
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för Socialt Arbete 
C-uppsats 
Vårterminen 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brukarinflytande vid underhållsbehandling 
för heroinberoende  
– på vems villkor?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:                     Handledare: 
Anna-Karin Larsson                    Elisabeth Lantto 
 
 
 



 2 

 
 
Sammanfattning 
 
När det gäller människor som använder narkotika ges lite utrymme för deras inflytande och 
mycket tyder på att man inte lyssnar på brukarna. Svenska Brukarföreningen, en förening med 
och för personer med narkotikaberoende, menar att det brukaren önskar inte anses viktigt utan 
istället är kontrollen över individen behandlingens A och O. Syftet med den här 
undersökningen har varit, med fokus på behandlarnas roll och förhållningssätt, att synliggöra 
vad som möjliggör eller hindrar ett ökat brukarinflytande vid underhållsbehandling för 
heroinberoende. En kvalitativ metod i form av intervjuer med fem behandlare har använts. För 
att förstå hur behandlarnas roller och förhållningssätt skapas och vidmakthålls utifrån det 
sammanhang de arbetar i och för att belysa maktojämlikheten mellan behandlare och brukare 
användes teoretiska begrepp från Bourdieu, Morén och Foucault samt olika synsätt på 
empowerment. Resultatet visar att brukarnas möjligheter till inflytande är begränsade av den 
strikta behandlingsstrukturen, behandlarnas förbestämda uppfattningar om brukarens karaktär, 
att det inte finns några krav från verksamhetens ledning för ett ökat brukarinflytande samt den 
ojämna maktbalansen. Behandlarna har en mängd maktmedel till sitt förfogande för att 
kontrollera brukarnas missbruk och förhindra läckage, en kontroll som kan tolkas som svår 
för brukarna att försvara sig mot och ha inflytande över.  
 
 
 
 
Sökord: brukarinflytande, underhållsbehandling, läkemedelsassisterad behandling, 
behandlare, maktojämlikhet 
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Problembakgrund 
I vårt samhälle är det ovanligt att människor som använder narkotika ges möjlighet att vara 
aktiva deltagare i utformningen av policys och arbetsmetoder, istället ses de ofta som passiva 
mottagare (Anker, Asmussen, Kouvonen & Tops, 2006). På ett seminarium anordnat av 
Svenska Brukarföreningen, säger Björn Fries, regeringens f.d. narkotikasamordnare ”att inom 
det narkotikapolitiska området pratar man om människor men aldrig med dem” (personlig 
kommunikation 27 april 2008). Varför lyssnar ingen på brukarna? Beror det på en allmän 
uppfattning om att människor med beroende- och missbruksproblematik inte är i stånd att 
förstå sitt eget bästa? Enligt Goldberg (2005) är det en uppfattning som leder till att man 
inriktar sig på att kontrollera dem i stället för att kommunicera med dem. En annan förklaring 
kan vara Sveriges restriktiva narkotikapolitik med målsättningen ett narkotikafritt samhälle, 
ett mål som enligt Anker et al. (2006) utesluter alternativ till kontrollen och visar lite 
acceptans för brukarens önskemål. Att allt icke medicinskt bruk av narkotika är definierat som 
missbruk och kriminaliserat har försvårat för människor som använder narkotika att förenas 
och organisera sig själva (Laanemets, 2006). I en debattartikel skriver Stålenkrantz och 
Persson från Svenska Brukarföreningen att effekten av den svenska narkotikastrategin blir att 
det som en brukare påpekar och vill inte anses viktigt, kontrollen över individen blir ofta 
behandlingens A och O, inte individens eget görande. 

 
För att kunna hålla fast vid visionen om det narkotikafria samhället måste ”knarkaren” 
både demoniseras och omyndigförklaras på en och samma gång. Demoniseringen 
innebär att ”knarkaren” ses som en samhällsfara, ett virus, som måste kontrolleras och 
åtgärdas. Omyndigförklarandet är en effekt av demoniseringen där ”knarkarna” 
behandlas som om de själva inte förstår sitt eget bästa. (Stålenkrantz och Persson, 2008, 
s. 4).  

 
Svenska Brukarföreningen grundades år 2002 av ett antal personer med anknytning till 
metadonprogrammet i Sverige. För Svenska Brukarföreningen är det viktigt att framhålla och 
driva frågor ur det självupplevda perspektivet, brukarföreningen består av brukare och inte av 
professionella ombud som klientorganisationerna ofta gör, och de strävar efter att samma 
etiska regler som ligger till grund för behandlingen vid alla andra former av sjukdom ska vara 
vägledande för narkomanvårdens utformning. Föreningen kämpar för brukarnas rätt till 
individuellt anpassad behandling och för att brukaren själv får vara med och utforma sin 
behandling så att den blir optimal. Svenska Brukarföreningen arbetar även aktivt för att 
brukarens kunskaper ska bli tillgängliga för myndigheter, politiker, media och vården 
(Svenska Brukarföreningens hemsida, 3 april, 2008).     
 
Berne Stålenkrantz som är ordförande i Svenska Brukarföreningen definierar brukarinflytande 
som dialog. Att inflytande handlar om att personal, verksamheter och politiker har en dialog 
med brukarna. Inte fler regler eller föreskrifter, inte mer kontroll, utan allt ska ske utifrån 
brukarens behov just nu just här. Det går inte att generalisera, det går inte att säga vad som 
ska funka, vad som är det bästa, hur reglerna borde se ut. Inflytande möjliggörs i en dialog 
med varje brukare och med brukarföreningen (personlig kommunikation 18 april, 2008). 
 

Brukarinflytandet som individen har över sin behandling funkar inte. Verksamheterna 
styrs för mycket utifrån regler, attityder och resurser. Det indirekta inflytandet i form av 
brukarråd funkar inte heller, klientorganisationer bjuds in, andra föreningar håller i 
mötena, vart är brukarens röst? Vi är allmänt jävla villebråd som alla ska tycka och 
tänka så mycket om. Tänk dig själv om du har problem på din arbetsplats, då vill du att 
ditt fack ska representera dig, du vill inte att något annat fack ska gå in och tycka och 
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tänka för dig… så ser det ut nu, klientorganisationer representerar patienterna, är våra 
ombudsmän. (personlig kommunikation, 18 april, 2008) 

 
Berne Stålenkrantz säger vid samma tillfälle att personalens attityder spelar roll, han menar att 
det gör enorm skillnad om personalen ser sin uppgift som att hjälpa någon att sluta använda 
droger eller som att minska skadorna för den som använder drogerna. Deras attityd avgör 
deras sätt att arbeta och bemöta och skapa möjligheter för inflytande. 
 
Med brukare menas i den här undersökningen patienter i underhållsbehandling (som även 
kallas läkemedelsassisterad behandling). Patienterna behandlas med läkemedlen metadon eller 
buprenorfin (subutex) för sitt heroinberoende. Med brukarinflytande menas brukarnas 
möjlighet att som grupp påverka behandlingens innehåll och kvalitet, samt den enskildes 
möjlighet att ha inflytande över sin egen behandling. 
 
Enligt Svenska Brukarföreningen styrs underhållsbehandlingen av kontroll och brukarens 
önskemål ses inte som viktigt (Stålenkrantz och Persson, 2008). Men i Socialstyrelsens 
kunskapsöversikt av läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare finns tydliga 
tankar kring vikten av brukarinflytande: ”Behandlingen skall styras av patientens individuella 
behov, och ges av kompetent och lyhörd personal, som arbetar enligt professionella principer, 
respekterar tystnadsplikten, och bemödar sig om goda relationer inom behandlarnätverket.” 
(Socialstyrelsen, 2004, s.34) I den här undersökningen vill jag ta reda på hur behandlarna på 
en läkemedelsassisterad öppenvårdsbehandling förhåller sig till brukarinflytande. Vad innebär 
brukarinflytande för dem? Har brukarna något inflytande och på vems villkor?  
 
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att se hur behandlare i underhållsbehandlingen förhåller sig till 
brukarinflytande för att på så sätt synliggöra vad som möjliggör eller hindrar ett ökat 
inflytande för brukarna.  
 
 
Frågeställningar  

• Vad är behandlarnas roll när det gäller brukarinflytande? 
• Hur förhåller sig behandlarna till brukarna vad gäller brukarinflytande? 
• Vilka möjligheter har brukarna att påverka sin egen behandling? 
• Vilka förutsättningar finns på verksamheten vad gäller inflytande för brukarna som 

grupp? 
 
 
Fortsatt framställning 
Här ges en kort överblick över uppsatsens kommande delar. I kapitel två ges en kunskaps-
översikt med fokusering på läkemedelsassisterad behandling, Socialstyrelsens föreskrifter, 
brukarinflytande samt forskares slutsatser om brukarinflytande. I kapitel tre följer en 
redogörelse för vilka teoretiska begrepp som valts ut för att tolka och förstå det material som 
samlats in. I kapitel fyra redogörs metod, urval och genomförande. I kapitel fem redovisas 
resultatet och analysen och kapitel sex innehåller en avslutande diskussion. 
 
 
2. Kunskapsöversikt 
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Kapitlet innehåller en översiktlig genomgång av den litteratur och de rapporter, föreskrifter 
och forskares slutsatser som har bidragit till att förstå de förutsättningar som finns eller bör 
finnas för brukarinflytande vid underhållsbehandling för heroinberoende.  
 
Underhållsbehandling  
Heroinberoende ses som en process som präglas av perioder av droganvändning, upprepade 
avbrott och ständigt återkommande återfall och ledande forskare har påtalat vikten av att 
förstå detta kroniskt remitterande förlopp hos heroinberoende i planerandet av behandlings- 
former (Socialstyrelsen, 2004). Heroinberoende medför en omfattande sjuklighet och sociala 
komplikationer och är också förenat med hög dödlighet. Flertalet heroinberoende behandlas 
dock inte med tillfredställande resultat och i avsaknad av verksam behandling är det tio 
procent eller till och med färre som är kvar i behandling efter ett år (Socialstyrelsen, 2004). 
 
Underhållsbehandling har fått en allt viktigare plats då det har visat sig att den typen av 
behandling ger positiva resultat (Socialstyrelsen, 2004). Enligt Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård är behandling med läkemedel i kombination med psykosocial 
behandling att rekommendera, den bevisade effekten är minskad narkotikaanvändning, 
reducerad dödlighet, förbättrad social situation och att patient och klient stannar längre i 
behandling (Socialstyrelsen, 2007). 
 
I Sverige når behandlingsmetoderna med metadon och buprenorfin endast omkring 20 procent 
av de med heroinberoende, något som kan bero på att man fortfarande, på många håll, anser 
att absolut drogfrihet är det enda som räknas. Personer som får läkemedelsbehandling ses då 
inte som drogfria, trots att deras medicin är en del av en effektiv behandling (Johnson, 2005). 
Ända sedan mitten av 1970-talet och fram till nu har den drogfria behandlingen av heroin-
missbrukare haft företräde, socialtjänsten har ibland hellre gått in med tvångsvård än att 
tillmötesgå heroinistens önskan om metadon (Svensson, 2005). 
 
Sjukvården har det direkta ansvaret för förskrivning av läkemedel för heroinberoende 
patienter, både i akutbehandling och i långsiktig behandling. Syftet med långsiktig behandling 
är att förhindra återfall, minska dödlighet och sjuklighet och att hjälpa patienten att uppnå 
bästa möjliga sociala funktion i ett liv utan missbruk. Behandlingen kräver dock ett samarbete 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården då meningsfull sysselsättning och ordnad 
bostadssituation ses som viktiga förutsättningar för en framgångsrik behandling 
(Socialstyrelsen, 2004).   
 
Socialstyrelsens föreskrifter 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) fastställer mål och kvalitets- 
och säkerhetskrav vad gäller läkemedelsassisterad behandling, föreskrifterna är bindande 
rättsregler och anger hur vårdgivarna ska handla och de allmänna råden är rekommendationer 
om hur reglerna ska tillämpas och anger hur vårdgivarna bör eller kan handla. Bestämmels-
erna anger krav på hur verksamheten ska bedrivas när det gäller kvalitet, säkerhet, vårdbeslut, 
vårdplan, läkemedelshantering samt vårdens upphörande (Socialstyrelsen, 2006).  
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) ska tillämpas när läkemedels-
assisterad underhållsbehandling ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Underhållsbe-
handlingen ska syfta till att den som är beroende av opiater ska upphöra med sitt missbruk och 
få en förbättrad hälsa och social situation. Föreskrifterna innebär ett gemensamt regelsystem 
för metadon och buprenorfin, det klargörs att endast läkare inom den specialiserade 
beroendevården får skriva ut metadon och buprenorfin och att insatsen ska ske i samråd med 
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kommunens socialtjänst. Endast i undantagsfall får någon under tjugo år underhållsbehandling 
och det finns krav på att patienten ska ha haft minst två års dokumenterat opiatberoende 
(SOSFS 2004:8). Vikten av uppföljning och kontroll av behandlingen betonas på flera ställen. 
Vad gäller brukarens rätt till inflytande står det i socialstyrelsen handbok med kommentarer 
till föreskrifterna följande: 
 

Behandlingen syftar till överlevnad, god hälsa, missbruksfrihet och stabila sociala 
förhållanden. Beroendevård ska liksom all annan vård ges med respekt för patientens 
självbestämmande, integritet och värdighet. Patienten ska liksom patienter inom hälso- 
och sjukvården i övrigt bemötas med omtanke och ges en sakkunnig och omsorgsfull 
vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlings-
innehållet kan variera allt efter patientens behov. Patienter som söker underhålls-
behandling har som regel haft ett långvarigt opiatberoende. Behandlingen ska ses som 
en del i en bred och långsiktigt vård som syftar till att stödja patientens beslut att 
förändra sin livssituation. Behandlingen ska ge patienten möjlighet att upprätta 
förtroendefulla och stadiga relationer med vårdpersonal och att få stöd från denna så 
länge ett vårdbehov finns. Ett viktigt delmål är att få patienten att stanna kvar i 
behandlingen under en längre tid. Många studier visar att för tidigt avbruten behandling 
leder till återfall, med hög risk för missbruksrelaterad död (Socialstyrelsen, 2006, s. 11).   

 
Enligt föreskrifterna ska en vårdplan upprättas i samråd med patienten och beroendevården 
samt socialtjänsten, syftet med vårdplanen är att patienten genom den tar ställning för och ger 
sitt samtycke till alla delar av behandlingen (Socialstyrelsen, 2006).   
 
När underhållsbehandlingen påbörjas, och i minst sex månader, ska läkemedlen överlämnas 
till patienten under övervakning. Syftet med det är att säkerställa följsamhet i behandlingen, 
att hjälpa patienten att sköta sin medicinering och förhindra läckage av läkemedel till den 
illegala marknaden (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Det finns också reglerat när en patient ska kunna uteslutas från behandlingen. Om en patient 
trots särskilda stödinsatser inte kan förmås att medverka till att syftet med underhållsbehand-
lingen uppnås, skall den avbrytas om patienten 

- inte har medverkat i behandlingen under längre tid än en vecka, 
- har upprepade återfall i missbruk av narkotika, 
- missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk, 
- upprepade gånger manipulerat urinprover, 
- har utsatt patienter eller vårdpersonal för våld eller hot om våld, eller 
- har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft (SOSFS 2004:8). 

 
Föreskrifterna styr således behandlingens utformning och vikten av kontroll betonas, 
patienterna kommer till en början till mottagningen varje dag för regelbundna urinprov och 
övervakade intag av läkemedlet. Om patienterna klarar av att hålla tider och inte uppvisar ett 
sidomissbruk kan de få ta med sig doser hem, exempelvis över helgen eller för flera dagar i 
samband med resa (Svensson, 2005). Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt om 
läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbruk (Socialstyrelsen, 2004) är sambandet 
mellan programstruktur och utfall komplext. Det finns såväl etiska som samhälleliga aspekter 
som är problematiska i de två modeller som oftast presenteras, den ena med hög struktur och 
mycket kontroll och den andra med låg struktur och lite kontroll. I den förstnämnda modellen 
sker uppenbara intrång i den personliga integriteten, med ofrivillig utskrivning som följd av 
regelbrott vilket i sig är förenat med ökad dödlighet. I lågstrukturmodellen finns å andra sidan 
risk för läckage av läkemedlen till gatuanvändning, vilket ses som ett hot mot förtroendet för 
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underhållsbehandlingen. Det rekommenderade är en modell som erbjuder en såväl etisk som 
medicinsk rimlig avvägning av de inblandade: 
  

I denna modell inleds behandlingen med en maximalt hög grad av struktur, under 
antagandet att patienten i detta skede önskar men ännu inte har förmåga att till fullo 
själv ta ansvar för sin medverkan i behandlingen. Strukturen och regelverket utformas 
dock redan på detta stadium i största möjliga utsträckning som ett gemensamt projekt i 
samråd med patienten, i en anda som präglas av acceptans, empati och frånvaro av 
bestraffning. I takt med att patientens förmåga till eget ansvarstagande ökar överförs 
alltmer av ansvaret till patienten själv (Socialstyrelsen, 2004, s.39).  

 
Socialstyrelsen tydliggör i samma kunskapsöversikt (Socialstyrelsen, 2004) att med det här 
perspektivet, är kontroll av drogfrihet genom övervakade urinprover ett tillsammans med 
patienten överenskommet behandlingsupplägg, där effektiv kontroll av drogfrihet ligger till 
grund för ett gemensamt kognitivt och beteendefokuserat arbete, därmed blir ett redskap i 
patientens eget intresse.  
 
För en undersökning om hur behandlarna förhåller sig till brukarinflytande är det relevant att 
veta vad deras uppgift på mottagningen är. Enligt Socialstyrelsens handbok med kommentarer 
till föreskrifterna (Socialstyrelsen, 2006) ansvarar behandlare (kuratorer, sjuksköterskor eller 
mentalskötare) för följande 

– kontroll av missbruksfrihet 
– kontakter med socialtjänsten 
– kontinuerlig uppföljning av vårdplanen i samråd med patienten, socialtjänsten och 
övrigt nätverk 
– professionellt stöd när det gäller personliga problem 
– hänvisning till rätt myndighet när så behövs 
– stöd till patienten i att söka arbete eller utbildning 
– stöd till patienten i kontakt med myndigheter t.ex. kontakt med domstol. 

 
Brukarinflytande  
För att stärka brukarinflytandet beslutade regeringen 2003 att det i Socialdepartementet ska 
finnas en delegation för brukarinflytande och i skriften Brukares röster hörs (Socialdeparte-
mentet, 2006) redovisade delegationen flera viktiga skäl att stärka brukarinflytandet:  
 

Det är ett sätt att stärka demokratin, att ge människor möjlighet till inflytande över 
strukturer. Brukarmedverkan leder till nya frågor och därmed nya svar. Den tillför 
kunskap och vidgar perspektiven. Att låta brukarnas erfarenhet ligga till grund för det 
sociala arbetet och att ersätta ett överhetsperspektiv med ett medborgarperspektiv, är en 
annan grundval för brukardelegationens arbete (Socialdepartementet, 2006, s. 3). 

 
Rønning (2007) är kritisk till att välfärdstjänsterna anammar många brukarvänliga begrepp 
som man sedan definierar och anpassar efter egna behov: ”när brukarna genom medverkan 
ska styras mot det som de professionella menar är deras bästa, har vi fortfarande en 
patriarkalisk struktur, men den förmedlas genom nya samarbetsformer” (Rønning, 2007, s. 
45). 
 
Då brukarna får ha ett avgörande ord med vid viktiga beslut om deras egen hälso- och 
livssituation kallas för reell brukarmedverkan/inflytande (Rønning, 2007). För att reellt 
brukarinflytande ska komma igång måste de hjälpande institutionerna och myndighets-
personerna ge upp en del av de befogenheter de har, det som kallas brukarmedverkan och 
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brukarinflytande idag rubbar oftast inte institutionernas beslutanderätt. Rønning menar att 
verklig brukarmedverkan handlar om makt. Antingen måste de som har makten överföra 
något av den reellt till brukarna eller så måste brukargrupperna själva kämpa sig till ett större 
inflytande. Rønning anser att ”om experterna istället för att marknadsföra sig som brukarnas 
advokater tog sin utgångspunkt i en reflekterad tvetydighet, d.v.s. en position där man 
erkänner sina dubbla roller, så kunde man kanske utveckla tydligare och ärligare 
samarbetsrelationer utifrån detta” (Rønning, 2007, s. 46). 
 
Enligt Ershammar och Wiksten (2002) kan inflytandet utövas på tre nivåer: 
 

1. Det inflytande individen har över sina egna angelägenheter med personalen på 
verksam-heten. Det individuella inflytandet utövas i den dagliga kontakten med 
personalen, det kan handla om hur stort genomslag brukarens egna åsikter får i 
planeringen av behandling. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara 
lättillgänglig, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården och 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (§ 2a).  

 
2. Det inflytande brukarna av en verksamhet har över hur den styrs. Det kollektiva 

inflytandet utövas av de brukare som regelbundet deltar i en verksamhet och påverkar 
hur verksamheten ska se ut, det kan t.ex. gälla tillgänglighet eller att ha möjlighet att 
påverka vem som anställs. 

 
3. Det inflytande brukarna har genom brukarorganisationer. Den sista nivån finns till för 

att inflytandet på de andra nivåerna inte fungerar. Arbetstagare har fackförbund, elever 
har elevorganisationen, de äldre har pensionärsorganisationerna och brukarna har sina 
intresseorganisationer. Enligt svensk lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen § 7, § 8, 
Socialtjänstlagen kap 3) är det ett krav att myndigheterna samråder med brukar-
organisationerna när de planerar sina insatser. Representanter från organisationerna 
kan också delta i ledningsgrupper och därmed få inflytande över hur verksamheterna 
styrs (Ershammar & Wiksten, 2002). 

 
Dahlberg och Vedung (2001) har identifierat fyra argument för brukarinflytande: 
 

1. serviceanpassningsargumentet  
2. maktutjämningsargumentet 
3. effektivitetsargumentet 
4. legitimitetsargumentet 

 
Serviceanpassningsargumentet bygger på att verksamheten är till för brukaren, därför måste 
den enskilde själv vara den som svarar på frågan om verksamheten gör rätt saker. 
Maktutjämningsargumentet utgår ifrån att det ofta föreligger en ojämn maktrelation mellan 
brukaren och serviceproducenten, en starkare ställning för brukaren skulle bidra till att 
balansera detta. Effektivitetsargumentet innebär att verksamheten uppnår större 
kostnadseffektivitet och bättre måluppfyllelse om man tar hänsyn till brukarnas önskemål, vet 
man vad brukarna vill ha behöver man inte använda resurserna till något annat. 
Legitimitetsargumentet betyder att större inflytande för brukarna ger verksamheten större 
acceptans och ökat stöd (Dahlberg och Vedung, 2001).  

 
Enligt Ershammar och Wiksten finns det fyra förutsättningar som är avgörande för att öka 
brukarinflytandet på en verksamhet. För det första måste alla inse att brukarna har rätt till att 
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vara delaktiga i de beslut som styr verksamheten och för det andra måste brukarna ha 
möjlighet att stötta varandra, utbyta erfarenheter och planera vad som behöver förändras. En 
tredje förutsättning är att brukarna ska ha möjlighet att delta i beslutsprocessen på så lika 
villkor som möjligt, den maktojämlikhet som finns mellan professionella och brukarna ska 
inte döljas utan tydliggöras. Den sista förutsättningen är att brukarstyrda förändringar faktiskt 
görs, de försök till påverkan som görs utan förändring riskerar att öka maktlösheten 
(Ershammar & Wiksten, 2002).  
 
Forskares slutsatser om brukarinflytande 
En läkemedelsassisterad öppenvårdbehandling ställer vissa krav på regler, kontroll och 
struktur (Richert, 2005). I sin utvärdering av Process, som är en läkemedelsassisterad 
öppenvårdsbehandling i Malmö, redovisade Richert att personalen till sitt förfogande har en 
uppsättning maktmedel och inom ramen av hjälparbetet sker en påverkan av brukaren där de 
blir föremål för social kontroll. Att inte anpassa sig till behandlingens regler innebär ofta 
konsekvenser. Personalen på Process tyckte att verksamheten anpassades efter patientens 
behov, medan Richert menade att dessa anpassningar i själva verket byggde på personalens 
tolkning av vilka behov patienten hade. I vissa situationer gav personalen även uttryck för att 
patienterna inte borde ha så stort inflytande eller möjlighet att påverka behandlingen, 
argumenten för detta var att patienterna är mer eller mindre manipulativa och att de på grund 
av sin beroendepersonlighet inte alltid vet vad som är bäst för dem, speciellt inte i ett tidigt 
skede av behandlingen (Richert, 2005).  
 
I en brittisk studie (Fischer & Neale, 2008) redovisades fem olika hinder för att involvera 
brukarna och öka deras inflytande över sin egen behandling: 
 

1. Förbestämda uppfattningar – vad gäller brukarnas karaktär så som att de var 
manipulativa och på grund av sin kaotiska livsstil inte kunde ta beslut samt att 
brukarna ofta hade för höga förväntningar på behandlingen.  

2. Professionellas attityder – brukarnas inflytande på en verksamhet är beroende av att 
någon i personalen brinner för ett ökat inflytande, någon som kan uppmuntra och som 
upplevs vara på brukarnas sida. Även attityder hos personalen som gör att de bemöter 
brukarna med förakt eller ignorerar många av deras problem minskar inflytandet.  

3. Dynamiken i mötena – behandlarna förväntas vara experterna vilket leder till en 
maktobalans. 

4. Behandlingsprogrammens design – strikta regler och struktur i behandlingsprog-
rammet minskar möjligheterna till inflytande.  

5. Strukturella faktorer som påverkar serviceutbudet – budget, tillgänglighet och långa 
väntetider.  

 
Fischer och Neale menar att verksamheter som vill öka brukarnas möjligheter till inflytande 
måste utveckla strategier för att övervinna de hinder som redovisats. En strategi är att 
förbättra dialogen mellan professionella och brukarna. En förbättrad dialog gör det möjligt att 
förstå behandlingsprocessen från den andres perspektiv vilket i sin tur gör det möjligt att ta 
gemensamma beslut vad gäller behandlingen. Att dessutom erkänna att brukarna har en unik 
insikt i vad de behöver kan minska den maktobalans som hindrar ett ökat brukarinflytande 
(Fischer & Neale, 2008). 
 
I en brittisk granskning av brukarnas inverkan på servicen (Carr, 2007) visade det sig att 
exkluderande strukturer inom organisationen och professionellas attityder hindrade brukarnas 
påverkan, att dela på makten visas vara svårt vid etablerade organisationsstrukturer och 
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traditionella ideologier. Det fanns risk att brukarinflytande bara betraktades som oväsentliga 
samrådsövningar för att få samtycke till serviceplanering och policyförslag, istället för att 
möjliggöra för att brukarna är integrerade partners i formuleringen av de samma. Carrs 
undersökning visade att bakom de flesta av de identifierade problemen vid en brukarstyrd 
förändring låg svårigheter med maktrelationer. En liknande slutsats visades av Hodge (2005) 
som genomförde en studie av ett forum där brukare och professionella samtalade. Makt 
användes av personalen som ett sätt att utesluta vissa röster, ge legitimitet till status quo och 
förstärka strukturella maktolikheter mellan brukarna och professionella (Hodge, 2005). 
 
Asmussen (2006) redovisade i sin studie av brukarinflytande på fyra danska metadonkliniker 
två olika sätt att ge brukarna inflytande över sina egna liv. Det ena är genom att utföra de i 
Danmark obligatoriska tekniker, brukarforum och vårdplan, för att uppmuntra 
brukarinflytande och det andra genom informella tekniker i relationen mellan brukare och 
professionell. Asmussens studie visade att brukarforum inte fungerade på grund av att få 
brukare ville delta, forumet styrdes av personal och handlade mest om information, 
verksamhetens ramar var redan satta (till exempel var veckans aktiviteter redan bestämda, 
öppettider var bestämda utifrån personal, budgeten redan bestämd och så vidare) vilket gör att 
brukarna inte hade mycket de kunde påverka. Asmussen fann att inte heller vårdplanen 
fungerade eftersom brukarens livssituation gör att de fokuserar på här och nu, få av de brukare 
som deltog i studien kunde minnas att de gjort en vårdplan, än mindre vad den innehöll och de 
flesta brukare såg vårdplanen som irrelevant och onödig. Trots detta visade Asmussens studie 
att både brukare och personal upplevde att brukarnas inflytande var stort. Detta menade 
Asmussen berodde på det informella inflytandet som tilläts i relationen mellan personal och 
brukare då den byggdes på tillit istället för kontroll. På de fyra metadonkliniker som deltog i 
Asmussens studie gav sidomissbruk inga konsekvenser vilket ledde till öppenhet och tillit och 
personalen utgick utifrån individens behov och hjälpte till med akuta problem (Asmussen, 
2006). 
 
 
3. Teoretiska begrepp 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp som har varit vägledande i analysen av 
undersökningens resultat. Mänskliga handlingar och interaktioner är alltid kontextberoende 
och de uppstår inte i något tomrum utan det finns alltid ett sammanhang som ger dem mening. 
För att förstå behandlarnas roll och förhållningssätt behövdes teoretiska begrepp som kan 
förklara hur dessa roller och förhållningssätt skapas och vidmakthålls, för detta har begrepp 
från Bourdieu, Morén och Foucault använts. Att belysa maktojämlikheten i mötet mellan 
behandlare och brukare har setts som en viktig del i undersökningen och för att förstå hur ett 
visst förhållningssätt kan möjliggöra eller hindra ett ökat brukarinflytande redovisas även 
olika synsätt på empowerment.   
 
Fält, doxa och organisation 
Den franska filosofen Bourdieu beskrev det moderna samhället som bestående av en rad 
relativt autonoma fält, vart och ett av dessa fält med sina specifika regler, värden och intressen 
(Järvinen, 2003). Ett fält som underhållsbehandlingen är enligt Bourdieu inte ett harmoniskt 
system där behandlarna är neutrala vårdare eller altruistiska hjälpare utan ett fält kännetecknas 
alltid av kamp, konkurrens och intressemotsättningar (Järvinen, 2002). Varje fält har sin 
speciella doxa, vilket kan förstås som de regler, rutiner och föreställningar om vad som är rätt 
eller fel, normalt och onormalt, kvalificering och diskvalificering inom ett fält (Järvinen, 
2003). Doxa inom underhållsbehandlingen kan då vara den professionella självförståelsen, 
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behandlarnas uppfattningar om sina viktigaste funktioner, deras föreställning om och 
definition av brukarna, eller deras förklaringsmodeller då det gäller beroende och missbruk. 

 
Ett fälts doxa är i vid utsträckning ”docta ignorantia”, ett uppfattnings- och 
värderingssystem som framträder så naturligt att deltagarna inte längre kan se att 
systemet är skapat av fältet självt, och att det har tillkommit genom ad hoc-lösningar, 
kompromisser och historiska tillfälligheter. (Järvinen, 2002, s. 255) 

 
Doxa inom underhållsbehandlingen handlar alltså om uppfattningar och handlingsmönster 
som säkrat sin överlevnad genom att de ses som självklara. Ansvarsområdena, 
problemtyperna, patientgrupperna och arbetsmodellerna är socialt konstruerade kategorier 
som uppnått status som doxa (Järvinen, 2002).  
 
Enligt Morén (1996) kan organisation ses som en struktur, ett administrativt regelsystem med 
vars hjälp man kan styra och påverka på vilket sätt medarbetarna i organisationen utför sitt 
arbete, men organisation kan också ses som en uppsättning mellanmänskliga samspel, som 
sammanhåller och vägleder inför en gemensam arbetsuppgift. Morén menar att det är dessa 
samspel som är organisationen. ”I dessa samspel skapas, vidmakthålls och förändras viktiga 
villkor för arbetsuppgiftens genomförande” (Morén, 1996, s. 26). För att förklara dessa 
samspel använder sig Morén av tre teoretiska begrepp: rationalitet, kunskap och legitimitet.  
 
Med rationalitet menar Morén (1996) vissa grundantagande om villkoren för mänskligt 
handlande i en social kontext. Begreppet kan användas för att synliggöra viktiga aspekter av 
verksamheten och dess organisering. En verksamhet konstitueras ofta av flera sammanvävda 
rationaliteter som manifesteras i ett bestämt förhållningssätt till arbetsuppgiften. Kunskap 
beskriver Morén som relationsbundet, olika tolkningsmöjligheter inför en arbetsuppgift 
generas i mellanmänskliga samspel, i varje handling förmedlas en viss syn på verkligheten 
och hur man kan förhålla sig till den. Enligt Morén finns det två olika utgångspunkter när det 
gäller att förstå sambandet mellan kunskap och organisation: 
 

1. Den biståndssökande och dennes livssituation är någonting som existerar utanför 
organisationen, någonting som organisationen möter och tar ställning till via i 
förväg definierade resurspaket. 

2. Mötet med den biståndssökande och dennes livssituation är en konstitutiv del av 
den sociala kontext som vi kallar organisation – grunden för en gemensam och 
kontinuerlig kunskapsproduktion (Morén, 1996, s. 48).  

 
Enligt Morén är legitimitet rationalitetens maktaspekt, hur legitimeras de nödvändiga 
handlingarna? Genomförandet av arbetsuppgifter förutsätter handlingar och samspel som 
regleras av relationskoder om vad man får och inte får göra, s.k. intern legitimitet. Samtidigt 
krävs ett samhälleligt erkännande av verksamheten, den måste vara trovärdig. Morén menar 
att ”det är i spänningsfältet mellan den externt givna verksamhetsdefinitionen och den interna 
legitimeringen som vi hittar fenomenet organisation” (Morén, 1996, s. 52). 
 
Makt 
Mötet mellan brukare och system kan beskrivas som ett möte mellan två mycket ojämna 
parter. Den ena parten, i det här fallet behandlaren, arbetar med systemet, med regler, rutiner 
och resurser i ryggen. Den andra parten, brukaren, är objektet för reglerna och rutinerna, de är 
mottagare av hjälp-, stöd- och kontrollåtgärder (Järvinen, 2002). Enligt Bourdieu samman-
faller alltid doxa med maktutövning. De naturliga uppfattningar och handlingar som 
kännetecknar ett specifikt fält fungerar också som symboliska maktinstrument. Men de 
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handlingar som utövas och de beslut som tas inom underhållsbehandlingen ses inte som 
våldshandlingar utan framstår alltid som legitima. Med begreppet symboliskt våld beskriver 
Bourdieu en maktutövning som inte ses som maktutövning, ett våld som inte ses som våld 
(Järvinen, 2003). Den symboliska maktutövningen utgår ifrån fältets doxa, samtidigt som den 
befäster den samma, med varje ny patient som registreras bekräftar fältet sina egna 
problemkategorier och bevisar att det fortfarande behövs och är funktionsdugligt. Den makt 
som behandlarna utövar är således inte individuell makt, eller ens professionsmakt utan är 
makt som är förankrad i själva fältet (Järvinen, 2002). 
 
Foucault, även han en fransk filosof, menar att varje nätverk av relationer har sitt eget 
maktmönster (Lindgren, 2003). Ett av begreppen Foucault använder sig av är pastoralmakt 
som till en början hänvisade till kyrkans omfattande makt över befolkningen, en 
maktutövning vars mål var att säkra de rättroendes frälsning i livet efter detta. I det moderna 
samhället har kyrkan mist sin makt men pastoralmakten har levt vidare i välfärdsstatens 
hjälpande, vårdande och kontrollerande institutioner (Järvinen, 2002). Idag handlar målet för 
maktutövningen inte längre om frälsning efter döden, de typiska utövarna av pastoralmakt 
idag är läkare, sjuksköterskor, domare, poliser, psykologer och socialarbetare och deras 
funktion är dels att kontrollera/hjälpa befolkningen, dels kontrollera/hjälpa individen. 
Pastoralmakten bygger på en närgången analys och utforskning av individen med speciellt 
fokus på hennes problem, svårigheter, svagheter och tillkortakommanden (Järvinen, 2002). 
Patoralmakten ses som en positiv och produktiv makt och är därför mycket svår för individen 
att försvara sig mot. Viktiga redskap för pastoralmakten inom behandling är de journaler, 
rapporter och handlingsplaner som brukarna ska delta i, tekniker som bidrar till konstruktioner 
av brukaren som socialt avvikande samtidigt som de bekräftar hennes behov av stöd, 
uppfostran och behandling. Brukaren definieras således som hjälpbehövande och läkaren/ 
behandlaren/socialarbetaren är den som kan erbjuda henne hjälp (Järvinen, 2002). 
 
Empowerment 
Med empowerment menas ofta att personer eller grupper som befinner sig i en maktlös 
position ska skaffa sig styrka som kan ge dem kraft att komma ur maktlösheten, genom 
mobilisering ska de bli i stånd att motarbeta de krafter som håller dem nere och därigenom få 
mer inflytande över sina liv (Askheim, 2007). Det finns enligt Askheim flera olika 
definieringar av empowerment, utifrån hans resonemang visas här två olika synsätt på 
empowerment; som etablering av motmakt och som en terapeutisk position.  
 
Om man ser empowerment som etablering av motmakt så läggs störst vikt vid sambandet 
mellan den enskilda individens livssituation och de samhälleliga, strukturella förhållandena. 
Det kan handla om att få igång processer eller aktiviteter som kan ge människor större 
självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter. Man utgår ifrån att det är 
individens position i samhället som bestämmer vilken grad av makt eller kontroll individen 
har över sitt liv, dessa samhällsstrukturer är i sin tur skapta av människan och kan därmed 
förändras. En central punkt för empowerment som motmakt är att skapa medvetenhet hos 
individen om sambandet mellan den egna livssituation och de samhälleliga förhållandena, ett 
ökat medvetande och vetskapen om att många delar samma problem ska i sin tur leda till 
handling. Askheim menar att ”En viktig punkt blir därför att tjänstemottagarna själva måste 
gå i bräschen för att avskaffa förtrycket och kämpa för rätt till ett fullvärdigt deltagande och 
jämställdhet i samhället” (Askheim, 2007, s. 22). 
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Om man däremot ser empowerment som en terapeutisk position beskrivs det ofta som att 
bemyndiga, ge makt till och att tillåta. Ett sådant synsätt innebär en överlåtelse av makt till 
brukarna från några andra: 
 

Istället för att beskriva en förstärkt position som följd av de maktlösas egen insats 
beskriver myndiggörande ett handlande från andras sida (professionen/experterna) när 
dessa ger de förtryckta möjligheter. Men samtidigt kommer de som utdelar makt också 
att kunna sätta gränser för hur mycket makt de svaga ska få och vad det ska innebära. 
(Askheim, 2007, s. 26) 

 
Enligt Askheim finns det kritik mot att empowerment i allt högre grad jämställs med ett 
individuellt självförverkligande, problem som håller folk nere i en upplevelse av vanmakt ses 
som mentala fenomen utan samband med samhälleliga förhållanden. De rådande tendenserna 
i empowerment-tänkandet har karakteriserats som en liberal styrningsmodell där individen 
framställs å ena sidan som försedd med en inneboende autonomi, ansvarighet och förmåga att 
göra självständiga val, å andra sidan tycks dessa egenskaper inte vara förverkligade hos 
välfärdsstatens brukare. Socialt arbete och behandling arbetar utifrån uppfattningen att de ska 
väcka dessa egenskaper till liv, en uppgift som motiveras utifrån en målsättning att frigöra 
klienterna. Vilken slags frihet brukarna ska hjälpas till tas emellertid inte upp till diskussion. 
Brukarnas önskemål blir därmed inte helt fria, de professionella utför styrning genom 
klarläggande som kan ses som ett maktutövande. Önskemål om stärkta sociala nätverk, 
utbildning eller arbete ses som uttryck för brukarens vilja medan önskemål som pekar i en 
annan riktning inte gör det. Brukaren framställs som en person utan vetskap om sina faktiska 
möjligheter och de professionellas uppgift blir att lägga fram för brukaren det vetande som är 
nödvändigt för att hon ska kunna ta självständiga och realistiska val. 
 
 
4. Metod och genomförande 
 
I detta kapitel redovisas undersökningens tillvägagångssätt och de val som gjorts under 
arbetes gång. Syftet med en detaljerad redovisning av den metod man använt är replikation, 
vilket betyder att metoden ska vara möjlig att upprepa under exakt identiska förhållanden för 
att på så sätt kunna kontrollera undersökningens resultat (Backman, 1998). 
  
Metodval  
Man brukar skilja på två olika sätt att samla information, kvantitativ respektive kvalitativ 
metod och man väljer metod utifrån vad det är man vill veta. Kvantitet syftar på mängden av 
något och kvalitet syftar på beskaffenheten av något (Kvale, 1997). Den kvantitativa metoden 
tar sin utgångspunkt i på förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder som kan 
formuleras som frågor med olika svarsalternativ. Den kvalitativa metoden syftar till att 
upptäcka icke kända företeelser, egenskaper och innebörder med hjälp av intervjuer eller 
observation (Starrin & Renck, 1996). En annan skillnad mellan metoderna är forskarens roll. I 
kvalitativ metod ses intervjuaren som medskapare till intervjuns resultat medan forskaren i 
kvantitativ metod ses som ett medium. Eftersom den kvantitativa metoden utgår ifrån i 
förhand formulerade frågor påverkar inte den intervjuades svar intervjuarens frågor. I den 
kvalitativa intervjun däremot utvecklas frågor och svar som en följd av tidigare frågor och 
svar (Starrin & Renck, 1996). Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun en 
form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. 
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Då avsikten med den här undersökningen var att ta reda på hur behandlarna på en läkemedels-
assisterad öppenvårdsbehandling förhåller sig till brukarinflytande har en kvalitativ metod i 
form av intervjuer använts. Med kvalitativ metod fick jag möjlighet att lyssna till hur 
behandlarna uppfattade sin arbetsuppgift, hur de beskrev brukarna och brukarinflytande och 
deras svar kunde följas upp med nya frågor. Kvale beskriver forskningsintervjun som ”en 
intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13). Syftet med intervjuerna var att få 
behandlarnas verklighet beskriven för att på så sätt tolka vad som möjliggör eller hindrar ett 
ökat brukarinflytande. Intervjun var således halvstrukturerad, alltså varken ett öppet samtal 
eller ett strängt formulerat frågeformulär, detta för att lämna utrymme för de intervjuades 
egna tankar och reflektioner (Kvale, 1997). Intervjun var dock fokuserad på bestämda teman 
så som behandlarnas arbetsuppgift, deras beskrivning av brukarna och av brukarinflytande. En 
intervjuguide användes, med en översikt över de ämnen som skulle täckas och förslag till 
frågor (Kvale, 1997). Den intervjuguide som användes finns med som bilaga 1. 
 
Urval 
Den verksamhet där intervjupersonerna för denna undersökning arbetar, erbjuder planerad 
vård och underhållsbehandling till de individer som har minst två års dokumenterat 
opiatmissbruk. På verksamheten arbetar man efter reglerna i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2004:8) och ansökan om underhållsbehandling görs genom individens 
socialsekreterare. För att individen ska få rätt behandling görs alltid en bedömning som 
innehåller utredande samtal, grundlig intervju, läkarbesök och samordnad vårdplanering. 
Målet med behandlingen är att hitta nya strategier för att hantera situationer i vardagen då 
individen tidigare använt droger. Behandlingsmetoderna som används är återfallsprevention, 
motiverande förhållningssätt och lösningsfokuserad metod. Verksamheten har 23 stycken 
behandlare anställda. 
 
Behandlarnas uppgifter är att på förmiddagen arbeta i mottagningsrummet, där de möter 
patienterna och gör en klinisk bedömning om de är påverkade eller inte, eller i 
medicinrummet, där de delar ut doser och tabletter under övervakning, rutinmässiga urinprov 
utförs också. På eftermiddagarna fungerar behandlarna som kontaktpersoner till patienterna. 
Behandlarna, som är utbildade mentalskötare eller sjuksköterskor, som intervjuades uppger att 
de har mellan 10 och 17 patienter som de är kontaktperson för.  
 
Urvalet av intervjupersoner skedde utifrån vilka i personalgruppen som hade tid och möjlighet 
att ställa upp på en intervju på den utsatta dagen. Av de 23 anställda behandlarna, varav två 
var barnlediga och en långtidssjukskriven, intervjuades fem stycken. Eftersom verksamhetens 
behandlare antingen är utbildade sjuksköterskor eller mentalskötare önskades två 
sjuksköterskor och tre mentalskötare men detta var praktiskt omöjligt utifrån tid och möjlighet 
på det bestämda datumet. Av de fem behandlarna som intervjuades var en sjuksköterska och 
resten mentalskötare. På utsatta tider under samma dag intervjuades således fem stycken 
behandlare, var och en i trettio minuter. 
 
Genomförande 
För att förstå det sammanhang och förutsättningar som påverkar behandlarnas arbete har 
litteratur, vad gäller underhållsbehandling, föreskrifter, brukarinflytande och tidigare 
forskning, lästs och sammanställts. Tillgång till brukarnas perspektiv blev möjligt dels genom 
ett narkotikapolitiskt seminarium som Svenska Brukarföreningen anordnade, då många talare 
tog upp vikten av att brukarna får ett ökat inflytande i behandlingens utformning, dels genom 
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en kontinuerlig kontakt med Svenska Brukarföreningens ordförande, detta för att få en bild av 
hur brukarnas verklighet ser ut, som komplement till behandlarnas beskrivna verklighet.  
 
En verksamhet som arbetar med läkemedelsassisterad underhållsbehandling kontaktades med 
en förfrågan om de ville delta i en undersökning om brukarinflytande, de var positiva till att 
delta och datum och tid bestämdes för fem intervjuer. På plats den utsatta dagen fanns ett rum 
tillgängligt för intervjuerna, till vilket intervjupersonerna kom på utsatt tid. Det finns etiska 
riktlinjer att tänka på och följa vid forskning så som informerat samtycke och konfidentialitet 
(Kvale, 1997). Innan intervjuerna började fick intervjupersonerna ta del av en i förväg 
förberedd information som de gav skriftligt samtycke till. Intervjupersonerna fick information 
om undersökningens syfte, att intervjuerna skulle spelas in och att det var frivilligt att delta. 
Informationen återfinns som bilaga 2. Intervjupersonerna lovades konfidentialitet vilket 
innebär att privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte kommer att redovisas 
(Kvale, 1997). Varken intervjupersonernas eller verksamhetens namn kommer att nämnas i 
rapporten. För att vara ännu säkrare på att intervjupersonerna inte kan identifieras i rapporten 
har beslutet om att inte redovisa kön eller utbildning tagits, intervjupersonerna kommer att 
citeras som intervjunummer 1-5, vilket inte heller är samma ordningsföljd som under 
intervjuerna utan har blandats om i efterhand. 
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant, ett intensivt arbete som 
också ledde till att ett visst förhållningssätt blev tydligt. Utifrån det insamlade materialet 
valdes teoretiska begrepp som kunde ge stöd i att analysera förutsättningarna, 
förhållningssättet och det praktiska arbete behandlarna hade beskrivit. Detta arbetssätt brukar 
kallas induktion, först samlades data in för att samtidigt och därefter formulera begrepp med 
hjälp av teorier (Backman, 1998). 
 
Bearbetning och analys 
För att bearbeta de utskrivna intervjuerna strukturerades materialet för att kunna eliminera 
överflödigt material som till exempel avvikelser och upprepningar (Kvale, 1997). För att 
kunna skilja det väsentliga från det oväsentliga har hela tiden undersökningens syfte funnits i 
baktankarna. Under själva analysen används meningskoncentrering så som Kvale (1997) 
beskriver den. Meningskoncentrering betyder att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras mer koncist, den väsentliga innebörden i det som sagts omformuleras i några få 
ord. Analysen gjordes i fem steg; först lästes hela intervjun, sen fastställdes meningsenheterna 
och det tema som dominerade en meningsenhet formulerades. Det fjärde steget bestod i att 
ställa frågor till dessa teman utifrån undersökningens syfte, då huvudfrågan i undersökningen 
var ”hur förhåller sig behandlarna till brukarinflytande?” så blev frågan till temat ”vad säger 
dessa uttalande mig om behandlarnas förhållningssätt?” I det femte och sista steget knyts hela 
intervjuns centrala teman samman med teoretiska begrepp. Då undersökningen utgår från en 
hermeneutisk förståelse är tolkningen av en specificerbar mening och de frågor som ställs till 
en text det centrala (Kavle, 1997). En av principerna inom hermeneutiken är att den som 
tolkar texten inte kan lämna den förförståelse hon har i ämnet, vilket betyder att de 
antaganden jag har med mig styr vilka frågor som ställts till intervjutexterna. En annan princip 
är att det pågår en ständig växling mellan delar och helhet, något som varit av stor vikt vid 
analysen av undersökningens resultat då behandlarnas förhållningssätt påverkas av det 
sammanhang de arbetar i (Kvale, 1997).  
 
Undersökningens tillförlitlighet 
Fördelen med den kvalitativa forskningsmetoden i det här sammanhanget är att få tillgång till 
enskilda behandlares förhållningssätt genom att lyssna på vilka ord de använder när de 
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beskriver brukaren och brukarinflytande, vilka förklaringsmodeller de utgår ifrån när de 
beskriver beroende osv. Nackdelen är att endast ett fåtal behandlares förhållningssätt 
studerats, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. 
 
En fråga som ständigt ställs gällande intervjuundersökningar är just den om resultaten är 
generaliserbara (Kvale, 1997). Kvale menar att vi i vardagslivet generaliserar mer eller 
mindre spontant men att det på vetenskapliga undersökningar ställs vissa krav. Den här 
undersökningen kan inte statistisk generaliseras eftersom intervjupersonerna inte är ett 
slumpmässigt urval av en population. Behandlarna på den utvalda verksamheten kan inte 
representera alla verksamheters anställda behandlare och således kan inte min analys 
generaliseras till att gälla alla verksamheter som arbetar med läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling. Förhoppningen är dock att undersökningens resultat kan ge vägledning 
för hur det kan tänkas vara på fler än denna verksamhet.     
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes med hjälp av min kontaktperson på verksamheten, detta 
kan ses som en svaghet i undersökningen men beslutet att kontaktpersonen skulle göra urvalet 
och boka tid var helt enkelt en praktisk lösning med tanke på verksamhetens arbetsbörda. 
Urvalet gjordes utifrån kriterierna tid, möjlighet och frivillighet av kontaktpersonen, vars 
uppgift på verksamheten är administrativ. Med utgångspunkt i vad som framkom under 
intervjuerna kan detta faktum inte anses ha påverkat resultatet nämnvärt. De behandlare som 
intervjuades hade alla liknande arbetsuppgifter och fördelningen av anställningstid var 
varierande hos intervjupersonerna som deltog. Det hade dock varit önskvärt att ha en bättre 
fördelning av utbildning hos intervjupersonerna. 
 
För att kunna göra några antaganden om behandlarnas förhållningssätt påverkades av eller 
hade något samband med deras utbildning hade det varit intressant att intervjua fler 
sjuksköterskor, men detta var inte praktiskt möjligt, således kan inte några slutsatser om 
huruvida utbildningen kan påverka behandlarnas förhållningssätt tas. Med fördel hade även 
verksamhetens brukare kunnat intervjuas, det hade tillfört undersökningen ännu ett perspektiv 
och det hade varit intressant att jämföra de beskrivna verkligheterna med varandra men för 
detta var inte tiden tillräcklig så valet gjordes att avgränsa undersökningen till behandlarnas 
förhållningssätt. 
 
Validitet uppges svara på frågan huruvida man mäter det man har för avsikt att mäta och 
bedömningen om undersökningens tillförlitlighet ska göras i förhållande till undersökningens 
syfte (Svensson, 1996). Kvalitativa intervjuer ger en möjlighet att styra intervjuerna så att 
man får den information man vill ha. De intervjuade informerades om undersökningens syfte 
vid frågan om deltagande. Intervjuerna styrdes till att vara fokuserade på brukarinflytande 
med hjälp av en intervjuguide och tanken med det övriga material som samlats in har varit att 
beskriva förutsättningarna för brukarinflytande inom underhållshandling. Validiteten i detta 
arbete bedöms vara god.    
 
Men går det att i en annan oberoende studie komma fram till samma sak? Den kvalitativa 
intervjun är en mellanmänsklig situation, intervjuaren och den intervjuade reagerar på 
varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Intervjuer gjorda av olika intervjuare som 
använder samma intervjuguide kan därmed ge olika resultat (Kvale, 1997). Reliabilitet uppges 
svara på frågan om undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt samt i vilken utsträckning 
informationen är pålitlig. Enligt Kvale kan ett problem med kvalitativa intervjuer vara att 
intervjuaren ställer ledande frågor. För att undvika att påverka intervjupersonernas svar har 
öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt använts, detta för att ge intervjupersonerna 
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utrymme att själv bestämma hur de vill svara, vilket ökar undersökningens tillförlitlighet. Ett 
annat sätt att få en mer tillförlitlig utgångspunkt inför analysen var att redan innan 
intervjuerna vara väl förberedd och veta om vad frågorna ställdes och varför frågorna ställdes, 
på så sätt kunde de innebörder i intervjupersonernas svar som hade betydelse för 
undersökningen klargöras under intervjun (Kvale, 1997). 
 
 
5. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel redovisas resultatet och analysen uppdelade i fyra olika delar, rubricerade efter 
de teman som framkom vid bearbetningen av intervjuutskrifterna. Den första delen fokuserar 
på behandlarens roll och vad som styr arbetsuppgifterna. Den andra delen fokuserar på 
behandlarnas förhållningssätt gentemot brukarna och brukarinflytande. Del tre och fyra 
fokuserar på brukarnas inflytande över sin egen behandling samt att som grupp ha inflytande 
på andra nivåer. Intervjuerna har numrerats från 1-5 och efter varje citat visas det inom 
parantes från vilken intervju citatet är taget.     
 
Behandlarnas roll 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) innehåller bindande rättsregler 
som styr verksamhetens utformning vad gäller kvalitet, säkerhet, vårdbeslut, vårdplan, 
läkemedelsbehandling samt vårdens upphörande (Socialstyrelsen, 2006). De behandlare som 
intervjuats i den här undersökningen uppger att deras arbetsuppgifter till stor del styrs av 
dessa riktlinjer.  
 

Alltså i botten så har vi ju socialstyrelsens riktlinjer som ändå är relativt, dom är ju 
liksom ram, det är det som styr men sen kan ju jag och patienten… eller patienten styr 
lite grann, patientens behov då. (intervju 2) 

 
Om man använder Bourdieus begrepp fält och doxa kan föreskrifterna ses som en del i 
skapandet av underhållsbehandlingens doxa, de ligger till grund för definieringen av vilka 
som får underhållsbehandlingen, vad som krävs av brukarna för att få vara kvar i 
behandlingen och vad brukarnas målsättning ska vara. Verksamheten skall följa föreskrifterna 
och granskas av Socialstyrelsens med jämna mellanrum, om det upptäcks att verksamheten 
inte följer riktlinjerna så får de inte längre erbjuda underhållsbehandling. Genom den statliga 
politiken skapas eller reproduceras en rad antaganden om problem och hur de ska lösas, dessa 
antaganden materialiseras i olika styrmedel, som till exempel Socialstyrelsens föreskrifter, 
som befäster en viss problemsyn och visar vilka åtgärder som lämpar sig bäst (Meeuwisse & 
Swärd, 2002). När det gäller underhållsbehandling har reglerna kommit till för att förhindra 
läckage av läkemedel till den illegala marknaden (Socialstyrelsen, 2006). Man har fastställt att 
läckage är ett problem och sedan befäster det med en rad regler som ska förhindra att detta 
sker. Behandlarna beskriver ett rutinmässigt handlingsmönster styrda av föreskrifterna och 
som vi kan se i citatet nedan så leder detta till att brukarnas behov hamnar sist i svaret på 
frågan vad som styr arbetsuppgifterna.  

 
Det som styr arbetsuppgifterna det är ju dels riktlinjerna från socialstyrelsen och våran 
chef här, våra lokala riktlinjer sen är det patienterna, deras behov och deras förmåga 
kanske också. (intervju 1) 

 
I och med att föreskrifternas syfte är att förhindra läckage blir också behandlarnas viktigaste 
uppgift den samma. Även av allmänheten ses läckage och missbruk av läkemedlen som ett 
problem och därmed ges föreskrifterna legitimitet och ses som nödvändiga och självklara. 
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Många parter i samhället är med och bidrar aktivt till problembeskrivningar, det kan handla 
om media, forskare eller klient- och frivilligorganisationer (Meeuwisse & Swärd, 2002). 
 
I läkemedelsassisterad underhållsbehandling ingår både kontroll och stöd. Behandlarna har en 
dubbel roll i och med att deras uppgift är att kontrollera missbruksfrihet samt att vara 
professionellt stöd när det gäller personliga problem.  
 

Dels så har jag såna här rutinuppgifter som alla har, att sitta i väntrummet och ta emot 
patienter och tala om ifall dom ska göra urinprov och bedöma om dom är kliniskt 
påverkade eller inte och se till att det är lugnt. Sen genom att jag är behandlare då så har 
jag stödsamtal och motivationssamtal, jobbar mycket med socialtjänsten med 
nätverksmöten och alla planeringar. (intervju 2)  

 
Detta kan för en utomstående ses som en komplicerad uppgift, men behandlarna tycks se det 
som ett självklart, och till viss del oreflekterat, sätt att arbeta. Morén (1996) menar att 
organisation i grunden handlar om vad man kan göra och vad man får göra och hans begrepp 
rationalitet kan beskriva behandlarnas syn på sin dubbla roll. Att vara kontrollant samtidigt 
som du ska ge stöd blir inte ifrågasatt, det är ett grundantagande om villkoren för 
behandlingen. Kontrollen ses som ett sätt att hjälpa patienten att sköta sin medicinering, och 
är ett tillsammans med patienten överenskommet behandlingsupplägg (Socialstyrelsen, 2004). 
 
Behandlaren arbetar med verksamhetens regler och rutiner i ryggen medan brukaren är 
objektet för de samma, vilket kan beskrivas som ett möte mellan två mycket ojämna parter 
(Järvinen, 2002).  
 

Ibland är det jättejobbigt för jag menar jag kontrollerar ju genom urinprov och ja ibland 
är det så att vi kontrollerar, det är en balansgång… det kan vara svårt om vi säger det 
här med indragna dagar och så tycker man egentligen att han skulle kunna få vara ledig 
i alla fall, det är det ju, då är jag kontrollant, jag har ju kontrollerat urinprovet, jag är 
den som bestämmer där va. (intervju 3) 

 
Kontrollen av patienterna kan ses som en form av symbolisk makt (Järvinen, 2003). De 
handlingar och beslut som tas av behandlarna ses alltid som legitima utifrån 
underhållsbehandlingens doxa. Maktutövningen ses som självklar och varje brukare som inte 
klarar av att vara missbruksfri befäster att kontrollen fortfarande behövs och är 
funktionsduglig. 
 
Syftet med kontrollen över brukarna är dels att förhindra läckage av läkemedel till den illegala 
markanden, dels att hjälpa patienten att sluta använda narkotika. Behandlarens uppgift är att 
genom en klinisk bedömning och regelbundna urinprov avgöra om patienten har ett 
sidomissbruk, det vill säga använder narkotika. Om patienterna visar att de klarar av att hålla 
tider och inte uppvisar ett sidomissbruk belönas de med att få ta med doser hem, exempelvis 
över en helg (Svensson, 2005). Om patienten däremot visar sig vara kliniskt påverkad, eller 
visar positiva urinprov, så bestraffas det med att patienten får gå utan dos eller med indragna 
lediga dagar. De intervjuade behandlarna uppger att konflikter kan uppstå, vanligtvis i 
samband med att behandlaren beslutar att skicka iväg någon utan dos eller vid diskussion om 
indragna lediga dagar. 
 

Det kan vara det att dom är påverkade och blir nekad dos, det är ju det vanligaste. Och 
det försöker vi göra så mycket vi kan innan dom är inne i medicinrummet. (intervju 5) 
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Sidomissbruket tillexempel där kan det bli en konflikt, att jag måste dra in lediga dagar 
till exempel det kan vi ha väldiga konflikter om. (intervju 3) 

 
I konflikter som citaten ovan har de båda parterna olika möjligheter att få sin vilja igenom. 
Patienten vill ha sin dos eller han vill ha sina lediga dagar men behandlaren, med 
underhållsbehandlingens regler i ryggen, beslutar att patienten, eftersom han inte följer 
reglerna ska få en konsekvens av sitt handlande. Patienterna måste anpassa sig till de regler 
och rutiner som gäller på verksamheten, annars riskerar de att bli utskrivna (SOSFS 2004:8). 
Föreställningen om vad som hos patienten är rätt och fel, normalt eller onormalt eller vad som 
leder till diskvalificering är gemensam hos de intervjuade behandlarna, och kan ses som en 
del av underhållsbehandlingens doxa (Järvinen, 2003). Beslut angående brukarens behandling 
kan tas på olika nivåer inom verksamheten. 

 
Dels har vi en överläggning, nyligen har vi börjat med vårdlag här där vi kan ta mindre 
kontroversiella beslut tillsammans i grupp, sen har vi behandlingskonferens på onsdagar 
om det är så illa att en klient ska skrivas ut så diskuteras det där och sen tar 
läkargruppen upp det. (intervju 1) 

 
Under sådana överläggningar och behandlingskonferenser kan brukarens berättelse 
omvandlas till avgränsande problem med bestämda lösningar utifrån de åtgärder som finns 
tillgängliga på verksamheten (Sahlin, 2002). Verksamhetens ansvarsområde och arbetsmodell 
är redan fastställt och under dessa möten och överläggningar kan den interna legitimiteten 
regleras. Enligt Morén (1996) finns det i en verksamhet flera sammanvävda rationaliteter 
(grundantaganden) som manifesteras i ett bestämt förhållningssätt till uppgiften. Morén menar 
att kunskap är relationsbundet och i varje handling förmedlas en viss syn på hur man ska 
förhålla sig, i det här fallet vilka beslut som ska tas vad gäller konsekvenser för brukaren. En 
av de intervjuade behandlarna upplever att föreskrifterna styr besluten för mycket. 

 
Det är ju behandlaren, läkare och så har vi ju det vi måste gå efter. Så att egentligen så 
är det ju socialstyrelsen som tar besluten va. Tycker jag. Jag menar det är många gånger 
som man kan sitta med patienten och tycka att dom har en poäng och sen går det emot 
reglerna. (intervju 5) 

 
Här kan man tolka verksamheten utifrån Moréns (1996) resonemang kring sambandet mellan 
kunskap och organisation. Brukaren och dennes livssituation är något som existerar utanför 
organisationen, någonting som organisationen möter och tar ställning till utifrån i förväg 
definierade resurser. Socialstyrelsens riktlinjer om vad som gäller är viktigare för 
verksamheten än det som brukaren tycker.    
 
Behandlarnas förhållningssätt 
Att delta i verksamhetens underhållsbehandling är frivilligt. En del av de intervjuade 
behandlarna ger uttryck för att brukarna vet vad de ger sig in i när de ansöker om underhålls-
behandling och att de har ett val att sluta när de vill. 
 

På kontaktmannaplan diskuterar man ju patienten och patientens önskemål och 
självklart, jag är för mina patienter, vad ska man säga deras språkrör för dom här, jag 
framför det till läkarna eller man diskuterar det på konferenser, så att ingenting är ju på 
tvång här, det är ju fritt på så sätt, vill dom sluta så får dom ju göra det. (intervju 4) 

 
Heroinberoende är förenat med hög dödlighet (Socialstyrelsen, 2004). Man kan tänka att för 
många heroinister är det underhållsbehandling eller död som är deras enda alternativ. Detta 
kan göra att många utan att tänka på vad det innebär skriver på vårdplanen och därmed tar 
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ställning för och ger samtycke till alla delar av behandlingen. Vårdplanen kan då ses som ett 
kontrakt.  

 
Jag menar att när man går in här så vet man förutsättningarna. Då accepterar man ju 
dom eller inte. Så jag tycker att man ju har möjlighet där men skriver man på det här 
pappret så vet man ju vad man har, man vet ju förutsättningarna och man vet vad man 
ger sig in i då, så att valet är ju dels där… (intervju 3) 

 
Pastoralmakten, som är Foucaults begrepp, har speciellt fokus på individens problem, 
svårigheter och svagheter (Järvinen, 2002). De journaler och vårdplaner som brukarna deltar i 
bidrar till konstruktionen av brukaren som socialt avvikande samtidigt som de bekräftar 
hennes behov av stöd och uppfostran (Järvinen, 2002). Att hela tiden ha hotet om utskrivning 
liggandes över en ska göra att brukaren anpassar sig efter behandlingens regler.  

 
Behandlarnas uppfattning om vad beroendeproblematik är kan ses som en del av 
verksamhetens doxa. De intervjuade beskriver beroende som ett beteende som går att lära om 
och att det är behandlarnas uppgift att hjälpa till med det.   
 

Vi brukar säga att det här är ett paket man köper det handlar inte bara om att ta en 
tablett under tungan så som subutex är då eller att man får ett ex antal milligram 
metadon utan det är så mycket mera för man behöver jobba med sig själv och sina 
beteenden, sätt att tänka, det är mycket sånt. (intervju 2) 

 
Utifrån Askheims (2007) resonemang kring empowerment kan man tolka behandlarnas 
förhållningssätt gentemot brukarna som att de å ena sidan är försedd med en inneboende kraft 
och förmåga att göra självständiga val, å andra sidan att brukaren inte tycks vara medveten 
om sin förmåga. 
 
Behandlarna uppger att de inte upplever något krav på ett ökat brukarinflytande vare sig från 
verksamhetens ledning eller från riktlinjer. Syftet med brukarinflytande beskrev behandlarna 
som att vara med och påverka sitt eget liv och att man tar ansvar för sitt eget liv.  
 

Allt brukarinflytande som leder till utveckling är bra, inte liksom stå stilla och stampa 
eller man bara ser det dåliga så utan att man ser möjligheterna till förändring och 
påverka på ett positivt sätt… bara att hålla på och tjata om doser och såna saker, en del 
är ju så inne på det och vad tjänar det till… man ska ha en dos som man mår bra så men 
är man bara fixerad vid dosen så ja då kommer man ingenstans. (intervju 2) 

 
Det finns en tydlig skillnad på vad behandlarna anser är positivt att som brukare försöka 
påverka. Behandlarna styr på så sätt vilka önskemål som är accepterade. Detta stämmer 
överens med det Askheim (2007) beskriver som liberal styrning, brukarens önskemål som går 
i linje med vad behandlarna anser är bra ses som brukarens vilja medan andra önskemål och 
försök till påverkan ses som tjat. Behandlarnas attityd gentemot önskemålen som positiva 
eller negativa kan ses av en utomstående som maktutövning men är så självklar för 
behandlarna att de inte ser det så. 
 

Dom är så fokuserade på sin medicin, dom glömmer att dom liksom… dom får sitt 
metadon men dom är ändå kraschade sen barndomen många av dom, dom har ett 
missbruk, dom har ingen utbildning, dom har jättedåliga liv bakom sig. (intervju 1) 

 
För en människa med ett heroinberoende är det inte så konstigt att dosen medicin är det 
viktigaste, utan den dagliga dosen upplever de abstinens (Socialstyrelsen, 2004).  
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Underhållsbehandling för en heroinist betyder att de får medicin som håller abstinensen borta 
och kanske ställer de sig frågande till vad mer de ska behandlas för. Behandlarna däremot har 
som professionella ett tolkningsföreträde om vad patienterna ska behandlas för. 
Utredningsformu-lär används och kan ses som hjälp att konstruera brukarens problem i termer 
som stämmer överens med de lösningar som verksamheten har att erbjuda (Sahlin, 2002). 
 
Ett par av de intervjuade behandlarna uppger en viss oro för att bli medberoende och 
beskriver att de måste vara på sin vakt för att kunna sätta gränser för vad brukarna önskar.  
 

Det är deras ansvar också, så att man inte bara går in och blir jätteomhändertagande… 
för det är jättelätt att bli det. Hjälp till självhjälp är ju det man ska göra va, så att det inte 
bara blir att man ska gör allting så sitter dom där och bara väntar på att få… ungefär 
som en liten fågelunge som ska matas va… (intervju 3) 
 
Man måste tänka på att inte bli medberoende också. Att man dras in i det här, deras 
karusell, utan att man tittar nyktert på det hela. Men så långt det går ska dom ju få ha 
medinflytande. (intervju 4) 

 
Att som behandlare misstänka att brukarna manipulerar för att få sin vilja igenom kan betyda 
att behandlaren ser som sin uppgift att hjälpa snarare än att kontrollera. Skau (2007) menar att 
de professionella som inte medvetet förhåller sig till maktaspekten i sin yrkesroll inte kommer 
att kunna förstå varför brukarna handlar som de gör. Handlingar som är rimliga utifrån 
relationens makt- och kontrollaspekt framställs som personlighetsdrag hos brukaren, som till 
exempel lögnaktighet (Skau, 2007). Enligt Skau fungerar den typen av tolkningar som en 
ytterligare stigmatisering av brukaren och bidrar dels till att understryka ojämlikheten i 
förhållandet mellan de båda parterna, dels att underminera relationen mellan dem. 
 
Inflytande över egen behandling 
Enligt Ershammar och Wiksten (2002) kan inflytande utövas på tre nivåer och den första 
nivån är det inflytande individen har över sina egna angelägenheter med personalen på 
verksamheten. På den här verksamheten upplever behandlarna att brukarna har inflytande 
över sin egen behandling, i alla fall inom de ramar som styr behandlingen.  
 

De har absolut inflytande över sin egen behandling, absolut, det kanske inte dom tycker 
men det gör det så långt vi kan för dom här riktlinjerna det är därför jag känner att om 
inte riktlinjerna var så snäva som jag tycker att dom är, så skulle man ju kunna ha ännu 
mer… (intervju 5) 

 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) ska tillämpas när läkemedels-
assisterad behandling ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, vilket betyder att under-
hållsbehandlingen ska liksom all annan vård ges med respekt för patientens självbestämm-
ande, integritet och värdighet. I Socialstyrelsens handbok med kommentarer till föreskrifterna 
(Socialstyrelsen, 2006) står det att behandlingsinnehållet kan variera allt efter patientens 
behov. Detta kan tyckas vara lite svårt då verksamheten redan har en bestämd ram för hur 
behandlingen ska följas och patientens behov måste snarare anpassas därefter. 
 

Det handlar ju också om hur man ser, om man ser liksom att jag nu har jag dom här 
möjligheterna inom de här ramarna, det beror så hela tiden om man ser möjligheterna 
eller om man bara ser hindren. Ser man bara hinder då blir man ju hindrad av det. 
(intervju 2) 
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Enligt den rekommenderande modell för behandlingens struktur som beskrivs i 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt om läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbruk 
(Socialstyrelsen, 2004) ska behandlingen inledas med en maximalt hög struktur det vill säga 
regelbundna urinprov och övervakade medicinintag varje dag under de första sex månaderna. 
Argumentet för den höga strukturen av kontroll är att brukaren i detta skede önskar men ännu 
inte har förmåga att till fullo själv ta ansvar för sin medverkan i behandlingen 
(Socialstyrelsen, 2004). Detta antagande och föreskrifternas regelverk lämnar behandlarna 
mycket liten möjlighet att variera behandlingen utifrån brukarens behov. Utifrån Moréns 
(1996) resonemang om kunskap och organisation visar detta på att kunskap överförs via 
teknisk/administrativ väg utan att nämnvärt förändras, kunskapen är redan väl definierad av 
Socialstyrelsen. Antagandet om att brukaren i början av sin behandling önskar men inte har 
förmåga att till fullo själv ta ansvar begränsar brukarens möjlighet att kunna påverka sin egen 
behandling. Istället ska behandlarna påverka brukarens livsstil vilket ska bidra till att stärka 
deras förmåga att nå de mål som andra har satt upp för dem, kanske på bekostnad av vad 
brukaren själv anser viktigt (Askheim, 2007). Behandlarna har till sitt förfogande ett antal 
maktmedel i form av regler, strukturer, övervakning och urinkontroller och om brukaren inte 
anpassar sig efter dessa leder det till konsekvenser. Att öka sina chanser för att påverka kan 
betyda att anpassa sig efter reglerna som citatet nedan beskriver.  
 

Ledighet, och det kan dom påverka genom att sluta med sidomissbruket, då får man ju 
sina ledigheter. Det är ju mycket till innan dom får på apotek, då ska man ha eget 
boende, man ska har sysselsättning, det ska fungera bra medicinskt på behandlingen. 
(intervju 1) 

 
I takt med att patientens förmåga till eget ansvarstagande ökar överförs alltmer av ansvaret till 
patienten själv (Socialstyrelsen, 2004). Fram till det att behandlarna bestämmer att brukarens 
egen förmåga till eget ansvar har ökat så framställs brukaren som en person utan vetskap om 
sina faktiska möjligheter och det är behandlarnas uppgift att hjälpa brukaren att så småningom 
göra självständiga och realistiska val (Askheim, 2007). Som citatet nedan visar så kan de 
professionella använda sin makt att tolka vilka behov som patienten har. 
 

Dom kan självklart ha önskemål om man behöver högre dos tillexempel men det är ju 
då alltid ett läkarbeslut och man måste ju titta på om dom är abstinenta eller inte så att 
det inte är att de vill ha högre dos bara för att sälja tillexempel. Jag vet inte om man kan 
kalla det medbestämmande. Man kan i alla fall ha önskemål. (intervju 4) 

 
Rønning (2007) menar att när brukarna genom medverkan ändå styrs mot det som de 
professionella menar är deras bästa har verksamheten fortfarande en patriarkalisk struktur och 
det brukarinflytande som finns idag rubbar oftast inte institutionernas beslutanderätt. Enligt 
Dahlberg och Vedung (2001) finns flera viktiga argument för ett ökat brukarinflytande och 
två av dem är serviceanpassning och maktutjämning. Det första bygger på att verksamheten är 
till för brukaren och att det därmed är brukaren som ska vara den som svarar på om verksam-
heten gör rätt saker och det andra står för att en starkare ställning för brukaren skulle bidra till 
att balansera en ojämn maktfördelning på verksamheten. En förutsättning för det sistnämnda 
är att den maktojämlikhet som finns mellan professionella och brukarna ska tydliggöras 
istället för att döljas (Dahlberg & Vedung, 2001). Järvinen (2002) menar att pastoralmakten 
ses som en positiv och produktiv makt och därför är mycket svår för individen att försvara sig 
mot. 
 
Behandling av heroinberoende utformas regelmässigt som ett samarbete mellan socialtjänst 
och hälso- och sjukvården därför att meningsfull sysselsättning, ordnad bostadssituation och 
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ett fungerande socialt nätverk ses som viktiga förutsättningar för en framgångsrik behandling 
(Socialstyrelsen, 2004). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:8) ska en vårdplan 
upprättas av beroendevården i samråd med patienten och kommunens socialtjänst. 
 

Vi kan ju vara med, jag kan ju komma med förslag eller ja beroende på vad det är för 
slags patient genom att jag ändå har jobbat så pass länge vet jag ju lite grann eller 
liksom kan komma med idéer och förslag så men till syvende och sist om det är dom 
saker som kostar så är det ju socialtjänsten, det är ju deras ansvar så. (intervju 2) 

 
I dessa möten möts två fält, underhållsbehandlingen och socialtjänsten. Enligt Bourdieu 
kännetecknas ett fält alltid av kamp, konkurrens och intressemotsättningar (Järvinen, 2002). 
Underhållsbehandlingen har sin doxa, sina regler och behandlarnas uppfattning om sina 
viktigaste funktioner medan socialtjänsten har sina regler och sina uppfattningar. När det 
gäller brukarens möjlighet att påverka sin egen behandling menar behandlarna att det beror 
mycket på vad socialtjänsten har att erbjuda. Behandlarna ger uttryck för att brukarnas 
inflytande begränsas i samarbetet med socialtjänsten. 

 
Det beror på olika soc tycker jag, ja men hur pass mycket dom har att erbjuda, så det är 
olika men dom får alltid prata om önskemål och se om man kan… det är ekonomin som 
styr. (intervju 3) 

 
Underhållsbehandlingen har ansvar för den medicinska biten men även om det inte är 
behandlarnas uppgift att skaffa arbete åt brukarna så har behandlarna antagit föreställningen 
om att sysselsättning är en viktig del i behandlingen vilket också uttrycks i beskrivningen av 
målen med behandlingen. 
 

Målet är ju att dom ska fungera bra i underhållsbehandlingen, det vill säga att efter sex 
månader, dom kommer ju varje dag i sex månader, kunna gå vidare och komma mer 
sällan… beroende på om dom har sysselsättning, men målet är ju egentligen att dom 
ska ha sysselsättning, att dom ska fungera i samhället, vilket inte alltid är så lätt med 
dom här… men det är ett långsiktigt mål. (intervju 5) 

 
Man kan tycka att sysselsättning inte är en del av underhållsbehandlingens ansvarsområde och 
att det är konstigt att det anses vara det viktigaste målet med behandlingen. Verksamheten 
behöver dock ett erkännande från samhället, att behandlingens viktigaste mål är drogfrihet 
och sysselsättning, istället för skadereducering för patienterna kan ses som ett sätt att definiera 
verksamheten som trovärdig men manifesteras även i behandlarnas förhållningssätt (Morén, 
1996).  
 
Inflytande på andra nivåer 
Enligt Ershammar och Wiksten (2002) kan inflytande utövas på fler nivåer än över sin egen 
behandling. En andra nivå är det inflytande brukarna av en verksamhet har över hur den styrs. 
Oftast gäller det praktiska saker som att brukarna får vara med och bestämma vilken personal 
som ska anställas eller vilka öppettider som ska gälla (Ershammar & Wiksten, 2002). På den 
här verksamheten tycks sådana beslut tas utifrån personalens behov.  
 

När det gäller organisatoriska grejer så är det vi som bestämmer, för att det ska flyta på 
här på avdelningen har vi fasta medicinhämtningstider, sen måste vi ha våran lunch och 
sen måste vi ha annat arbete. (intervju 4) 

 
En förutsättning som är avgörande för att öka brukarinflytandet på en verksamhet är att alla 
måste inse att brukarna har rätt till att vara delaktiga i de beslut som styr verksamheten, en 
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annan förutsättning är att brukarna måste ha möjlighet att stötta varandra, utbyta erfarenheter 
och planera vad som måste förändras (Ershammar & Wiksten, 2002). Behandlarna beskriver 
en verksamhet som har för vana att inte inkludera brukarna i beslutsprocessen. Däremot 
upplever behandlarna att verksamheten uppmuntrar ett ökat brukarinflytande genom att det 
finns ett brukarforum. Som citaten nedan visar så har personalen skilda uppfattningar om vad 
detta forum är och gör. 
  

Det finns ju nåt som heter forum men det är inte från verksamheten, det är nånting 
utifrån, där kan dom ju diskutera och ta upp olika teman varje vecka, jag har faktiskt 
inte varit med men jag kan tänka mig att dom kan ha önskemål om och diskutera 
behandlingsformer, det är upp till dom där, det är inget vi har med att göra egentligen. 
(intervju 4) 
 
Alltså dom för ju protokoll som du kan läsa… dom vänder sig mest till läkarna tycker 
jag… och föreskrifterna. (intervju 1)  
 
Jag har hört nu att men det är bara sista gången att det är en del som är påverkade och 
så det är ju inte meningen… det ska ju vara ett forum för att kunna diskutera, dela 
erfarenheter och ja liksom hur jobbar vi vidare i vår egen rehabilitering och vårt eget… 
(intervju 2) 
 
Dom kan ju då genom att gå dit tala om att det här tycker jag är dåligt och då kan dom 
påverka någonting för det lyssnar ju ändå våran ledning på, det är ju ändå själva 
ledningen som har uppmuntrat det. (intervju 3) 
 
Vi har ju ett sånt där forum här, där dom kommer till tals och där dom ska kunna 
påverka vården och så och man försöker peppa dom att gå dit och så men tyvärr så är 
det så att det är jättemånga som sitter där påverkade, det är ju inte lätt att framföra sina 
åsikter då. (intervju 5) 
 

Ett skäl till att behandlarna har olika uppfattning om vad forumet är och gör kan vara att 
personalen inte är får vara med. Forumet leds av representanter från klientorganisationer och 
är till för brukare och ex-brukare med syfte att öka brukarnas inflytande i 
behandlingsplaneringen men det saknas en dialog mellan forumets deltagare och behandlarna, 
även om behandlarna anger sig vara positiva till forumet. 

 
Det är ju nåt vi kan använda oss av att när dom säger att jag har ingenting att säga till 
om. Men använd dig av forum då, gå på dom. (intervju 3) 

 
En tredje nivå som brukarinflytande kan utövas på är, enligt Ershammar och Wiksten (2002), 
det inflytande brukarna har genom brukarorganisationer. Precis som arbetstagare har 
fackförbund har brukarna en brukarförening. En brukarförening kan ses som en etablering av 
motmakt, då brukarna själva måste kämpa för att avskaffa orättvisor och för rätten till ett 
fullvärdigt deltagande (Askheim, 2007). Anker et al. (2006) beskriver en svensk 
narkotikapolitik som fokuserar på kontroll, tvångsåtgärder och noll tolerans vilket skapar litet 
utrymme för människor som använder narkotika att bli hörda. Det faktum att allt icke 
medicinskt bruk av narkotika är definierat som missbruk och kriminaliserat i Sverige har 
försvårat för människor som använder narkotika att förenas och organisera sig själva 
(Laanemets, 2006). Men sedan 2002 har Svenska Brukarföreningen funnits, förutom att 
kämpa för brukarnas rätt till individuellt anpassad behandling arbetar de aktivt för att 
brukarens kunskaper ska bli tillgängliga för myndigheter, politiker, media och vården. 
Samtidigt som föreningen bildar en grogrund för motstånd ger de gemensamma 
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erfarenheterna en positiv identitetsutveckling (Askheim, 2007). Genom att etablera en 
motmakt innebär det att brukarna tar makt istället för att vänta på att få makt. På så sätt 
undviker man att de som bestämmer kan sätta gränser för hur mycket makt brukarna ska få 
(Askheim, 2007). Svenska Brukarföreningens ordförande uttrycker sig så här:  
 

Varför ska vi vara sams med personalen? Det är ju personalen som  
ska vara sams med oss!  

 
 
6. Diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen var att se hur behandlare i underhållsbehandlingen 
förhåller sig till brukarinflytande för att på så sätt synliggöra vad som möjliggör eller hindrar 
ett ökat inflytande för brukarna. Resultatet visar att brukarnas möjligheter till inflytande är 
begränsade, dels på grund av Socialstyrelsens föreskrifter, dels på grund av behandlarnas 
förhållningssätt. Har brukarna något inflytande och på vems villkor frågade jag i inledningen 
av undersökningen. Svaret blir ytterst lite och på Socialstyrelsens villkor.  
 
För att förstå behandlarnas roller och förhållningssätt har jag i analysen av resultatet använt 
mig av teoretiska begrepp som kan förklara hur dessa roller och förhållningssätt skapas och 
vidmakthålls inom en verksamhet. Med de valda teoretiska begreppens hjälp kunde behand-
larnas förhållningssätt ses utifrån det sammanhang de arbetar i. Mycket av behandlarnas 
arbete, så som den höga strukturen av kontroll av brukarna, kraven på anpassning, hur beslut 
om brukarens behandling fattas och så vidare, ses av dem själva som självklara men för mig, 
som inte har arbetat med underhållsbehandling, är detta arbetssätt inte självklart. Jag ifråga-
sätter kontrollen, kraven på anpassning och beslutsfattandet och för mig handlade det under 
undersökningens gång om att förstå varför det upplevdes som självklart för behandlarna. 
Genom att belysa att arbetsuppgifter och förhållningssätt påverkas dels av den statliga 
politiken, genom Socialstyrelsens föreskrifter, och dels av grundantaganden om villkoren för 
behandlingen, kan behandlarnas förhållningssätt gentemot brukarna och brukarinflytande 
förstås. Att arbeta inom en organisation som tvingar brukarna att anpassa sig efter 
verksamheten minskar behandlarnas möjligheter att vara flexibel inför brukarnas behov.  
 
Det har varit viktigt att i undersökningen synliggöra den makt behandlarna har i mötet med 
brukarna och vad det innebär för brukarens möjlighet till inflytande över sin egen behandling. 
Det finns tendenser att inte vilja förhålla sig till maktaspekterna i sin arbetsuppgift vilket kan 
leda till att man inte heller förstår varför brukarna handlar som de gör i vissa fall. I konflikter 
som kan uppstå mellan behandlare och brukare har de båda olika möjligheter att få sin vilja 
igenom, ofta kan försöken från brukaren att få sin vilja igenom ses som manipulativa. Ofta 
kan de framställas som dåliga personlighetsdrag hos brukaren. Behandlarna visade också 
tydligt i intervjuerna att de inte uppskattade alla försök brukarna gjorde för att få inflytande, 
till exempel att försöka påverka sin dos ansågs som onödigt, behandlarna begränsade på så 
sätt brukarnas möjligheter till inflytande. Inflytande ansågs vara bra om det ledde till 
utveckling. Och vad som leder till utveckling tycks behandlarna ha tolkningsföreträde att 
bestämma. Behandlarna har en mängd maktmedel att använda mot brukarna och behandlarnas 
handlingar ses alltid som legitima utifrån uppfattningen om att det är brukarna som ska 
anpassa sig. Varje brukare som inte klarar av att vara missbruksfri befäster att kontrollen 
fortfarande behövs samtidigt som det bidrar till konstruktionen av brukaren som socialt 
avvikande och i behov av stöd och uppfostran. Det är en makt som är svår för brukarna att 
försvara sig mot.  
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Något som är värt att reflektera över är behandlarnas uppfattning om att brukarna har stort 
inflytande över sin egen behandling när de samtidigt beskriver en behandling som lämnar litet 
utrymme för inflytande. Patienterna måste komma varje dag på redan i förväg bestämda tider i 
sex månader, de måste lämna regelbundna urinprov och de måste inta sina mediciner under 
övervakning. De kan ha önskemål under vårdplaneringsmöten, men besluten tas i första hand 
utifrån de resurser och rutiner som finns. De kan ha önskemål om sin dos medicin men det 
anses som tjat och uppmuntras inte av behandlarna. Vad finns kvar som de kan ha inflytande 
över? Lediga dagar? Och det kan de påverka genom att anpassa sig till de regler som finns. 
Min tolkning blir då att det med andra ord inte är brukarens behov och erfarenhet som ger 
denne rätt till inflytande utan förmågan att anpassa sig till reglerna. Kanske är det dags att vi 
istället för att tala om problematiska brukare som inte följer reglerna ska prata om 
problematiska behandlingsstrukturer som inte anpassar sig efter brukarnas behov. I den här 
undersökningen fanns inte möjlighet att få enskilda brukares upplevelse av möjligheter och 
hinder för inflytande så för vidare forskning är brukarnas perspektiv viktiga att belysa. 
 
Som utomstående är det lätt att tycka att behandlarna har en komplicerad uppgift i att både 
vara kontrollant och hjälpare, men undersökningen visar att det inte var något som 
behandlarna tycktes reflektera över. Kontrollen sågs som en självklar del i arbetsuppgiften, 
något man menade att brukarna hade godkänt vid behandlingens början och att de faktiskt 
deltog frivilligt. Men kontrollen av brukarna minskar deras möjligheter för inflytande. 
Asmussen (2006) redovisade från sin studie av fyra metadonkliniker i Danmark att både 
brukare och personal upplevde att brukarna hade stort inflytande över sin egen behandling. 
Detta menade Asmussen berodde på att relationen mellan personal och brukare byggdes på 
tillit istället för kontroll och personalen kunde utgå från brukarens behov när de hjälpte till 
med akuta problem. Skillnaden mellan de danska verksamheterna i Asmussens studie och den 
svenska verksamheten i den här undersökningen är att sidomissbruk inte ges några 
konsekvenser där. Vilket kan tyda på att personalen där hade som mål att minska skadorna 
snarare än drogfrihet och sysselsättning. Att som i Danmark skapa förutsättningar för att 
relationen mellan behandlare och brukare kan byggas på tillit istället för kontroll är något som 
jag hoppas att den svenska underhållsbehandlingen tar efter. Sådana förutsättningar skulle 
möjliggöra ett ökat inflytande i och med en öppnare dialog mellan brukare och behandlare.    
 
Fischer och Neale (2008) redovisade i sin studie fem olika hinder för att involvera brukarna i 
deras behandling. Den här studien är mycket liten i jämförelse med deras men utifrån 
intervjuerna med behandlarna kan ändå liknande hinder urskiljas här. Till exempel att 
behandlarna hade förbestämda uppfattningar om brukarnas karaktär, den ojämna 
maktbalansen, den strikta strukturen i behandlingen och om det fanns någon i personalen som 
arbetade aktivt för att öka brukarnas inflytande så framkom det inte i intervjuerna. Det finns 
heller inga krav från verksamhetens ledning för ett ökat brukarinflytande, det finns ingen 
möjlighet för brukarna att delta i beslutsprocesser då brukarna inte har rätt att vara delaktiga i 
de beslut som rör verksamheten. Detta kan jag tycka är en stor förlust eftersom man på så sätt 
visar att brukarnas erfarenhet och kunskap inte ses som en användbar resurs. Utifrån de 
förutsättningar för ett ökat brukarinflytande som Ershammar och Wiksten (2002) presenterade 
så tycks bara en finnas på den undersökta verksamheten. Det finns möjlighet för brukarna att 
stötta varandra, dela erfarenheter och planera vad som behöver förändras i form av ett 
brukarforum. Behandlarna hade dock mycket olika uppfattningar om vad detta forum vad för 
något och vad de ville åstadkomma. Dialogen mellan forumets deltagare och behandlarna 
tycktes vara dålig och jag fick känslan av att behandlarna inte tyckte att det som sades på 
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forumet angick dem. Forumet sågs helt enkelt som en självhjälpsgrupp snarare än ett forum 
för att kräva ett ökat inflytande. 
 
I inledningen av undersökningen citerades Björn Fries, regeringens f.d. narkotikasamordnare, 
då han säger att man inom det narkotikapolitiska området pratar om människor men aldrig 
med dem och min fråga var varför ingen lyssnar på människor som använder narkotika. På 
frågan om det berodde på att brukarna inte anses vara i stånd att förstå sitt eget bästa vilket 
leder till att man kontrollerar dem istället för att kommunicera med dem hittar jag svaret i 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt om läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbruk 
(Socialstyrelsen, 2004). Där förklarar man att patienten i början av behandlingen önskar men 
inte har förmåga att till fullo själv ta ansvar för sin medverkan i behandlingen. Ett antagande 
utan vetenskapligt belägg och samtidigt en vid generalisering som påverkar mångas liv. Det 
ges ingen möjlighet att påverka den förutfattade meningen att brukarna måste kontrolleras och 
att de inte vet sitt eget bästa. En annan förklaring till att man inte lyssnar på människor som 
använder narkotika förslogs vara att det berodde på Sveriges restriktiva narkotikapolitik. 
Tyvärr har jag inte hittat svaret på det i min undersökning men det går ju att ändå spekulera i 
att Socialstyrelsens strikta regelverk har sin grund i den restriktiva narkotikapolitiken. 
Föreskrifterna kan inte tolkas på något annat sätt än att syftet med regleringen i första hand är 
att förhindra läckage av läkemedel och kontrollera brukaren, vilket i sin tur leder till 
inskränkningar i det självbestämmande som patienten har rätt till enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Faktum är att ingen annan patientgrupp får sin behandling reglerad på det 
sättet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide: 
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Bakgrund/arbetsuppgift 

• Utbildning? 
• Tid på arbetsplatsen? 
• Arbetsuppgifter? 
• Målen med arbetsuppgifterna? 
• Vad styr arbetsuppgifterna? 

 
 

Brukarna 
• Relation till/kontakt med brukarna?  
• Konflikter? Beskriv en situation 
• Brukarnas mål? 
• Lärt något av brukarna?  

 
 
Brukarinflytande 

• Hur fattas beslut? 
• Verksamhetens syn på brukarinflytande? 
• Syftet med brukarinflytande för dig? 
• Något som kännetecknar brukarinflytande?  
• Finns påtryckningar och krav på verksamheten vad gäller brukarinflytande? 
• Vad kan brukarna påverka?  
• Vad vill brukarna påverka? 

 
 
Har vi missat nåt?  
Kan jag, vid behov, återkomma till dig för eventuella kompletteringar? 
Vill du läsa och ge feedback på intervjun när den är utskriven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 Informerat samtycke 
 
Anna-Karin Larsson 
Socionomprogrammet 
Umeå Universitet 
2008-04-08 
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Hej, 
 
Jag heter Anna-Karin Larsson och läser Socionomprogrammet vid Umeå Universitet, 
jag skriver en C-uppsats om Brukarinflytande. Syftet med undersökningen är att 
synliggöra vilka möjligheter och hinder som finns för brukarinflytande inom en 
verksamhet som arbetar med människor med opiatberoende. Undersökningen kan 
användas av den här eller andra verksamheter som vill utveckla brukarinflytandet. 
Min handledare under uppsatsskrivandet är Elisabeth Lantto. 

 
 
• Jag kommer att spela in intervjuerna på band, banden kommer att förstöras 

efter utskrift och ingen annan än jag och du kommer att få tillgång till 
intervjuerna i sin helhet 

• Du har möjlighet att få läsa och ge feedback på utskriften av intervjun 
• Jag har förberett en intervjuguide som stöd, men jag kommer att vara lyhörd 

så att jag kan ställa följdfrågor på dina svar  
• Undersökningen är upplagd så att jag har läst tidigare forskning (brittisk), 

intervjuerna analyseras, resultatet ska sedan stödjas av tidigare forskning och 
teorier 

• Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur  
• Privata data som identifierar intervjupersonerna kommer inte att redovisas 
• Verksamhetens namn kommer inte att redovisas 

 
 
Tack för din medverkan. 
 
 
 
 
 
 
 


