vara föremål för en insats? Dessa frågor finns det inget definitivt svar på utan detta 

är tolkningsfrågor. 

 

Några ytterligare kritiska frågor som lyfts av Pierre & Sundström (2009) är: Hur ska staten 

(eller motsvarande centrala aktör) avgöra vilka som berörs av ett beslut?  Hur mycket och på 

vilket sätt måste en aktör beröras för att anses ha en given plats i en deliberation? Är det 

säkert att alla berörda aktörer vill delta i deliberationen och hur ska aktörers frånvaro 

kompenseras? Genom dessa frågor påvisar författarna oklara punkter med hur det 

nätverksbaserade synsättet funkar i realiteten (ibid.:19). 

 

Det som brukar benämnas som policyprocesser ses enligt ett governance-synsätt som en 

samverkansprocess där många olika typer av aktörer deltar. Dessa aktörer kan vara såväl 

offentliga, privata som frivilliga organisationer. Det finns en variation när det gäller hur 

välorganiserade dessa är, somliga kan ses som mer löst sammansatta och instabila än andra. 
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Det dessa policyprocesser har gemensamt är att det som kommer ut som ett resultat av 

processen, det vill säga en policy, är ett resultat från utbyten mellan aktörer inom dess 

processer. Det kan förstås i kontrast till auktoritativa och hierarkiska processer där förankring 

och utbyten inte betonas och där slutresultat är en produkt av en ensidig vilja (Pierre & 

Sundström 2009:10). Längre fram kommer det problematiseras kring aktörer och aktörskap i 

en governance-process. 

 

Brukare och brukarinflytande 

Tidigare har det beskrivits att begreppet aktörer är benämningen på "spelarna" inom ett 

governance-nätverk. I vissa fall kan några av aktörerna benämnas brukare. Detta är oftast 

fallet när det handlar om vissa mottagare av en offentlig tjänst eller företrädare för en viss 

intresseorganisation. Ett centralt begrepp för studien är brukarinflytande, därför är det 

nödvändigt att studera begreppet närmare. Brukarinflytande förutsätter en aktör som benämns 

som en brukare, därför är det viktigt att diskutera begreppet och även svara på frågan vem är 

brukare? 

Vem är brukare? 

Verdung & Dahlberg (2013) har i boken Demokrati och brukarutvärdering utrett vem som är 

brukare. Verdung & Dahlberg inleder kapitlet med en referens från Heule & Kristiansen 

(2011) som menar att termen brukare är kontroversiell och att personer som är föremål för 

social omsorg och socialt arbete fördömer ordet som nedsättande och stigmatiserande. Denna 

grupp vill istället bli omtalade som medborgare eller människor (Verdung & Dahlberg 

2013:39). Vidare menar författarna att termen brukare inte endast avser mottagare av social 

omsorg eller socialtjänst eller utsatta människor som är aktuella för habilitering, vård och 

rehabilitering i socialt arbete. Författarna menar att i akademiska sammanhang täcker termen 

en vidare domän såsom bland annat elever i skolan. De menar att benämna dessa grupper som 

människor eller medborgare blir alltför för ospecificerat, att använda termen kund blir att för 

begränsat. Brukare speglar en mer rimlig generaliseringsambition än dessa andra termer 

(Verdung & Dahlberg 2013:39). Vidare skriver Verdung & Dahlström att inom den svenska 

förvaltningsprosan finns det minst fyra olika användningar av termen brukare, vilket framgår 

av Figur 1: Brukare i fyra betydelser efter Verdung & Dahlberg (2013:43) 
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Figur 1: Brukare i fyra betydelser efter Verdung & Dahlberg (2013:43) 

 

 

Brukare 1  avser slutmottagare av alla typer av offentliga åtgärder inklusive en vara, en tjänst, 

ett tillskott i form av kontanter eller i natura, en utbildning, en rådgivning eller någon annan 

form av information, reglering eller skatter. 

 

Brukare 2 avser slutmottagare av alla typer av offentliga åtgärder utom regleringar och skatter 

och är ett snävare begrepp än brukare 1. Skillnaden är att brukare 2 inte innefattar 

slutmottagare av kontrollprestationer som regleringar och pålagor av skatter. Exempelvis 

räknas inte ägaren av tätortsmarken som regleras av plan- och bygglagen som brukare av 

denna lag. Brukare 2 är den som erhåller exempelvis offentlig äldreomsorg, sjukvård eller helt 

eller delvis betald bostad. Brukare 2 är också den som tar emot ett tillskott i kontanter som 

t.ex. socialbidrag, allmän pension, ROT-bidrag, en utbildning, en rådgivning, eller någon 

annan form av information. Brukare 2 är med andra ord en mottagare av en eller flera 

offentliga tjänster men är inte, till skillnad mot brukare 1, mottagare av förbud, påbud och 

andra kontrollprestationer som måste följas eller skatter som måste levereras.  

 

Brukare 3 och brukare 4 refererar till varsin delmängd av brukare 2 och därmed snävare än 

brukare 2. Brukare 3 avser slutmottagare av alla typer av offentliga åtgärder utom regleringar 

och skatter och som har valfrihet åtminstone i bemärkelsen att hon eller han kan välja en 

annan leverantör (kund). Brukare 4 avser slutmottagare av alla typer av offentliga åtgärder 

utom regleringar och skatter och som därmed inte kan välja en annan leverantör (tilldelning; 

det finns bara en) (Verdung & Dahlberg 2013:43–44). 

B r u k a r e 1 
 

Brukare 2 
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Brukare 1 är således det mest generella brukarbegreppet i offentlig politik. När termen 

brukare började användas i större utsträckning inom svensk politik och förvaltning är inte 

klarlagt. Det framgår att rollen som brukare blev allt mer uppmärksammad i de nordiska 

länderna under 1980-talet när den så kallade New Public Management vågen svepte in över de 

nordiska ländernas förvaltning. Dessförinnan fanns det ingen utpräglad term för offentlig 

sektors samtliga adressater. Istället användes sektorspecifika begrepp och termer såsom den 

bygglovsansökande, den boende, den bidragsberättigade, patienten, eleven eller den 

skatteskyldige (Verdung & Dahlberg 2013:43).  

 

Karlsson & Börjesson (2011) skriver att i likhet med den generella definitionen av brukare 2, 

efter Dahlberg & Vedungs definition, så är i stort sätt alla medborgare i Sverige som använder 

eller brukar tjänster som ges inom de offentliga välfärdssystemen brukare. De menar dock att 

begreppet vanligen avgränsas olika inom forskning och i praktiken. Det kan till exempel gälla 

en person som återkommande använder en tjänst, eller en person som har en specifik relation 

till en behandlare eller insatsgivare som benämns som brukare. Författarna själva gör ingen 

tydlig avgränsning av vem eller vilka som kan betraktas som brukare, däremot anser de att 

vissa brukares positioner är mer angelägna att uppmärksamma än andras. Dit hör brukare som 

är tydligt och återkommande hänvisade till de offentliga välfärdssystemen och som av olika 

anledningar har svårt att göra sin röst hörd i relation till hjälp- och insatsgivare. En person 

med ett stukat finger kan vara brukare av en vårdinsats, likaväl som en person med 

schizofreni. Skillnaden är att i det senare fallet så är brukarrollen mer komplex då kontakten 

är långvarig, insatsgivarna flera och insatsmottagaren är i många fall mer sårbar (Karlsson & 

Börjesson 2011:8-9).  

 

För att ytterligare problematisera och utforska begreppet brukare har jag i denna studie stött 

på en femte användning av termen brukare vilket inte nämns i Vedung & Dalhbergs 

uppräkningen ovan, men som ryms inom definitionen av brukare. Denna användning av 

termen brukare används av företrädesvis Svenska brukarföreningen där deras benämning av 

brukare snarare ska förstås i analogi med den engelska termen user, alltså användare på 

svenska. Termen återfinns i den engelska benämningen på Svenska brukarföreningen som är 

Swedish Drug Users Union. Alltså syftar namnet på brukare som användare av narkotika. 

Användning avser både illegal narkotika och förskrivna narkotiska preparat i form av 

substitutionspreparat som Metadon eller Subutex. Definitionen skapar en tydlig inringning 

vilka personer som är föreningens målgrupp och även en exkludering av personer som inte 
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ingår, som då är personer som inte är nuvarande eller före detta användare av narkotika 

(Svenska Brukarföreningen 2014).     

Brukarinflytande 

Eftersom brukarinflytande kan ses som ett av de centrala begreppen för denna studie beskrivs 

och utvecklas begreppets innebörd och tillämpning i detta avsnitt. En inledande definition av 

brukarinflytande görs av Karlsson & Börjesson "Brukarinflytande kan ses som en mjukare 

relation mellan brukare och företrädare inför en aktuell insats. Sådant inflytande kan, men 

behöver inte, ha ett inslag av makt. Det kan vara enbart av rådgivande eller inspirerande 

karaktär, och i det fall inflytande även innebär makt, kan den makten vara olika stark och röra 

olika områden och ämnen" (Karlsson & Börjesson 2011:73). 

 

Karlsson & Börjesson (2011) menar att det går att klassificera brukarinflytande som antingen 

formaliserat inflytande eller icke-formaliserat inflytande.  De menar även att brukarinflytande 

kan indelas utifrån om det är en enskild brukare eller en brukarorganisation som utövar 

inflytandet. I Tabell 1 redovisas författarnas indelning 

 

Tabell 1:Former av brukarinflytande efter Karlsson & Börjesson 2011:75 

 Formaliserat inflytande Icke-formaliserat inflytande 

Enskild brukare Beslut om den egna service-, 

omsorgs- eller vårdinsatsen, 

erfarenhetsexperter 

Personliga kontakter, 

debattinlägg 

Brukarorganisation Remissvar, plats i styr-, 

lednings- och planeringsgrupper 

Personliga kontakter, 

informationsutbyte 

 

 

Vid ett formaliserat inflytande kan brukaren exempelvis finnas med i en styrgrupp och en 

brukarorganisation kan vara remissinstans i en viss fråga. I sådana fall kan och bör formen för 

inflytandet vara reglerat och relationen mellan brukarrepresentanten och motparten klarlagt i 

förväg. Inflytanderelationen bör präglas av öppenhet, så att allmänheten kan informera sig om 

den (Karlsson & Börjesson 2011:74). 

 

Icke-formaliserat inflytande sker genom tillfälliga aktioner, personliga kontakter eller 

debatter. I detta fall är formerna för inflytande inte i förväg definierade utan 

"inflytandeaktionen" sker i stunden. Detta icke-formaliserade inflytande kan medvetet eller 

omedvetet vara dolt så att det inte kan definieras av allmänheten (Karlsson & Börjesson 
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2011:74). Det icke-formaliserade inflytandet, både det individuella och det organiserade, är av 

naturliga skäl svårare att fånga än det formaliserade inflytandet. 

 

Att genomföra intervjuer med personer som varit delaktiga vid implementeringen av 

sprututbytet kan då vara ett sätta att försöka fånga om det har förekommit både formellt och 

icke-formellt inflytande genom respondenternas utsagor.  

 

Karlsson & Börjesson lyfter upp en möjlig problematik när det gäller brukarinflytande i vissa 

"människovårdande områden". Ett av dessa områden är enligt dem den psykiatriska vården. 

De menar att "[...][I]ndivider och brukarorganisationer på detta område är relativt resurssvaga 

och utsatta. Personer med psykisk sjukdom har ofta låg utbildningsnivå och ett mycket 

begränsat kontaktnät som kan vara till nytta när det gäller att utöva icke-formaliserat 

inflytande. Det är troligen så att medan några få brukare på området har goda kontakter av 

relevans för sammanhanget, har lejonparten få eller inga" Vidare menar författarna att "Detta, 

tillsammans med att psykisk ohälsa (och även fysisk) ofta leder till passivitet och därmed 

oförmåga till större och mer komplexa aktioner och debatter, väcker tanken att om det 

formaliserade brukarinflytandet på många områden fortfarande ses vara underutvecklat, är det 

än sämre ställt med det icke-formaliserade" (Karlsson & Börjesson 2011:76).   

 

En ytterligare uppdelning av brukarinflytande som vanligtvis brukar göras är på vilken nivå 

som brukarinflytande förekommer. I detta fall är indelningen i formaliserat inflytande och 

icke-formaliserat inflytande inte relevant. 

 

I skriften Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri skriver 

Socialstyrelsen att "Brukare kan medverka och ha inflytande på tre nivåer: system-, 

verksamhets- och individnivå" (Socialstyrelsen 2012:9). 
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Figur 2 visar en visualisering av hur de tre nivåerna av brukarinflytande förhåller sig till 

varandra. 

 

 

 

Figur 2: Relation mellan de tre nivåerna av brukarinflytande. 

 

 

På individnivå kan brukarinflytande exempelvis handla om en enskilds möjlighet att påverka 

sin livssituation och den vård och det sociala stöd som behövs. Inflytande på verksamhetsnivå 

innebär möjligheten att medverka i utveckling och beslut inom en viss verksamhet t.ex. i ett 

boende eller en psykiatrisk klinik eller mottagning. Det kan vara den grupp individer som 

berörs av verksamheten som är med och påverkar verksamhetens utformning, men det 

förekommer även att föreningar eller brukarorganisationer som företräder en viss patient-

/brukargrupp utövar detta inflytande. På systemnivå handlar brukarinflytande om påverkan på 

organisations- eller systemnivå, exempelvis vid utarbetande av policyprogram eller politisk 

påverkan. I dessa fall sker medverkan genom föreningar eller brukarorganisationer 

(Socialstyrelsen 2013). Därmed får vi anledning att komma tillbaka till de olika definitionerna 

och klassifikationerna av brukarinflytande i studiens analys.  
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Tidigare forskning 

Björn Johnson (2006) har i en studie undersökt brukarinflytandets utveckling i den svenska 

narkotikapolitiken mellan år 1965 och 2004. Syftet med studien är att undersöka i vilken grad 

och på vilka områden svenska narkotikabrukare kunnat utöva inflytande över den svenska 

narkotikapolitiken under tiden efter att narkotikan etablerades som samhällsproblem i mitten 

av 1960-talet (Johnson 2006:39).  

 

I studien gör Johnson (2006) en distinktion mellan substansinflytande och processinflytande. 

Substansinflytande handlar om politikens innehåll och i vilken utsträckning som 

narkotikapolitiken lyckas producera resultat som tar tillvara brukarnas intressen. 

Processinflytande handlar om formerna för beslutsfattandet, alltså i vilken grad som brukarna 

tillåts delta i och påverka beslutsprocesserna. Processinflytande har studerats genom en 

dokumentstudie av de tre större narkotiskapolitiska utredningarna som gjort i Sverige: 

Narkomanvårdskommittén 1966-1969, 1982 års Narkotikakommission samt 1998 års 

Narkotikakommission (Johnson 2006:43–44). Substansinflytande har studerats genom en 

katalogisering över frågor och ståndpunkter som har drivits (och drivs) av 

brukarorganisationer i en rad länder, sedan har den katalogen jämfört frågor som drivits 

(drivs) av svenska brukarorganisationer. Författaren har utifrån denna jämförelse studerat den 

svenska narkotikapolitiken från slutet av 1960-talet till 2000-talet och hur den kan bedömas ur 

ett brukarperspektiv (ibid.:48). 

 

Det viktigaste fyndet som Johnson gör i sin studie av brukarinflytandets utveckling i den 

svenska narkotikapolitiken är att brukarinflytandet har minskat sedan 1980-talet (ibid.:40). 

Johnson beskriver att utvecklingen har gått från svagt brukarinflytande till mer eller mindre 

obefintligt brukarinflytande. 

 

Johnsonhar använt ett annat tillvägagångssätt i sin studie än den här studien när det gäller att 

undersöka brukarinflytande. Johnsons studie är betydligt bredare då den innefattar 

narkotikapolitik som helhet och under en längre tidsperiod..  
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Genom att min studie använder en annan teori och en annan metod vid undersökningen och 

att fokus enbart är på brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i Stockholms län 

finns det anledning att tro att denna studie kan komma fram till en annan slutsats än Johnsons. 
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Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk är består av två delar: I den första delen presenteras teorier kring 

governance och aktörskap. Som konstaterat i tidigare kapitlet om governance och 

brukarinflytande är aktörskap en central term inom governance, därför kommer forskning 

som problematiserar aktörskapet presenteras här.  

 

Det teoretiska ramverkets andra del behandlar teorier om besluts- och policyprocesser. 

Teorier om besluts- och policyprocesser är utgångspunkten när vägen till sprututbytet ska 

förklaras i termer av processer. Genom att beskriva vägen till sprututbytet som en 

policyprocess kan jag skapa en översiktlig bild av policyprocessen och dess fem beståndsdelar 

för att åskådliggöra den del av policyprocessen där förekomsten av brukarinflytande kommer 

att undersökas. 

Governance och aktörskap 

 

Med stöd av det som diskuterades om governance och brukarinflytande är det möjligt att slå 

fast att brukarinflytande utgör en viktig del inom governance. Detta på grund av att 

beslutsprocesserna inom governance karaktäriseras av deliberativa möten och att de som 

berörs av ett beslut är delaktiga (Pierre & Sundström 2009:18). Aktörens deltagande i 

deliberativa möten förutsätter både kunskap och möjlighet att delta vilket utvecklas i detta 

avsnitt.  

 

En av de grundläggande teorierna inom governance handlar om resource dependency - alltså 

resursberoende, vilket är en klassisk idé inom organisationsteori. Idén bygger på att statligt 

anställda tjänstemän, vissa yrkeskårer, intresseorganisationer, fackföreningar och privata 

företag ses som beroende av varandra i väldigt hög utsträckning i skapandet och levererandet 

av offentliga tjänster i vilka de har gemensamma intressen. Detta ömsesidiga beroende får 

dem att skapa policynätverk. Deltagarna inom dessa governance-strukturer brukar vanligtvis 

beskrivas som aktörer som interagerar med varandra inom nätverket vilket leder till skapandet 

av en tjänst för offentligt ändamål. Vissa av dessa aktörer är starkare än andra men 
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deltagandet i policyprocessen är frivilligt och aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra. 

Därför kan inte den starkaste aktören få sin vilja igenom utan att interagera med de andra 

aktörerna (Sundström et al 2010:13).  

 

Genom att aktörerna träffas kontinuerligt inom governance-strukturerna har aktörerna 

möjlighet att diskutera och reflektera kring de mest effektiva sätten att samla in information, 

lösa konflikter, fatta beslut samt lösa gemensamma problem. Aktörer agerar utifrån en 

konsekvenslogik, vilket antyder att de använder de mest optimala medlen för att uppnå sina 

mål, vad än dessa mål kan tänkas vara. Dessa aktörer antas ha tydliga och stabila identiteter, 

intressen och preferenser men även ha objektiv kunskap om framtida konsekvenser av olika 

val. En utmärkande egenskap av den moderna aktören är förväntningen att denne kan agera 

som en auktoriserad agent för olika intressen (ibid.:14). 

 

Ovanstående beskrivningen av en aktör inom governance-strukturer kan tillskrivas den så 

kallade rational choice skolans beskrivning av den moderna aktören, vilket är det teoretiska 

perspektiv som de flesta governance forskare utgår från enligt Sundström et al (2010). Den 

moderna aktören tillskrivs vissa egenskaper, framförallt möjligheten att kunna artikulera sina 

intressen och preferenser samt att tillskansa sig total kunskap om framtida konsekvenser av 

olika valsituationer. Detta innebär då att möjligheten att upprätthålla demokratiska 

värderingar i beslutsprocessen är hög. Vid misslyckade av detta hänvisas det enligt Sundström 

et al (2010) till ledningsproblem såsom tidsbrist, brist på engagemang, olämpliga rutiner eller 

missförstånd. Författarna menar att denna syn är alltför förenklad för att kunna förklara socialt 

beteende. Istället antas ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att aktörers 

(individers, organisationers och staters) identiteter, intressen och preferenser vanligtvis är 

oklara och instabila. Vidare menar de att det inte är möjligt för aktörer att uppnå total kunskap 

om konsekvenserna av framtida valsituationer. Därför menar de i motsats till rational choice-

perspektivet att upprätthållandet av demokratiska värden i en beslutsprocess inte är höga. 

Misslyckandet att upprätthålla demokratiska värden behöver inte vara pga. ledningsproblem, 

utan snarare pga. problem kopplade till förväntningarna på deltagarna att agera som moderna 

aktörer (ibid.:4). 

 

Som påpekats tidigare är brukarinflytande en naturlig del i beslutsprocesser inom governance 

och brukarinflytande i sin tur förutsätter en hög grad av aktörskap. För att problematisera 
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ytterligare kring aktörskap presenteras teori som argumenterar för att aktörskap tas för givet i 

det moderna samhället och att det inte ifrågasätts eller granskas kritiskt.  

 

Meyer & Jeppersson (2000) beskriver att den moderna kulturen ger uttryck åt att samhället 

består av aktörer i form av individer och nationalstater tillsammans med de organisationer 

som härstammar från dessa aktörer. De menar att samhällsvetenskapen tar den 

framställningen för givet och att analysen måste ha sin utgångspunkt från dessa aktörer och 

deras handlingar och perspektiv. Vidare menar författarna att vissa teorier är så fast beslutna 

att fastställa aktörskap att de glömmer bort att analysera aktörskapets egenskaper. Utifrån den 

ospecificerade kärnan av aktörskap utgår de egenskaper och preferenser som sägs producera 

hela den sociala världen. Det moderna sociala systemet antas i vår tid verka genom helt 

insatta och obundna aktörer som verkar för att uppfylla sina mål (Meyer & Jepperson 

2000:100). Detta kan kännas igen från rational choice perspektivet som beskrevs tidigare där 

aktörer antas ha både tydliga och stabila identiteter, intressen och preferenser samt att de antas 

ha objektiv kunskap om framtida konsekvenser av olika val (Sundström et al 2010:14). Meyer 

& Jeppersson (2000) menar att de moderna aktörerna ses som helt naturliga och ursprungliga 

och inte längre är inbäddade i den omgivande kulturen. Deras kritik riktar sig mot det 

slentrianmässiga användandet av termer som aktörer och aktörskap utan djupare analys eller 

ifrågasättande. De menar att aktörskapet bara är en mask, genom att moderna aktörer tar på 

sig masken kan de ta del av dess inneboende auktoritet (Meyer & Jeppersson 2007:116). 

Konstruerat brukarinflytande i ungdomspolitiken 

Adrienne Sörbom har beskrivit hur ungdomspolitik har etablerats som ett policyområde från 

1980-talet fram till 2005. Under den perioden har demokrati och inkludering blivit 

inkorporerade begrepp inom ungdomspolitiken. Sörbom (2010) menar att utveckling på 

policyområdet ungdomspolitik och dess koppling till kommunal demokrati kan förstås som en 

del av den generella trenden av en ökning av governance på lokal nivå. Författaren menar att 

ungdomspolitikens utveckling i Sverige har banat väg för nya former av politisk governance, i 

första hand på den lokala nivån. Parallellt med dessa strukturella förändringar har det även 

skett andra förändringar i samhället i form av att medborgare börjat visat ökat intresse för 

lokalt deltagande. Några exempel på uttryck för detta är att invånare kontaktar tjänstemän och 

politiker i högre utsträckning i politiska frågor idag (Läs 2005) än vad de har gjort tidigare 

(Sörbom 2010:4). 
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Vidare menar Sörbom att denna utveckling i första hand har skett genom användandet och 

stödjandet av lokala brukarråd, ungdomsråd och likande organisationsformer. Det görs alltså 

en koppling mellan den ökade förekomsten av governance på lokal nivå och användandet av 

brukarinflytande inom dess processer. Dock menar Sörbom att denna typ av brukarinflytande 

som skett inom ungdomspolitiken inte kan ses som ett genuint brukarinflytande då det 

initierats ovanifrån. Argumentet för det är att dessa brukarråd för ungdomar inte är skapade 

underifrån från brukarorganisationerna själva. Snarare har dessa brukarråd blivit skapade för 

att fungera som verktyg för att öka demokratin i det svenska samhället, på ett sätt som är 

accepterat från ett representativt perspektiv (Sörbom 2010:1). 

 

De policynätverk som anses grundläggande inom governance-perspektivet har skapats med 

hjälp ovanifrån, enligt författaren är det alltså en central aktör som styr över governace-

strukturen. Författaren benämner detta som en form av meta-governance situation eftersom att 

i detta fall svenska staten är delaktig i brukarrådens skapande och sätter ramarna för hur det 

ska se ut och bidrar till dess fortlevnad. I fallet med ungdomspolitiken menar Sörbom att den 

utveckling som beskrivits inom fallet inte har lett till ett försvagande av den representativa 

demokratin, vilket annars brukar hävdas vara en effekt av governance (Pierre & Sundström 

2009:17). Snarare har utvecklingen inom ungdomspolitiken lett till ökade möjligheter för 

statlig styrning och kontroll. Ungdomspolitiken har endast iklätts den organisatoriska formen 

av deliberativa demokrati och governance. Sörbom påvisar alltså i sin studie en stor utmaning 

med brukarinflytande och aktörskap, nämligen att aktörerna som är de som ska utöva 

brukarinflytandet riskerar att inte få ett riktigt inflytande genom att formen för inflytande inte 

har skapats av dem själva och att en central aktör har kontrollen över processen. 
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Beslut- och policyprocesser 

 

För att kunna förstå och beskriva införandet av sprututbytet räcker det inte med att endast 

studera dess nuvarande form, det krävs en teoretisk förståelse av dess utveckling och 

framväxt. För att kunna beskriva införandet av sprututbytet som en "väg" behövs en teori om 

hur en sådan väg kan tänkas hänga samman. Lundquist (1992) förklarar policyprocessen 

enligt Figur 3: 

 

Figur 3: Policyprocessens stadier med förvaltningens huvuduppgifter efter (Lundquist 1992:13.) 

 

 

Första pilen i modellen benämns som initiering. Det är då den aktuella frågan tas upp för 

första gången. Det brukar ofta innebära att andra aktörer än den som initierat frågan 

uppmärksammas på frågan. Här går det att säga att frågan har kommit upp på den politiska 

agendan. Därefter följer beredning som är när material samlas in, värderas och sammanställs. 

Slutprodukten i beredningen är ett förslag till beslut. Därefter följer beslutsfattande som är det 

avgörande valet för att välja eller avstå från en handling. 

 

Den politiska och statsvetenskapliga diskursen brukar vanligtvis kretsa kring 

beslutfattandestadiet. De två stadierna som kommer innan beslutsfattade brukar vanligtvis 

benämnas som politikens inputsida och de två stadierna efter beslutsfattandet kallas således 

politiken outputsida. I hela denna policyprocess är ett stort antal aktörer involverade vid olika 

tillfällen. Dessa aktörer kan klassificeras som bland annat den folkvalda församlingen, 

regeringen, förvaltningen, politiska partier, intresseorganisationer och -grupper, massmedia, 

företag, individer och medborgaropinioner.  
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En viktig uppdelning i den demokratiska policyprocessen är att den folkvalda församlingen 

(politiker) oftast är de som initierar ett ärende genom exempelvis en motion som sedan bereds 

eller utreds av en förvaltning. Därefter är det den folkvalda församlingen som fattar beslutet 

och om de väljer att fortsätta med ärendet är det förvaltningen som implementerar beslutet. 

Enligt denna teori om policyprocessen är det möjligt för tidigare nämnda aktörer att verka i 

alla delar av policyprocessen (Lundquist 1992:13–14).   
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Forskningsstrategi 

Undersökningen inom ramen för den här studien har genomförts med intervjuer som 

huvudsaklig metod. Det starkaste argumentet för att välja intervjuer som metod för 

materialinsamling är att den information som går att finna genom intervjuer inte skulle vara 

möjliga att ta del av på annat sätt.  

 

Studiens huvudsakliga frågeställning är om det förekommit brukarinflytande vid 

implementeringen av sprututbytet. För att kunna påvisa att det har eller inte har förekommit 

brukarinflytande bör detta kunna styrkas av flera av respondenter oberoende av varandra. 

Information om var brukarinflytande i införandeprocessen förekommit har använts 

tillsammans med indelningen av de tre nivåerna av brukarinflytande som presenterats. Även 

distinktion mellan formaliserat och icke-formaliserat brukarinflytande är användbart för att 

kategorisera eventuellt brukarinflytande. I studien undersöks om det går att hitta några tecken 

på att det eventuella brukarinflytande som förekommit kan anses vara initierat ovanifrån eller 

underifrån. Om det kan anses att brukarinflytande initierats ovanifrån kan jag dra en parallell 

till mitt fall med införandet av sprututbytet och Sörboms (2010) fall med ökning av 

brukarinflytandet inom ungdomspolitiken. Detta skulle innebära att brukarinflytandet vid 

implementeringen av sprututbytet snarare skulle ses som ett konstruerat brukarinflytande än 

ett "genuint" brukarinflytande. 

 

Val av metod 

 

Teorell & Svensson (2007:89) menar att intressanta politiska beslut i regel fattas bakom 

lyckta dörrar och att det som sägs ofta dokumenteras bristfälligt eller inte alls.  När det gäller 

införandet och implementeringen av sprututbytet finns det officiella protokoll och liknande 

dokument. Dessa protokoll skulle kunna tänkas vara en källa till kunskap om hur processen 

kring införande och implementeringen att sprututbytet har sett ut. Patel & Davidsson 

(2003:64) menar att dokument som exempelvis protokoll kan användas för att besvara 

frågeställningar gällande faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Vidare kan 
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dokumenten även användas för att besvara frågeställningar kring individers upplevelser av 

något skeende. Efter att närmare ha granskat några av de officiella protokollen bedömer jag 

att dess innehåll inte skulle vara tillräckligt för att kunna besvara frågeställningarna i denna 

studie på ett vetenskapligt sätt. Detta då det som undersöks i denna studie både handlar om 

respondenternas subjektiva värderingar och om deras beskrivning av införandet och 

implementeringen. Med bakgrund av detta resonemang har intervjuer valts som metod för 

materialinsamling då målet för materialinsamlingen var att det insamlade materialet skulle 

utgöra underlag för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Urval av intervjupersoner 

Syftet med kvalitativa metoder är att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar. Därför görs ett strategiskt val där respondenterna som ska delta i 

undersökningen väljs ut. Utgångspunkten för val av respondenter ska vara lämplighet för 

undersökningens syfte (Johannessen & Tufte 2002:84). Till undersökningen ville jag ha 

respondenter som kunde bedömdas ha mycket kunskap om brukarinflytande vid 

implementeringen och som helst själva hade varit direkt eller indirekt delaktiga vid införandet 

och implementeringen av sprututbytet. Men andra ord var det respondenter som kan 

benämnas som typiska fall som jag ville få tag på då deras upplevelser skulle spegla 

införandet och implementeringen av sprututbytet (Johannessen & Tufte 2002:84). 

 

Inför studien genomfördes sonderande intervjuer med några av de tänkta respondenterna för 

att se om inriktningen jag valt för studien hade substans nog att ligga till grund för en 

undersökning. Genom den sonderande intervjun kunde jag sammanställa en lista med 

personer som varit aktiva vid införandet av sprututbytet. Denna lista användes sedan vid urval 

av respondenter.  

 

Parallellt med typiska fall som strategi för urval av respondenter använde jag mig även av 

snöbollsmetoden. Metoden innebär att intervjuaren rekryterar fler respondenter till 

undersökningen genom att fråga de aktuella respondenterna vilka andra de tror vet mycket om 

fallet som undersöks. De tillfrågade respondenter kan då hänvisa till potentiella respondenter 

som de anser bör inkluderas i undersökningen (Johannessen & Tufte 2002:85).  

Snöbollsmetoden har använts vid intervjuerna dels för att få upplysningar om fler potentiella 

respondenter till undersökningen, men även som försäkran att lämpliga respondenter valts ut 
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genom att de tillfrågade respondenterna hänvisade till en respondent som redan ingick i 

undersökningen (Johannessen & Tufte 2002:85). Genom dessa strategier kunde jag försäkra 

mig om att få ett lämpligt urval av respondenter till undersökningen. 

 

Eftersom en fallstudie av införandet och implementeringen av sprututbytet skulle göras var 

det nödvändigt att intervjua personer som varit delaktiga under införandet och 

implementeringen av sprututbytet i Stockholms län. Genom de sonderande intervjuerna 

framkom det att det under implementeringen fanns en arbetsgrupp bestående av tjänstemän 

från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, en medicinskt sakkunnig och en konsult. 

Dessa personer kontaktades och tillfrågades att vara respondenter i undersökningen, i 

undersökningen benämns dessa som offentliga aktörer i studien. För att få med målgruppen 

för sprututbytes åsikt valdes representanter för de tre större brukarorganisationer i Stockholms 

län som inriktar sig till målgruppen för sprututbytet. Dessa brukarorganisationer är: Svenska 

brukarföreningen, Convictus samt Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (rfhl) 

och benämns som brukarorganisationer i studien. Under intervjuerna med de offentliga 

aktörerna tillfrågades de om vilka de ansåg var brukarorganisationer som företräder 

målgruppen för sprututbytet. Genom den frågan kunde det fastställas att de 

brukarorganisationer som valts ut dels ansågs företräda målgruppen för sprututbytet och även 

att de var kända av de offentliga aktörerna.  

 

Det har funnits en viss definitionssvårighet när det gäller begreppet brukarorganisation då 

några av respondenterna har påpekat att de anser att endast en av de tre jag valt ut är en 

"riktig" brukarorganisation, vilket är Svenska brukarföreningen. Jag har fört en diskussion om 

detta tidigare i studien, Se avsnitt Vem är brukare? De två andra brukarorganisationerna, 

Convictus och RFHL består delvis också av aktiva och f.d. narkotikabrukare, men dessa 

föreningar består även av personer med annan problematik, som inte är kopplat till ett 

narkotikaberoende och även av frivilliga personer. Detta är dock något som bortses i från vid 

valet av brukarorganisationer till undersökningen.  

Formulering av intervjufrågor och utformande av intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes med de utvalda respondenterna utformades två intervjuguider 

som fungerade som frågeunderlag vid intervjuerna. En intervjuguide är inte ett frågeformulär, 

utan en lista över teman som ska behandlas under intervjun (Johannessen & Tufte 2002:97). I 

arbetet med att ta fram en intervjuguide till studiens undersökning har centrala teman 
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identifieras som ingår i studiens övergripande forskningsfrågor som sedan har formulerats till 

frågor. Syftet med intervjuguiderna var att säkerställa att tre viktiga aspekter av 

implementeringen av sprututbytet fångades: När, Hur och Varför. Det som avses med när är 

när i tiden respondenten har varit delaktig. Hur handlar om på vilket sätt respondenten har 

varit delaktig i införandet och implementeringen, samt även i vilken utsträckning. Varför 

syftar till att fånga varför vissa val gjordes (eller inte gjordes) under implementeringen.  

 

Teorell & Svensson (2007:89) redogör för att det finns olika sätt att genomföra intervjuer och 

att den viktigaste skiljelinjen är graden av strukturering. Intervjuerna i undersökningen var 

semi-strukturerade eller delvis strukturerade, vilket innebär att  frågorna var öppna och 

utformade för att uppmuntra respondenterna att komma med fördjupad information 

(Johannessen & Tufte 2002:98).   Styrkan med semi-strukturerade intervjuer är att de kan ge 

en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Under intervjuerna valde jag att inte 

alltid nödvändigtvis följa intervjuguiden fråga för fråga, utan ordningen anpassades till 

respondenterna och intervjusituationen. Genom att den valda metoden gav möjlighet att 

frångå ordningen i intervjuguiden kunde följdfrågor ställas och samma fråga kunde 

omformuleras för att undersöka om respondenterna svarade annorlunda (Johannessen & Tufte 

2002:98). 

 

Intervjuerna syftade dels till att förstå respondentens roll vid införandet och implementeringen 

av sprututbytet, men även att få denne att reflektera kring sin egen roll och på vilket sätt 

denne upplever att det förekommit eller inte förekommit brukarinflytande. Genom att försöka 

styra mot att snarare få en dialog eller ett samtal gavs respondenten möjlighet att tala fritt och 

berätta sin historia och erfarenhet av införandet av sprututbytet. 

 

Johannessen & Tufte 2002. Skriver att "Vilken slags information som samlas in genom 

intervju är beroende av de forskningsfrågor som intervjuerna ska ge svar på". Vidare delar de 

in forskningsfrågor i tre typer: 

 Beskrivande frågor som är knutna till konkreta händelser eller handlingar. 

 Tolkande frågor om hur respondenterna uppfattar och tolkar händelser och handlingar, 

det vill säga vilken betydelse respondenterna tillägnar dessa. 

 Teoretiska frågor som siktar till att avslöja orsaker och avsikter med handlingar och 

företeelser. 



 

35 

 

Eftersom undersökningen i huvudsak ämnade undersöka ett händelseförelopp utformades 

främst beskrivande frågor där respondenterna ombads återge konkreta händelser och 

handlingar och fånga deras upplevelse av händelseförloppet. Vissa av frågorna, i synnerhet 

några av de följdfrågor som ställdes, kan anses ha karaktären av teoretiska frågor. Dessa 

ställdes i syfte att undersöka bakomliggande orsaker och respondenternas avsikter med några 

av handlingarna och företeelserna (Johannessen & Tufte 2002:96). 

 

Insamlande och bearbetning av material 

Patel & Davidsson (2003) redogör för, angående redovisning och bearbetning av insamlat 

kvalitativt material, att det som forskare är viktigt att redovisa hur man metodiskt har gått 

tillväga vid bearbetning av empiri. Detta eftersom att det inte finns en bestämd metod för hur 

bearbetning ska genomföras och därför måste läsaren kunna följa hur den som genomfört 

undersökningen har gått tillväga (Patel & Davidsson 2003:120).  

 

Vid intervjuerna användes digital bandspelare för att spela in hela intervjuerna och kunna 

lyssna igenom dem vid analysarbetet av materialet. Innan inspelningen av intervjun frågade 

varje respondent om det gick bra och respondenterna upplystes om att de kunde säga "stopp" 

närsomhelst under intervjun så skulle bandspelaren stänga av. Detta blev dock aldrig aktuellt 

under någon av intervjuerna med undantag när en av respondenterna var tvungen att svara i 

telefon under intervjun. 

 

Totalt genomfördes sju intervjuer, de inspelade intervjuer transkriberades sedan för att 

underlätta analysen av materialet och samställningen till resultatet. Intervjuerna var mellan 

15-30 minuter långa. 

Analys av material 

 

Som tidigare beskrivits så spelades intervjuerna till undersökningen in och därefter 

transkriberades. I resultatredovisningen skrivs inte namnen på respondenterna ut eftersom att 

det inte fyller något egentligt syfte för studien. Däremot är det viktigt att skilja mellan två 

grupper i undersökningen: Brukarorganisation och Offentliga aktörer. Gruppen som benämns 

som brukarorganisation i resultatredovisningen består av företrädare från de tre 

brukarorganisationerna som företräder målgruppen för sprututbytet och som varit aktiva i 
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frågan om sprututbytet.  Gruppen som benämns som offentliga aktörer i resultatredovisningen 

består av fyra personer som befunnit sig i arbets- och/eller styrgrupp vid införandet och 

implementeringen, genom det arbetet har de haft insyn vid och/eller påverkan på 

implementeringen av sprututbytet. De anonyma respondenterna benämns som 

Brukarorganisation 1, Brukarorganisation 2 och Brukarorganisation 3 samt Offentlig aktör 

1, Offentlig aktör 2, Offentlig aktör 3 och Offentlig aktör 4. Dessa benämningar är kopplade 

till en viss intervjuperson från de två olika grupperna. Vid citering av intervjupersoner 

används dessa benämningar som referens. För att inte avslöja respondenternas identitet är 

citaten anonymiserade så att det inte ska vara möjligt att koppla ihop ett citat med en viss 

organisation eller person.  

 

Resultatet av undersökningen redovisas i två delar: Den första delen av resultatredovisningen 

är en kronologisk beskrivning av vägen till sprututbytet. Anledningen att denna 

resultatredovisning valdes var för att för påvisa den komplexa väg som i slutändan resulterade 

i invigningen av sprututbytet i Stockholms län i april 2013. Den första delen av 

resultatredovisningen utgör viktig bakgrund för studien. Den andra delen av resultatkapitlet är 

en redovisning av de delar undersökningen som handlar om perioden som benämns som 

implementeringen vilket är den del av införandet som valts ut för undersökning av 

brukarinflytande. Den huvudsakliga resultatredovisningen i den andra delen består av en 

tabell där studiens frågeställningar står vägrätt och respondenternas svar lodrätt för att ge 

överskådlig redovisning. Analys av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet är 

gjord utifrån svarsredovisningen i tabell 2. I analysen av resultatet från undersökningen 

kommer båda delarna av resultatredovisningen att användas.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Figur 4 visar en kronlogisk översikt över 

betydelsefulla händelser under införandet av sprututbytet i Stockholms län som sammanställts 

utifrån intervjuerna.  

 

Motioner i kommunfullmäktige:

Motion (2007:23) Sprututbytesverksamhet för 
injektionsmissbrukare i Stockholms stad i 
samverkan med Stockholms läns landsting 

Motion (2007:29) Sprututbyte mot HIV-
spridningen bland intravenösa missbrukare i 
Stockholm. 

Motioner i Landstingsfullmäktige :

Motion av Dag Larsson (s) m.fl. om att utreda 
införandet av sprututbytesprogram för 
missbrukare april 2007

Motion 2007:18 av Birgitta Sevefjord m. fl. (v) 
om sprututbytesverksamhet för 
injektionsmissbrukare i Stockholms läns 
landsting i samverkan med Stockholms stad

•Baslinjestudie om 
blodburen smitta 
bland 
injektionsnarkoma
ner i Stockholms 
län 1 juli 2007 – 31 
augusti 2008

• Rapport Åtgärder 
för att begränsa 
smittspridning av 
Procyon Capire

Beslut i 
landstingsfullmäktige 

mars 2010 

Beslut i 
Kommunfullmäktige 

maj 2011

• Implementering 
av sprututbytet 
Maj 2011- april 
2013

Invigning av 
sprututbytet i 

Stockholms län april 
2013

20132006

 

Figur 4: Händelselinje för införandet av sprututbyte i Stockholms län. 

 

 

I Figur 5 har de olika delarna av införandet av sprututbytet i Stockholm län delats upp utifrån 

Lundquists (1992) modell för besluts- och policyprocesser som presenterades i teorikapitlet.   
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INITIERING
BERED-
NING

BESLUTS-

FATTANDE

IMPLEMEN-
TERING

EFTERKON-
TROLL

Lag om 
sprututbyte: 
Möjlighet att 
ansöka om 
sprututbyte

Politisk debatt 
och motioner i 
kommun- och 
landstingsfull-
mäktige om 
sprututbyte

Beslut i 
landstingsfullmäktige
och 
kommunfullmäktige

Val av lokal och 
utformning av 
verksamhet

Utvärdering och 
beslut om 
framtiden efter 
projekttidens 
slut

 

Figur 5 Policyprocessen vid införandet av sprututbytet i Stockholms län. 
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Vägen till sprututbytet i Stockholms län  - Från 

initiering genom lag om sprututbyte 2006 till 

beslutsfattade i kommunfullmäktige 2011 

 

Efter att lagen om sprututbyte antagits 2006 var det möjligt för ett landsting tillsammans med 

en kommun att ansöka om att öppna ett sprututbyte.   

 

I intervjuerna beskrivs det att startskottet för införandet av sprututbytet var när en motion 

lades 2007 ”Så när hela den politiska processen drog igång när... det var väl någon motion 

som 2007 tror jag... Som resulterade i att man gjorde den här utredningen från Procyon och 

Capire" (Offentlig aktör 3). Som figur 4 visar var det i själva verket inte mindre än fyra 

motioner som lades under 2007 som handlade om att införa ett sprututbyte i Stockholm, två 

av dem i kommunfullmäktige och två i landstingsfullmäktige. Under 2007 påbörjades den så 

kallade baslinjestudien som av en av respondenterna sågs som betydelsefull för debatten om 

sprututbyte. 

 

"Baslinjestudien som drogs igång var egentligen tänkt som ett projekt för att titta på Hepatit 

C, av en slump så blev det liksom en HIV-epidemi i mitten av den här diskussionen. Det blev 

lättare att starta nån slags studie om riskbeteende i gruppen genom att faktiskt fokusera på den 

epidemi som var. Jag tror att det var superviktigt för att bromsa epidemin att man gick ut med 

liksom uppsökande verksamhet, provtagning, information. Däremot så framkom det ju i den 

studien ett enormt riskbeteende. När över 80 procent bedömdes ha ett uttalat riskbeteende 

med delande av sprutor och utrustning" (Offentlig aktör 3). 

 

Under perioden som benämns som beredning i figur 5 har även de olika 

brukarorganisationerna varit aktiva på olika sätt. Brukarorganisation 2 beskriver föreningens 

engagemang under perioden som följande "Jag vill gärna inbilla mig att vi är en del av att det 

kom till stånd överhuvudtaget för vi har ju drivit den frågan jättestarkt ända sen vi startade 

och jag tycker att vi har varit inblandade i införandet ända sedan början mer eller mindre 

skulle jag vilja säga" (Brukarorganisation 2). 
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Brukarorganisation 1 beskrev i intervjun att de var remissinstans för den ena motionen och 

genom det var delaktiga i beredningsdelen av sprututbytet "Vi har varit remissinstans när 

vänsterpartiet la sin motion, vi har ju liksom tänkt, vi har pratat, vi har snackat runt 

jättemycket" (Brukarorganisation 1). 

 

Brukarorganisation 3 beskriver att " Jag tycker inte att vi hade något större inflytande direkt 

sådär, det var kanske mer så där att dom var lite nyfikna på vad vi tyckte" (Brukarorganisation 

3). 

 

Alltså verkar det som att brukarorganisationen anser att de har haft väldigt varierade 

inflytande vid införandet av sprututbytet. Av undersökningen framgår det att den politiska 

processen som föregick implementeringen av sprututbytets var konfliktfylld:  

"Det var en väldig dramatik för det handlade om ju om att politiken i landstinget var i heliga 

och oheliga allianser, så det var minoriteten plus centern plus kd som var för sprututbyte och 

folkpartiet och moderaterna var emot" (Offentlig aktör 4). 

 

"Stockholms stad kanske var lite mer emot, alla fall vissa partier. Jag minns.. vad heter hon.. 

moderatkvinna.. ordförande i sjukvårdstyrelsen.. hon sa.. hon var på studiebesök hos oss en 

gång och hon sa att 'över min döda kropp kommer jag att gå med på ett sprututbyte' det sa 

hon" (Brukarorganisation 3).   

 

"Beslutet var för mig väldigt, väldigt tydligt politiskt.. det var det mest politiska vi har haft, 

det är det enda blockskiljande.. blockspräckande jag har sett på mina femton år. Så det var 

väldigt ovanligt att det blev på det här viset och så politiskt" (Offentlig aktör 1). 

 

"Det var moderaterna som såg till att obstruera på något sätt. Med några såna här 

återremitteringar och minoritets.. någonting.. jag kommer inte ihåg vad det hette. Dom på 

något sätt protesterade mot det fast dom var i minoritet. Alltså hela tiden såg till att försena 

processen. Så upplevde jag det alla fall" (Brukarorganisation 2)  

 

"Moderaterna var ju jättemycket emot men dom var det enda partiet som var emot, och därför 

har det blivit av" (Brukarorganisation 1). 

Av intervjuerna framgår det att den betydelsefulla politiska händelsen var när Folkpartiet 

ändrade ställning i frågan och därmed sållade sig till dem som stod bakom öppnandet av 
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sprututbyte "Men hon (Egen anmärkning: Intervjuperson syftar på fp politiker) bytte ju 

ståndpunkt och vann en massa sympatier för det. Men alltså jag kan tänka mig att hon fick 

mycket skit för det där" (Brukarorganisation 3). Utifrån intervjuerna går det att dra slutsatsen 

att den politiska vågskålen till slut vägde över till fördel för sprututbytet. Därmed med var 

beredningsdelen av policyprocessen avslutad. 

Implementeringen av sprututbytet - Från beslut i 

kommunfullmäktige maj 2011 till invigningen 8:e 

april 2013 

 

Det slutgiltiga politiska beslutet för öppnandet av sprututbytet togs i kommunfullmäktige i 

maj 2011. Efter beslutet i kommunfullmäktige som enligt Figur 5 i tidigare avsnitt övergick 

policyprocessen i implementeringsdelen. Det är i implementeringsdelen av införandet av 

sprututbytet som förekomsten av brukarinflytande har undersökts. I Tabell 2 har 

respondenternas svar kategoriserats in under studiens frågeställningar.  
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Tabell 2: Respondenternas svar kategoriserade under studiens frågeställningar. 

Brukarorg. 1 Brukarorg.  2 Brukarorg. 3 Offentlig aktör 1 Offentlig aktör 2 Offentlig aktör 3 Offentlig aktör 4 

 

Har det förekommit brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i Stockholm län? 

Nej  

 

 

 

Nej, har dock 

haft dialog 

med  offentlig 

 aktör 3 under 

implementerin

gen 

Kan inte 

säga att de 

har varit 

delaktiga i 

någon 

egentlig 

mening. De 

har dock 

haft en bra 

dialog med 

offentlig 

aktör 3 
under 

implementer

ingen. 

 Nej Nej, tycker inte 

riktigt det har 

fungerat så bra. 

har haft 

muntliga 

kontakter med 

brukarorganis

ation 2.  Har 

informerat dem 

hela tiden. Har 

inte haft egna 

möten med 

brukarna vid 

implementering

en 

Absolut 

framförallt vid 

införandet men 

även vid 

implementering

en. Har 

kommunicerat 

med 

brukarorganisati

onerna och har 

haft en öppen 

dialog, inte så 

himla formellt.  

Tror att man har 

tagit till sig av 

brukarnas 

synpunkter vid 

införandet. 

Tror att det har 

funnits utrymme 

och att  

offentlig aktör 

2 har haft dialog 

med 

brukarorganis

ation 2.  

 

 

 

Varför eller varför inte? 

 

Menar att 

det kanske 

fanns en 

ambition till 

att börja 

med, men 

den har 

uteblivit sen 

Menar att det 

är politiker 

som helt har 

bestämt allt. 

Politiker är 

inne och 

detaljstyr 

sjukvård 

 

 

 

Tyckte inte 

att de själva 

släpptes in 

riktigt. 

Menar att det är 

en väldigt 

politisk fråga. 

Brukare kan inte 

övertrumfa den 

politiska 

gången. Under 

och innan 

implementering

en var det klart 

vad brukarna 

tyckte och att de 

var positiva. 

Utrymmet för 

att kunna 

påverka 

implementering

en på riktigt var 

väldigt liten. 

Menar att de vet 

att brukarorg. är 

intresserade av 

ett sprututbyte. 

Känslig politisk 

fråga, anar ett 

visst motstånd 

från kommunen. 

Deras 

synpunkter är 

inte förenliga 

med det som 

står i lagen, 

alltså svårt att ta 

till sig dem vid 

implementering

en. Har vetat 

vad de vill och 

det har varit 

tydligt, detta är 

dock inte 

anledning att 

inte ha 

brukarinflytande 

Men att 

implementering

en har handlat 

mer om 

politikens vilja 

än om vad 

brukarna har 

tyckt. 

 

Om brukarinflytande, går det att identifiera på vilken nivå? Individ-, verksamhets- eller systemnivå?  

 

Svarade nej. Snarare 

delaktighet än 

inflytande 

på genom 

kontakt med 

offentlig 

aktör 3.  

Snarare 

delaktighet 

än 

inflytande. I 

form av 

Individuella 

kontakter 

främst med 

offentlig 

aktör 3. 

Brukarna har 

varit väldigt 

starka 

lobbyister, i 

synnerhet 

brukarorganis

ation 2. 

Muntliga 

kontakter med 

brukarorganis

ation 2. 

Inte så formellt, 

mer dialog 

framförallt med 

brukarorganis

ation 2 och 

Brukarorganis

ation 3. 

Ganska vagt, 

offentlig aktör 

4 har inte 

medverkat på 

möten själv men 

tror att andra 

offentliga 

aktörer har det. 
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Analys  

Förekomst och klassificering av brukarinflytande 

 

Den huvudsakliga frågeställningen för studien är om det har förekommit brukarinflytande vid 

implementeringen av sprututbytet. Genom en teoretisk modell av policyprocesser har 

införandet av sprututbytet delats in i fem delar där implementeringsdelen är den som 

undersökts. Utifrån resultat av undersökningen går det inte enhälligt att fastslå att det har 

förekommit brukarinflytande under implementeringen. Undersökningen visar dock att det 

enligt några av respondenterna har förekommit en viss delaktighet, se Tabell 3.  

 

Tabell 3: Respondenternas svar kategoriserade under studiens frågeställning; om det förekommit brukarinflytande vid 

implementeringen av sprututbytet i Stockholm län? 

Brukarorg. 1 Brukarorg. 2 Brukarorg. 3 Offentlig 

aktör 1 

Offentlig 

aktör 2 

Offentlig 

aktör 3 

Offentlig 

aktör 4 

 

Har det förekommit brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i Stockholm län? 

Nej Nej, har dock 

haft dialog 

med  offentlig 

 aktör 3 under 

implementerin

gen 

Kan inte säga 

att de har varit 

delaktiga i 

någon 

egentlig 

mening. De 

har dock haft 

en bra dialog 

med offentlig 

aktör 3 under 

implementerin

gen. 

 Nej Nej, tycker 

inte riktigt det 

har fungerat 

så bra. har 

haft muntliga 

kontakter med 

brukarorgani

sation 2.  Har 

informerat 

dem hela 

tiden. Har inte 

haft egna 

möten med 

brukarna vid 

implementerin

gen 

Absolut 

framförallt vid 

införandet 

men även vid 

implementerin

gen. Har 

kommunicerat 

med 

brukarorganis

ationerna och 

har haft en 

öppen dialog, 

inte så himla 

formellt.  

Tror att man 

har tagit till 

sig av 

brukarnas 

synpunkter 

vid införandet. 

Tror att det 

har funnits 

utrymme och 

att  offentlig 

aktör 2 har 

haft dialog 

med 

brukarorgan

isation 2.  
 

 

 

 

Med hjälp av indelningen av brukarinflytande från bakgrundskapitlet går det att göra en initial 

klassificering av brukarinflytandet vid implementeringen av sprututbytet. Utifrån svaren i 

undersökningen går det att fastslå att det eventuella brukarinflytande som har förekommit vid 

implementeringen av sprututbytet snarare har haft karaktären av icke-formaliserat inflytande 
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än formaliserat inflytande, se Tabell 1. Det icke-formaliserade inflytandet kännetecknas av 

personliga kontakter och liknande informella informationsutbyten, vilket stämmer in på 

respondenternas beskrivning av hur kontakten mellan de offentliga aktörerna och 

representanterna från brukarorganisationerna har sett ut (Karlsson & Börjesson 2011:75). 

 

När det gäller på vilket sätt man har inkluderat brukarorganisationerna så upplever inte 

brukarorganisationerna att man tagit kontakt med dem och efterlyst deras åsikter. En av 

brukarorganisationerna uttrycker att det lilla inflytande de ändå anser att det har haft är tack 

vare att de själva varit aktiva och bevakat sina intressen, inte att de blivit inbjudna. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att brukarinflytandet vid implementeringen har varit 

varierande och inte alltid väldefinierat. Av undersökningen är det tydligt att de olika 

brukarorganisationerna har haft inflytande i varierade utsträckning. Det finns en 

samstämmighet mellan en av brukarorganisationerna och en av de offentlig aktörerna när det 

gäller att brukarnas engagemang i frågan har haft en avgörande betydelse för att det finns ett 

sprututbyte i Stockholm: "[...] Jag vill gärna inbilla mig att vi är en del i att det kom till stånd 

överhuvudtaget för att vi har ju drivit den frågan jättestarkt ända sedan vi startade och jag 

tycker att vi har varit iblandade i införandet ända sedan början, mer eller mindre skulle jag 

vilja säga" (Brukarorganisation 2). [...] Just där skiljer det sig, jag tror att brukarorganisation 2 

har haft mycket inflytande i att liksom driva hela processen framåt. Dom är ju en orsak till att 

vi har ett sprututbyte överhuvudtaget, sen har man inte kunnat styra innehållet därför att det är 

så väldefinierat från början. Utan brukarorganisation 2 och Brukarorganisation 3 och deras 

ständiga kamp med att hålla diskussionen vid liv så tror inte jag att vi hade varit där vi är 

idag" (Offentlig aktör 3). Dessa citat från intervjuerna indikerar att påverkan och inflytande 

har förekommit innan implementeringen av sprututbytet.  

Analys av orsaker och anledningar till svag 

förekomst av brukarinflytande vid 

implementeringen 

 

I tidigare stycke har det kunnat påvisas en relativt svag förekomst av brukarinflytande vid 

implementeringen av sprututbytet. En av frågeställningarna är varför det har eller inte har 

förekommit brukarinflytande vid implementeringen. Resultat påvisar en svag förekomst av 
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brukarinflytande som snarare kan definieras som en delaktighet än inflytande, se Tabell 3. För 

att besvara den frågeställningen presenteras tre möjliga förklaringar till den svaga 

förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i följande avsnitt. 

 

 

Tabell 4: Respondenternas svar kategoriserade under studiens frågeställning varför eller varför inte  de har förekommit 

brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i Stockholm län? 

 . 

Brukarorg. 1 Brukarorg. 2 Brukarorg. 3 Offentlig 

aktör 1 

Offentlig 

aktör 2 

Offentlig 

aktör 3 

Offentlig 

aktör 4 

 

Varför eller varför inte? 

 

Menar att det 

kanske fanns 

en ambition 

till att börja 

med, men den 

har uteblivit 

sen 

Menar att det 

är politiker 

som helt har 

bestämt allt. 

Politiker är 

inne och 

detaljstyr 

sjukvård 

 

 

 

Tyckte inte att 

de själva 

släpptes in 

riktigt. 

Menar att det 

är en väldigt 

politisk fråga. 

Brukare kan 

inte 

övertrumfa 

den politiska 

gången. 

Under och 

innan 

implementerin

gen var det 

klart vad 

brukarna 

tyckte och att 

de var 

positiva. 

Utrymmet för 

att kunna 

påverka 

implementerin

gen på riktigt 

var väldigt 

liten. 

Menar att de 

vet att 

brukarorg. är 

intresserade 

av ett 

sprututbyte. 

Känslig 

politisk fråga, 

anar ett visst 

motstånd från 

kommunen. 

Deras 

synpunkter är 

inte förenliga 

med det som 

står i lagen, 

alltså svårt att 

ta till sig dem 

vid 

implementerin

gen. Har vetat 

vad de vill 

och det har 

varit tydligt, 

detta är dock 

inte anledning 

att inte ha 

brukarinflytan

de. 

Men att 

implementerin

gen har 

handlat mer 

om politikens 

vilja än om 

vad brukarna 

har tyckt. 

 

 

 

 

Möjlig anledning till svag förekomst av brukarinflytande - Politisk fråga 

 

Att sprututbytet var en politisk fråga och det skulle kunna vara en anledning till den 

sparsamma förekomsten av brukarinflytande vid implementeringen nämns av en av 

brukarorganisationerna och tre av de offentliga aktörerna är. Att frågan om sprututbyte är en i 

allra högsta grad politisk fråga har i studien kunnat påvisas hos flera av respondenterna:   
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"För mig är det nog ganska klart ändå, det här är en politisk fråga och det är ju.. 

Brukarinflytande är jätteviktigt för mig på andra plan, nu var det en fråga om beslut som 

skulle fattas så politiskt grundat.. " (Offentlig aktör 1). 

 

Det är klart utifrån intervjuerna att frågan om sprututbytet inte är som vilken fråga som helst 

"Det är politikerna som helt har bestämt. Det är ju så jävla absurt. Det är ju smittskydd eller 

hur? Och att politiker är inne och detaljstyr alltså sjukvård. Om du opererar ditt hjärta skulle 

du säkert inte vilja att Maria Larsson skulle avgöra om det skulle göras med kniv eller 

medicin, eller hur? Men här är dom inne och bestämmer åldersgränser, vilka som får gå och 

när" (Brukarorganisation 2). 

 

Det finns dock inget som entydig pekar på att på grund av sprututbytet ansågs vara en politisk 

fråga valdes brukarinflytande bort.   

 

Möjlig anledning till svag förekomst av brukarinflytande - 

Brukarorganisationernas inställning var redan känd på förhand 

 

I undersökningen framgår det att hos vissa av de offentliga aktörerna fanns en uppfattning att 

de redan visste vad brukarna tyckte i frågan. Flera uttrycker det som att de visste att 

brukarorganisationerna var positiva till sprututbytet: "Vi har haft muntliga kontakter med 

Brukarorganisation 2 och jag vet ju att dom är positiva till det här" (Offentlig aktör 2). 

"[...] Jag har sån.. I tidigare samarbeten och diskussioner har en sån klar bild av vad dom 

önskar.. Det gör ju inte att man kan exkludera samarbete för man tror sig veta vad dom vill, 

men i vissa frågor har det varit så tydligt.."(Offentlig aktör 3). 

"[...] [För min del så vet jag ganska utmärkt väl vad Brukarorganisation 2, Brukarorganisation 

1 och andra tycker så det var ju inte nånting.. det kan finnas andra sammanhang där det kan 

vara oklart tycker brukarna att det här är bra?"(Offentlig aktör 1). 

Att brukarnas inställning redan var känd på förhand går även att se hos en av 

brukarorganisationerna: "Och våran inställning är ju väldigt känd liksom va, vi har inte 

mycket att tillägg än att det här är våra åsikter" (Brukarorganisation 1). 

 

Majoriteten av de offentliga aktörerna ansåg att de hade en bild av vad brukarorganisationerna 

ville och att de var positiva i frågan. Frågan då blir ju om det är detsamma som inflytande? En 

definition som tidigare har använts i studien är av Karlsson & Börjesson "Brukarinflytande 
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kan ses som en mjukare relation mellan brukare och företrädare inför en aktuell insats. Sådant 

inflytande kan, men behöver inte, ha ett inslag av makt. Det kan vara enbart av rådgivande 

eller inspirerande karaktär, och i det fall inflytande även innebär makt, kan den makten vara 

olika stark och röra olika områden och ämnen" (Karlsson & Börjesson 2011:73). Karlsson & 

Börjesson redogör för en mjukare relation mellan brukare och företrädare för en aktuella 

insats. Det kan tänkas att den relationen som författarna syftar på förutsätter något form av 

utbyte mellan aktörerna, vilket att känna till den andra aktörens ståndpunkt inför aktuell insats 

antagligen inte kan klassas som.    

 

Möjlig anledning till svag förekomst av brukarinflytande - Strukturella 

försvårande omständigheter för brukarinflytande 

 

En möjlig förklaring till svag förekomst av brukarinflytande vid implementeringen som även 

lyfts av en av de offentliga aktörerna är att lagen redan på förhand i detaljreglerar själva 

innehållet i verksamheten. Detta kan anses vara strukturella försvårande omständigheter för 

brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet. Några exempel på det är att ett nytt 

sprututbytet endast kan godkännas om kommunen där det ska ligga biträder landstingets 

ansökan. Ett annat exempel som nämnts är att det enligt lagen ska vara 20-års åldersgräns för 

att bli inskriven på sprututbytet: ”...[S]en har man inte kunnat styra innehållet därför att det är 

så väldefinierat från början" (Offentlig aktör 3). "Deras synpunkter är inte förenliga med det 

som står i lagen, alltså svårt att ta till sig dem vid implementeringen" (Offentlig aktör 3). 

 

Ett exempel på en åsikt som anses oförenlig med det som står i lagen framförs av en av 

brukarorganisationerna: "Underhållsbehandling är ett jättebra exempel, sprututbytet också; 

Det är ju sjukvård, det borde ju vara dom sakkunniga inom sjukvården som utformade hur 

verksamheten ska se ut, men så är det ju inte" (Brukarorganisation 2). 

  

I § 2 i Lag om utbyte av sprutor och kanyler står det följande: "Sprututbytesverksamhet får 

bedrivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan 

Socialstyrelsen har meddelat tillstånd till verksamheten. Tillstånd får meddelas endast om den 

eller de kommuner där verksamheten skall bedrivas har biträtt ansökan" Enligt det som står i 

lagen är det klart att det är landstinget som ska driva verksamheten inom ramen för dess 

ordinarie hälso- och sjukvårdsarbete och att kommunen ska instämma i ansökan. Denna 

relation beskrevs flera av respondenterna: "Där är egentligen kommunens roll ganska liten, 
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det är ju en landstingsverksamhet som landstinget driver och landstinget står för absolut 

största delen av ansvaret och att kommunen har varit med har väl egentligen med att göra att 

det är en sån knepig politisk fråga och också lite speciella förutsättningar där ju en kommun 

måste godkänna att man sätter igång sprututbytet, den är ganska speciell.. en kommunen 

godkänner ju inte om man smäller upp ett sjukhus" (Offentlig aktör 1). 

 

Två av respondenterna beskriver en annan bild: "Men i och med att vi måste ha med 

kommunen så blir det väldigt fixerat vid att dom har lite vetorätt och att man måste få med 

dom för dom har synpunkter på allt: typ inte nära skolor eller dagis - You name it". (Offentlig 

aktör 2) "Kommunen kan man sakna som en aktiv planerare.. inte bara sitta på läktaren och 

titta på vilket var en roll de gick in ganska mycket i" (Offentlig aktör 4). 

 

Det går att ana en viss otydlighet när det gäller de offentliga aktörernas roller. Av intervjuerna 

framgår att det finns en varierande bild av hur aktiva kommunen har varit och vilken typ av 

roll som de har haft hos respondenterna. Implementeringen av sprututbytet innebar främst att 

hitta en lämplig plats och lokal för att förlägga sprututbytet till och att utforma innehållet i 

verksamheten. Otydligheten kring de offentliga aktörernas roller vid implementeringen skulle 

kunna vara en möjlig strukturell försvårande omständighet. Genom de otydliga rollerna är det 

möjligt att ansvaret för brukarinflytandet faller mellan stolarna.  

 

Analys av brukarinflytande på tre nivåerna 

 

Det har redan slagits fast att karaktären av det inflytande som har förekommit snarare har haft 

karaktären av icke-formaliserat inflytande än formaliserat inflytande. Som framgår av Tabell 

6 är det framförallt brukarorganisation 2 som varit delaktig vid implementeringen genom 

dialog med offentlig aktör 1, 2 och 3. Det framgår av resultatet att det inte förekommit något 

organiserat brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet. Respondenterna benämner 

det snarare som delaktighet och en dialog. 
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Tabell 5: Respondenternas svar kategoriserade under studiens frågeställning Om brukarinflytande, går det att identifiera på vilken 

nivå? Individ-, verksamhets- eller systemnivå? 

 

 

Brukarorg. 1 Brukarorg. 2 Brukarorg. 3 Offentlig 

aktör 1 

Offentlig 

aktör 2 

Offentlig 

aktör 3 

Offentlig 

aktör 4 

 

Om brukarinflytande, går det att identifiera på vilken nivå? Individ-, verksamhets- eller systemnivå? 

Svarade nej. Snarare 

delaktighet än 

inflytande 

på genom 

kontakt med 

offentlig 

aktör 3.  

Snarare 

delaktighet än 

inflytande. I 

form av 

Individuella 

kontakter 

främst med 

offentlig aktör 

3. 

Brukarna har 

varit väldigt 

starka 

lobbyister, i 

synnerhet 

brukarorgani

sation 2. 

Muntliga 

kontakter med 

brukarorgani

sation 2. 

Inte så 

formellt, 

mer dialog 

framförallt 

med 

brukarorga

nisation 2 
och 

Brukarorg

anisation 3. 

Ganska vagt, 

offentlig 

aktör 4 har 

inte 

medverkat på 

möten själv 

men tror att 

andra 

offentliga 

aktörer har 

det. 

 

 

 

Figur 2 som presenterats tidigare i studien redovisar tre olika nivåer av inflytande. Utifrån den 

indelningen förefaller det som att brukarnas delaktighet i störst utsträckning har förekommit 

genom individuella kontakter vid implementeringen och då på en individnivå.  

 

Ingen av brukarföreningarna var med i den styrgrupp eller arbetsgrupp som arbetade men 

lokaliseringen och utformandet av sprututbytet. Dock menar en av respondenterna att en av 

brukarorganisationen ändå har kunnat påverka innehållet i sprututbytet. I detta fall handlar det 

om att en brukarorganisationen inte ville ha med socialtjänsten på sprututbytet, enligt 

Offentlig aktör 3, det ledde till att verksamheten istället anställde en kurator som bland annat 

hade till uppgift att länka över patienter till socialtjänsten: "En kärnpunkt där dom har fått 

komma väldigt mycket till tals är ju om ska man ha någon socialtjänst här eller inte. Jag 

uppfattar från början att dom inte, att brukarna är inte intresserade av ha någon socialtjänst-

person närvarande. Man tycker inte det känns okej, man vill inte ha en myndighetsperson där. 

Alltså har vi valt att ha en kurator på sprututbytet som länk mot den typen av myndighet. Och 

det är ett sånt där väldigt tydligt krav eller önskemål som funnits från brukarhåll som vi har 

tagit hänsyn till. I stor utsträckning faktiskt anpassat oss helt efter" (Offentlig aktör 3). 
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Det intervjuerna pekar mot är att det inflytande som faktiskt går att urskilja är mycket 

avhängigt av vissa enskilda personer som varit mycket aktiva dels från en brukarorganisation 

och dels från en av offentliga aktörerna som haft en dialog under implementeringen.  Mycket 

tyder på att om denna relation inte hade funnits hade graden av brukarinflytande varit 

betydligt mindre. 

 

I tidigare avsnitt beskrevs hur Karlsson & Börjesson lyfter upp en möjlig problematik när det 

gäller brukarinflytande i vissa "människovårdande områden" där de räknar in den psykiatriska 

vården. De menar att "[...]Individer och brukarorganisationer på detta område är relativt 

resurssvaga och utsatta. Personer med psykisk sjukdom har ofta låg utbildningsnivå och ett 

mycket begränsat kontaktnät som kan vara till nytta när det gäller att utöva icke-formaliserat 

inflytande. Det är troligen så att medan några få brukare på området har goda kontakter av 

relevans för sammanhanget, har lejonparten få eller inga". Vidare menar författarna att "Detta, 

tillsammans med att psykisk ohälsa (och även fysisk) ofta leder till passivitet och därmed 

oförmåga till större och mer komplexa aktioner och debatter, väcker tanken att om det 

formaliserade brukarinflytandet på många områden fortfarande ses vara underutvecklat, är det 

än sämre ställt med det icke-formaliserade" (Karlsson & Börjesson 2011:76).  Huruvida 

denna något generaliserade beskrivning av brukare och brukarorganisationer inom psykiatrin 

stämmer i verkligheten är svårt att undersöka empiriskt. Författarna hänvisar inte till någon 

empirisk källa för att stödja denna tes, utan verkar mer konstatera det som ett naturligt 

samband.  Att det skulle vara enklare för denna grupp att utöva formaliserat inflytande än 

icke-formaliserat inflytande anser jag borde gå att ifrågasätta. I motsats till Karlsson & 

Börjessons tes pekar resultatet i studien mot att det under implementeringen av sprututbytet 

snarare har förekommit ett icke-formaliserat brukarinflytande än ett formaliserat 

brukarinflytande och det brukarinflytande som förekommit har varit på en individuell nivå. 
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Aktörskap vid implementeringen av sprututbytet 

 

Som det redogörs för i tidigare avsnitt är det enligt ett governance-synsätt självklart med 

brukarinflytande vid policyprocesser såsom införandet av sprututbytet (Pierre & Sundström 

2009:18). Enligt den teori om besluts- och policyprocesser som presenterats i teorikapitlet kan 

brukarinflytande finnas i alla delar av policyprocessen (Lundquist 1992:13). Därför valdes en 

av delarna i policyprocessen ut vilket var implementeringsdelen. Anledningen till att 

implementeringsdelen av införandet valdes var för att det var i den delen som lokalisering och 

innehåll i verksamheten bestämdes, alltså sådant som kan tänkas beröra målgruppen i rätt stor 

utsträckning. Därefter undersöktes brukarinflytande vid implementeringen, resultaten av 

undersökningen pekar på att det inte kan sägas att det ha förekommit brukarinflytande vid 

implementeringen i någon större utsträckning. Dock har det förekommit andra former av 

delaktighet på en icke-strukturerad och informell nivå.  

 

Något som varit en röd tråd för hela studien är termen aktörskap. Jag har i studiens teoretiska 

del varit inne och undersökt vad aktörskap innebär. I teoridelen lyftes exempel på fall där det 

är möjligt att problematisera kring aktörskapet. Sörbom (2010) lyfter upp möjligheten att 

brukarinflytande som inte skapats underifrån utan ovanifrån kan resultera i att den 

organisatoriska formen bara ikläds den deliberativa karaktären utan att brukaren har riktig 

makt eller kontroll. Denna situation benämns som en meta-governance situation (Sörbom 

2010:23). I en sådan situation blir alltså inte governance-strukturerna självorganiserande eller 

svåra att kontrollera från en central plats, vilket påförts i kapitlet om governance (Sundström 

et al 2010:2). I det som benämns som meta-governance är det offentligas roll i "samhällets 

mitt" kvar. Det som blir problematiskt är att brukarinflytandet bara blir en galjonsfigur, att 

trots governance deliberativa karaktär kvarstår en hierarkisk styrning. Sörbom påvisar alltså 

en stor utmaning med brukarinflytande och aktörskap, nämligen att aktören riskerar att inte få 

ett riktigt inflytande och makt genom att formen för inflytande inte har skapats underifrån. Att 

det fanns en risk att brukarna inte skulle få riktigt inflytande om man hade valt att inkludera 

dem på en verksamhets eller strukturnivå lyftes att flera offentliga aktörer. Det går att se 

likheter i dessa offentliga aktörers åsikt och Sörboms fall med brukarinflytande i 

ungdomspolitiken: Brukarinflytande skapat "ovanifrån" är inte riktigt brukarinflytande. 

"Brukarinflytande är jätteviktigt för mig på andra plan, nu var det en fråga om beslut som 
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skulle fattas så.. politiskt grundat... för mig blir det fel att släppa in brukare, det blir inte på 

riktigt" (Offentlig aktör 1). 

 

I fallet med implementeringen av sprututbytet så har det inte funnits varken en styrgrupp för 

brukare eller ett brukarråd som har skapats uppifrån. Det brukarinflytande som förekommit 

har drivits på underifrån, detta framgår av brukarorganisationernas egna utsagor. Något som 

Jepperson och Meyer lyfter när det gäller aktörskap är att aktörerna förutsätts vara insatta och 

obundna. De menar även att aktörskapet tas förgivet. Det kan tolkas som att aktörerna i 

mycket förutsätts vara jämlika. Jämlikhet när det gäller aktörskap skulle förutsätta att alla 

aktörer har lika stort inflytande över policyprocessen.  

 

Något som har kunnat påvisas i denna studie är att verklighetens policyprocesser är mer 

komplicerade än teorins policyprocesser när det gäller brukarinflytande och aktörskap. 

Studien visar att det kan finnas anledningar till att det inte förekommer brukarinflytande vid 

sprututbytet som inte ryms inom ramen för en allmän teoribildning såsom den om governace-

styrning. Förekomsten av svagt brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet kanske 

inte har att göra med ett generellt mönster, utan att det är betingat av frågans kontext. Oavsett 

vilka av de föreslagna möjliga förklaringarna till varför det inte förekommit brukarinflytande 

som kan anses mest trolig så anser jag att samtliga kan kopplas till sprututbytets kontext. 

Teorier som governance bygger på en generaliserad syn på policyprocesser och bygger på 

antagande om ett aktörskap hos brukarna, jag anser i likhet med det Jepperson och Meyer 

skriver att aktörskapet inte kommer av sig själv.     

 

Jag anser att implementeringen av sprututbytet är ett exempel på en komplex policyprocess 

där governance-synen på brukarinflytande inte stämmer överens med verkligheten. Denna 

studie visar även på en fara med att ta aktörskap och brukarinflytande som en självklarhet vid 

policyprocesser. Jag anser att studien visar på att det finns en stor oklarhet vem som ska 

initiera brukarinflytandet. Precis som Sörbom (2010) belyser är risken med ett 

brukarinflytande initierat uppifrån att det blir ett konstruerat brukarinflytande utan någon 

egentligen påverkan. Risken med brukarinflytande som kommer underifrån är å andra sidan 

att det inte får något genomslag då det inte släpps in.  

 

.  
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Slutsats  

Detta avslutande avsnitt syftar till att återvända till studiens frågeställningar och presentera 

slutsatserna som dragits från studien. 

 

 Har det förekommit brukarinflytande vid implementeringen av sprututbytet i 

Stockholm län? Varför eller varför inte? 

Undersökningen visar att det inte går att påvisa något regelrätt eller strukturerat 

brukarinflytande vid införandet av sprututbytet i Stockholms län. Analysen föreslår tre 

möjliga förklaringar till svag förekomst av brukarinflytande vid implementeringen av 

sprututbytet: 1. Sprututbytet är en känslig politisk fråga som aktörerna vill hantera på ett 

smidigt sätt. 2. Det fanns inte något egentligt utrymme för brukarinflytande då utformandet av 

sprututbytet är detaljreglerat i lagen. 3. De offentliga aktörerna och en av 

brukarorganisationerna menar att det var tydligt att brukarorganisationerna var positiva till 

införandet av sprututbytet. Utifrån undersökningen går det inte att hitta en entydig förklaring 

till varför, utan studien föreslår ovanstående tre förklaringar som möjliga.  

 

 Om brukarinflytande, går det att identifiera på vilken nivå? Individ-, verksamhets- 

eller systemnivå? 

Utifrån Socialstyrelsens klassificering av brukarinflytande och respondenternas beskrivning 

av brukarnas inflytande under implementeringen visar undersökningen att förekomsten av 

brukarinflytande förekommit på individnivå, det vill säga att det är snarare enskilda personer 

som har haft inflytande än förekomst av organiserat inflytande.  Med ett undantag, då en av 

brukarorganisationerna har haft ett visst inflytande på verksamhetsnivå.  
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