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Abstract 
 
Authors: Jacob Brunt & Viktor Svensson  
Title: ”Intoxication has always been appealing to people, whether it’s a glass of 
wine on Friday night or heroin”. A qualitative study of attitudes about the needle 
exchange program in Lund and Malmö” [translated title]. 
Supervisor: Eva-Malin Antoniussion  
Assessor: Lupita Svensson 
 
The aim of this study was to examine attitudes surrounding the needle exchange program in 
Malmö and Lund in Sweden. More specifically the aim was to examine how the staff of the 
needle exchange program experience the attitudes surrounding the needle exchange program 
and if/how these attitudes affect them in their work. The analysis of nine interviews with staff 
members revealed similarities in how they perceived attitudes towards the workplace and the 
patients. All of the nine staff members were of the opinion that the program was of great 
importance to the patients, where they could be treated equally and receive extra help over 
and above the actual exchange of drug-related tools. The staff believe that negative attitudes 
surrounding the patients in the community and discrimination in other healthcare institutions 
was a result of their history of addiction and infectious diseases. The staff experienced that 
there were preconceived notions, fear and ignorance regarding the needle exchange program 
and the patients. These attitudes and negative connotations affect the staff in different ways 
and a few of them stated that they have had to defend the program in different forums, both 
professionally and socially. The staff has adjusted routines to function with its patients, to be 
able to make progress and in the long run becoming free of addiction. This adjustment can 
also be exemplified in how the staff collaborates with other departments in the hospital and 
certificates are signed in order to ease the contact between the patient and other departments. 
They have also arranged flexible opening hours and a pragmatic approach to the patients, to 
be able to meet and help them in a way that in the long run hopefully will change the patients’ 
situation. The staff are actively working towards counteracting the ignorance regarding the 
needle exchange program in the community and in other healthcare services and are trying to 
change the attitudes and defend the program in different contexts. By inviting to study visits, 
writing articles, lecturing and informing about the purpose of the program they are working 
towards changing the negative attitudes. By the start of next year there is a an amendment 
which hopefully means that several new needle exchange programs can start in Sweden and 
the staff are hoping that their work together with the addition of more programs could help to 
normalize the view on needle exchange programs and its patients.  
 
Key words: needle exchange program, attitudes, addiction, staff.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla ur personalen vid sprutbytet i Malmö och Lund 

som tagit sig tid att bli intervjuade. Utan er hade denna studie inte varit möjlig.  

Vi vill även tacka vår handledare Eva-Malin Antoniusson för tid, engagemang och tips på 

vägen.  

Sist men inte minst, tack till Barbro och David för hjälp med läsning och att ni orkade ta er 

igenom våra snåriga och ofta alldeles för långa meningar. Mycket uppskattat!  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund kring sprutbyte 

I samband med att HIV-epidemin uppmärksammades världen över på 1980-talet togs de 

första initiativen till sprutbyte som en strategi att försöka agera och stoppa blodburen smitta 

vilket drabbade injicerande narkomaner. En av smittvägarna var att injektionsmissbrukare 

lånade sprutor av varandra utan att ordentligt rengöra sprutorna mellan användningstillfällena 

vilket uppmärksammades och ledde till utdelning av rena sprutor för att försöka minska 

smittspridningen (Svensson, 2012:207f). I Sverige startade sprutbytesverksamheten år 1987 i 

Lund och Malmö som ett initiativ att försöka förebygga och minska spridningen av blodburna 

infektionssjukdomar som HIV och hepatit bland missbrukare i regionen. Idag bedrivs 

sprutbytesverksamheten i Sverige på i sex platser dit personer som brukar narkotika 

intravenöst kan komma och byta in använda sprutor och övriga verktyg mot nya samt ges 

möjlighet att träffa läkare, kurator, sjuksköterska och barnmorska (Region Skåne, 2016). 

Insatsen startades som en försöksverksamhet i Lund men efterfrågan på rena sprutor och 

kanyler i regionen ledde till att det öppnades en mottagning även i Malmö. Det dröjde fram 

till 2006 innan Lagen om utbyte av sprutor och kanyler (SFS:2006:323) trädde i kraft vilket 

möjliggjorde för samtliga landsting i Sverige att ansöka om att öppna sprutbytesverksamhet i 

samråd med kommunerna. Under samma år permanentades sprutbytesverksamheten i Lund 

och Malmö efter nästan tjugo år som försöksprojekt.  

 

Regeringen har presenterat ett förslag om lagändring som ska träda i kraft vid årsskiftet 

2016/2017. I lagändringen föreslås bland annat ett införande av sprutbytesverksamheter i hela 

landet och att kommunernas vetorätt tas bort (SOU, 2016:56). Anledningen till lagförslaget är 

bland annat att det kommunala vetot har bidragit till att endast ett fåtal sprutbyten har öppnat 

de senaste åren. Lagändringen innebär på sikt att fler sprutbyten kommer kunna startas upp på 

olika platser i landet vilket innebär fler verksamheter där socionomer kan komma i kontakt 

med verksamheterna. Exempelvis som anställd vid sprutbytet eller via andra myndigheter och 

verksamheter med koppling till behandlings- och missbruksvård. 

 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  

1.2.1 Problemformulering 

Insatsen sprutbyte har sedan införandet för snart trettio år sedan diskuterats i offentliga forum 

och sammanhang. Kritik har riktats mot att insatsen legitimerar en olaglig verksamhet, ökar 
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nyrekrytering till missbruk och sänder ut fel budskap till allmänheten som inte är förenligt 

med en policy om nolltolerans mot narkotika. Vidare menar kritiker att det i socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) redan finns omfattande lagstöd som riktar sig mot att hjälpa missbrukare. Å 

andra sidan menar förespråkarna att sprutbytet utgör en kontaktyta för hälso- och sjukvården 

och för socialtjänsten att etablera kontakt och motivera till drogfrihet. Förespråkarna menar 

även att det utgör ett effektivt sätt att förebygga och kontrollera infektionssjukdomar och i 

längden bryta utanförskap och stigmatisering (Stenström, 2008:25). En del av debatten 

rörande sprutbyte handlar om huruvida de vetenskapliga undersökningar som gjorts i ämnet är 

tillförlitliga och kritikerna menar att detta underlag är bristfälligt och efterlyser mer evidens 

medan förespråkarna hävdar att det är belagt att insatsen har positiva effekter. Debatten om 

sprutbytets vara eller icke vara har förts i offentliga sammanhang av politiker, forskare, 

brukarföreningar och personal inom beroendevården. En anledning till att debatten 

fortfarande pågår är bland annat att det finns starka ideologiska och politiska övertygelser om 

hur narkotika och narkotikabruk ska hanteras och betraktas i samhället (Goldberg, 2010:7). 

Sprutbytet i Sverige är en fråga som engagerar, på senare tid har ett antal politiska förslag, 

bland annat kring avskaffandet av den kommunala vetorätten, lett till att debatten åter 

aktualiserats.  
 

I debatten som förs om sprutbytet har personalens erfarenheter inte undersökts i någon större 

utsträckning, de utgör en grupp som dagligen arbetar inom en verksamhet vars existens 

ifrågasätts och diskuteras. Vi är intresserade av att undersöka hur det är att arbeta på en 

arbetsplats som av vissa uppfattas kontroversiell. Hur upplever personalen vid 

sprutbytesverksamheten de attityder som omgärdar deras arbetsplats och patienter? Skiljer sig 

attityder inom vården och allmänheten? Påverkar dessa attityder personalens arbete? Dessa är 

några av de frågor som vi har utgått ifrån till denna studie och vår förhoppning är att en 

kvalitativ studie av personalens uppfattningar av sprutbytesverksamheten i relation till 

omgivningens attityder kan bidra till att öka kunskapen om en verksamhet som är omtalad, 

omdebatterad och står inför förändring.  

1.2.2 Syfte 

Syftet är att undersöka personalens uppfattning gällande omgivningens attityder kring 

sprutbytesverksamheten samt om dessa attityder har någon påverkan gällande personalens 

arbete.  
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1.2.3 Frågeställningar 

Samtliga frågeställningar avser personalen inom sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund. 

- Hur upplever personalen omgivningens attityder?  

- Upplever personalen att arbetet påverkas av omgivningens attityder och i så fall på 

vilket/vilka sätt? 

 

2. Sprutbytesverksamhetens utformning och terminologi 
2.1 Sprutbytesverksamhetens utformning 
Sprutbytesverksamheter regleras i lagen om utbyte av sprutor och kanyler (SFS 2006:323). 

Utifrån lagtexten går det att skönja att landsting kan ansöka om att införa 

sprutbytesverksamhet i samråd med kommunerna inom landstinget. Kommunerna har dock 

självbestämmanderätt och kan följaktligen säga nej till att införa verksamheten. I och med 

regeringens förslag om lagändring, omnämnt i problemformuleringen, att införa sprutbyten i 

hela landet kommer ändringen även innebära en sänkning av nuvarande åldersgräns från 20 

till 18 år (SOU, 2016:56). Anledningen till förslaget om lagändring är bland annat att det 

kommunala vetot har bidragit till att endast ett fåtal sprutbyten har öppnat de senaste åren. 

I första paragrafen i lagen om utbyte av sprutor och kanyler (SFS, 2006:323) redogörs för hur 

verksamheten skall utformas och bedrivas samt att det primära syftet är att förebygga 

spridning av infektionssjukdomar så som HIV och hepatit. Andra stycket lyder följande: 

“Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för 

vård och behandling” (SFS, 2006:323 § 1). 

 

Målet med verksamheten är följaktligen att förutom förebyggande av spridning av 

infektionssjukdomar även motivera individer som missbrukar att söka vård och behandling. 

Verksamheten skall således arbeta med både de medicinska och psykosociala aspekterna av 

missbruk. Kring detta står följande på sprutbytesverksamheten i Malmös hemsida: 

 

“Programmet har utvecklats från att vara ett rent hiv-förebyggande initiativ, till att bli ett brett 

forum för medicinska och psykosociala insatser“ (Region Skåne, 2016). 
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Verksamheten i Malmö och Lund har utöver ovanstående citat ett övergripande mål att 

etablera kontakt mellan patient och socialtjänst och beroendeklinik. Den övergripande 

målsättningen för verksamheten i Sverige är således att både arbeta preventivt med 

infektionssjukdomar inom gruppen som missbrukar intravenösa droger och samtidigt 

motivera och skapa förutsättningar för dessa individer att förändra sin situation. 
 

2.2 Principen om harm reduction/skadereduktion  
Principen om “harm reduction” eller “skadereduktion” har som grundidé att det inte är möjligt 

att skapa ett samhälle helt fritt från narkotika och missbruk. Förespråkare menar att det inte är 

realistiskt att tro att man kan eliminera narkotikarelaterade skador helt men däremot är det 

möjligt att minimera skadeverkningarna av narkotikamissbruk (Goldberg, 2010:263). Harm 

reduction kan definieras som ett försök att lindra ogynnsamma effekter på hälsan, det sociala 

livet och ekonomiska förhållanden för individen i samband med narkotikabruk. Exempel 

skadereducerande åtgärder i praktiken är exempelvis sprutbytesverksamheter och LARO-

behandlingar (Läkemedelassisterad rehabilitering vid opiatberoende).  

Harm reduction kritiseras likt sprutbytesverksamheten för att inte vara förenlig med den 

narkotikapolitik som förs i Sverige och att idéerna och insatserna ses som ett hinder för att 

uppnå ett drogfritt samhälle. Istället menar kritiker att andra insatser bör utformas som inte 

sänder ut signaler att det är okej att bruka narkotika (ibid.).  

 

2.3 Termen “verktyg” 
Termen “verktyg” som används i denna studie åsyftar det som patienterna vid sprutbytet 

använder för att injicera. Vid sprutbytet i Skåne erbjuds följande verktyg till de inskrivna 

patienterna: sprutor, kanyler, filter, koppar med lock, kondomer och suddar. Principen är att 

patienterna får nya verktyg motsvarande den mängd begagnade verktyg som lämnas in vid 

varje bytestillfälle.  

 

2.4 Termen “missbrukare” 

Vi är medvetna om att termen missbrukare är en problematisk term med negativa 

konnotationer. Vi resonerade därför kring begreppet och övervägde om termen skulle 

användas i studien för att beskriva grupper och individer som använder narkotika.  Bengt 

Svensson skriver angående användandet av termen missbrukare att många forskare är kritiska 

då användandet förminskar den enskilde individen som människa. Svensson väljer med 
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vetskap om detta att använda sig av termen i sin forskning, då den är etablerad i 

vardagsspråket (2012:18). Med Svenssons resonemang i grunden samt att personalen vid 

sprutbytet i intervjuerna använde sig av patienter eller missbrukare, väljer även vi att använda 

oss av termen missbrukare i denna studie.  

 

3. Metod 

3.1 Metodmässiga överväganden 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod för denna studie då denna lämpar sig i relation 

till syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod passar väl då vi fokuserat på begränsade 

aspekter av verkligheten, i detta fall en verksamhet och personalgrupp på mikronivå (Bryman, 

2008:372). Via semistrukturerade intervjuer med personalen vid sprutbytesverksamheten ville 

vi få en djupare inblick i personalens uppfattningar, upplevelser och synsätt (Bryman, 

2008:413). Kvalitativa intervjuer kan ses som ett verktyg att förstå människors sociala värld 

och hur de handlar i den. Som form av metod för att samla in data har dessa intervjuer gett oss 

en god inblick i intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och känslor 

(May, 2009:148, 174). En brist som valet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

medför är att den insamlade empirin representerar en begränsad bild av verkligheten. Den 

verklighet som intervjupersonerna beskriver är baserad på personliga och subjektiva 

upplevelser (Rennstam & Wästerfors, 2011:202). Det medför att resultatet av analysen inte 

kan generaliseras till andra sprutbytesverksamheter och personalgrupper i Sverige.   
 

3.2 Metodens förtjänster 
Av de intervjuformer som finns att tillgå inom kvalitativ forskning valde vi semistrukturerade 

intervjuer för insamling av data. Denna form av metod innebar att frågorna vi bestämt var 

specificerade utifrån relevanta teman samtidigt som metoden gav oss som intervjuare 

möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna fördjupa svaren (May, 2001:150). Intervjuformen 

medför att vi som intervjuare inte enbart behövde förhålla oss till på förhand bestämda frågor 

utan även kunde gå in dialog med intervjupersonen kring intressanta aspekter ur deras svar. 

Metoden erbjöd att vi kunde låta intervjun röra sig i olika riktningar och vara följsamma 

utifrån vad intervjupersonen upplever vara viktigt och väsentligt (Bryman, 2008:413ff.). 
 

Vi utformade en intervjuguide kring ett antal teman som var relevanta utifrån studiens syfte 

och som sedan fungerade som en ram för intervjuerna (se bilaga 2). Semistrukturerad intervju 



11 
	

medförde ett utrymme för oss att variera ordningsföljden på frågorna, låta intervjupersonen 

formulera svaren med sina egna ord, ställa följdfrågor och ha visst utrymme att avvika från 

intervjuguiden (Bryman, 2008: 413ff.). Vi som intervjuare använde oss främst av öppna 

frågor då intervjupersonerna skulle kunna ge ett så utförligt svar som möjligt och ha stor 

frihet att formulera sig (May, 2001:157).  

 

Vid utformningen av intervjuguiden funderade vi kring huruvida vi själva skulle vilja 

samarbeta och besvara frågorna om vi befann oss i intervjusituationen. Detta för att motverka 

distans mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna samt för att skapa förtroende (May, 

2001:159). I åtanke hade vi Alan Brymans resonemang gällande att det avgörande gällande 

utformning av intervjuguide är att frågorna skall göra det möjligt för oss som intervjuare att 

inhämta information om intervjupersonernas upplevelser och att intervjuerna ger plats för 

flexibilitet (2008:419). I utformningen av intervjuguiden använde vi oss av Lofland & 

Lofland (1995:78) tips och förberedelser och frågade oss själva vad “det egentligen är i detta 

som är förbryllande eller oklart”. Sedan skapades en ordning av olika aktuella teman som 

berörde studiens syfte och därefter formulerades frågor utefter vartdera temat. I utformningen 

av frågor utgick vi från en ordningsföljd men med en vetskap om att ordningen kunde komma 

att ändras under intervjuerna beroende på intervjupersonens svar (ibid.). Genom att vi på 

förhand förberedde oss i form av intervjuguide med teman och en mängd frågor, kunde vi 

undvika att ställa ledande frågor. 
 

3.3 Metodens begränsningar 
Tim May resonerar kring förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson och menar att 

intervjusituationen är en sorts balansakt som bör hanteras med viss distans samtidigt som det 

är viktigt att skapa tillit och förståelse i situationen (2001:155). För att försöka skapa balans 

och förbereda oss inför intervjuerna reflekterade vi kring huruvida vi påverkar 

intervjupersonerna och därmed datamaterialet. Detta innefattade exempelvis vilken roll vi 

skulle inta under intervjuerna och hur detta eventuellt kunde påverka utfallet. Vi resonerade 

kring faktumet att vi som intervjuare bestämmer vilka frågor som ställs och att detta både 

kunde stimulera berättande men även riskera att hämma och begränsa intervjupersonen och 

omedvetet tysta möjliga berättelser eller relevant information (Andersson & Swärd, 

2008:238). Inför de planerade intervjuerna gick vi igenom upplägg och strategi samt 
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resonerade kring vår egen roll under intervjuerna för att se till att vi i minsta möjliga mån 

påverkar datamaterialet och intervjupersonen på ett negativt sätt.  

 

Inför intervjuerna resonerade vi kring tre villkor som Tim May belyser i sin bok om 

samhällsvetenskapliga metoder gällande intervjuer och det första av dessa är “tillgänglighet” 

(May, 2001:156). Villkoret handlar om huruvida intervjupersonen besitter den kunskap och 

information som forskaren är intresserad av. Då det är personalens egna uppfattningar och 

upplevelser som är i fokus för vår studie ansåg vi att risken var låg att intervjupersonerna ej 

skulle kunna resonera kring våra frågor. Vi var medvetna om att det fanns en risk att 

intervjupersonerna eventuellt inte skulle vilja svara på vissa frågor på grund av personliga 

eller etiska skäl. Om en sådan situation skulle uppstå under intervjuerna bestämde vi oss för 

att i varje enskilt fall bedöma om det ändå var möjligt att använda materialet i studien. Detta 

scenario inträffade inte och därför har vi inte fått något bortfall på de frågor som ställts i 

samband med insamlingen av empiri. Vår utgångspunkt var genom hela processen att utforma 

en intervjuguide som minimerade risken för frågor som kan riskera ett bortfall (ibid.). Det 

andra villkoret benämner May som “kognition” och åsyftar huruvida intervjupersonen förstår 

vad som krävs av denne i rollen som respondent (May, 2001:157). För att detta villkor skulle 

uppnås kontaktade vi intervjupersonerna i förväg och informerade om syftet med studien, 

bifogade informationsbrev (se bilaga 1) samt gav möjlighet för de potentiella 

intervjupersonerna att ställa frågor till oss gällande oklarheter om studien. “Motivation” utgav 

det tredje villkoret och syftar till att vi som intervjuare bör se till att intervjupersonerna känner 

att deras deltagande och svar på våra frågor är värdefulla (May, 2001:158). Då 

uppmärksamhet och intresse under studien är av stor vikt förberedde vi oss genom att öva 

intervjufrågor och simulera intervjusituationer och genom detta se till att vara väl förberedda 

när det var dags för intervjuer. Under den period då vi intervjuade personalen utvärderade vi 

gemensamt varje intervju och ändrade formuleringar i intervjuguiden som vi upplevt otydliga 

eller oklara.  

 

3.4 Metodens tillförlitlighet  
Vårt val av kvalitativ metod medför att kriterierna för studiens trovärdighet, validitet och 

reliabilitet bedöms utifrån en samhällsvetenskaplig ansats. För att öka validiteten, det vill säga 

att studien verkligen undersöker det som är relevant i sammanhanget, har vi strävat efter att 

vara transparenta i forskningsprocessen och detaljerat redovisa hur avvägningar, analyser och 
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urval har gått tillväga (Bryman, 2008:370). När intervjuer innefattar intervjupersoners tankar, 

känslor och uppfattningar, innebär detta en komplexitet i att bedöma trovärdighet i svaren. 

Detta då det inte finns något absolut sätt att verifiera vad intervjupersonen upplever eller 

tänker kring någonting (Denscombe, 2009:265).  
 

Reliabilitet eller replikerbarhet är ett kriterium som är svårt att uppnå inom den kvalitativa 

forskningen eftersom det som studeras ofta är en förhållandevis liten del av verkligheten 

(Bryman, 2008:352). Genom att studera flera liknande miljöer och sedan jämföra resultaten 

kan man närma sig något som liknar generaliserbarhet eller replikerbarhet (Ahrne & 

Svensson, 2011:29). Möjligheten att generalisera resultatet av denna studie begränsas av ett 

antal orsaker, exempelvis geografiska skillnader gällande olika landsting och kommuner, vem 

som är huvudman för verksamheten (brukarförening eller kommun).  

 

3.5 Urval 
Urvalet till studien har skett genom ett så kallat “målinriktat urval”, de intervjupersoner som 

valts ut har anknytning till det fält som är relevant för syftet och forskningsfrågorna (Bryman, 

2008:434). I egenskap av att vara yrkesverksamma inom sprutbytesverksamhet anser vi att 

personalen utgör ett urval som kan generera användbar empiri för studien. Urvalet har gjorts 

baserat på tillgången av antalet möjliga intervjupersoner som har den erfarenhet och kunskap 

som är relevant för studien, det vill säga yrkeserfarenhet av att arbeta på en 

sprutbytesmottagning.  

 

Sprutbytesverksamhet i Sverige bedrivs på sex platser och det finns skillnader mellan 

mottagningarna gällande personaltäthet (Svenska Brukarföreningen, 2016 & Region Skåne 

2016). Att sprutbytesverksamheten bedrivs på relativt få platser har medfört begränsningar för 

hur många personer vi haft möjlighet att intervjua. Vi kontaktade initialt samtliga 

sprutbytesverksamheter i Skåne för att undersöka möjligheten att intervjua personalen men 

det fanns praktiska hinder vid två av verksamheterna vilket gjorde att de inte kunde medverka 

i studien. Efter övervägande beslutade vi oss sedan för att intervjua samtliga yrkesgrupper 

inom sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund. 
 

Inför studien kontaktade vi en yrkesverksam vid sprutbytesverksamheten i Malmö för att 

undersöka möjligheten att genomföra intervjuer med personalen. Via denna kontakt fick vi 
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tillgång till mailadresser till personal som visat intresse av att deltaga, därefter kontaktades 

dessa personer enskilt via mail där vi bifogade ett informationsbrev om studien. 

Informationsbrevet (se bilaga 1) förklarade studiens syfte och information om hur lång tid 

intervjuerna skulle beräknas ta, vi bifogade även våra kontaktuppgifter om personalen 

önskade vidare information om studien.  Via detta tillvägagångssätt fick personalen möjlightet 

att fundera över sitt deltagande i lugn och ro för att sedan kontakta oss på sina egna villkor.  

Sammanlagt fick vi svar från nio personer som var villiga att ställa upp på en intervju. 

Intervjuerna genomfördes med yrkesverksamma vid sprutbytet i både Lund och Malmö. Vi 

har valt att inte skilja på de två städerna utan i studien benämns samtliga som 

yrkesverksamma vid sprutbytesverksamheten. Detta beslut togs då de båda mottagningarna 

tillhör samma organisation och för att vi anser att mottagningarnas geografiska plats inte är en 

avgörande faktor för denna studies syfte. En annan anledning till beslutet är att studien inte 

gör anspråk på att jämföra mellan mottagningar eller personalgrupper.  

 

De personer som intervjuats i studien arbetar alla på sprutbytet i Malmö och Lund, det finns 

en variation av vilka yrken och befattningar som personerna har inom verksamheten. De 

personer vi har intervjuat har bland annat varit läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

kuratorer och verksamhetsutvecklare. Då studiens syfte och mål har inte varit att göra några 

jämförelser mellan de olika professionerna har vi heller inte gjort någon åtskillnad baserat på 

profession i resultat och analysdel. Efter övervägande och diskussion i samråd med 

handledare har vi kommit fram till att intervjupersonernas yrken inte har någon bärande 

betydelse för studiens resultat. En ytterligare aspekt av beslutet av att inte särskilja 

professionerna är att försäkra oss om att intervjupersonernas anonymitet bibehålls. 

Sprutbytets utbredning i Sverige är begränsad och därmed även antalet personer som arbetar 

inom verksamheten, att skriva ut yrke hade kunnat förenkla identifiering av 

intervjupersonerna. 

 

3.6 Analys 
Vi valde att spela in intervjuerna då detta gav oss möjligheten att på ett mer säkert sätt fånga 

vad intervjupersonerna sade och hur de säger det (Bryman, 2008:ff.). Ljudupptagning medför 

en permanent dokumentation samtidigt som det även ger möjlighet för andra att kontrollera 

vårt insamlade material (Denscombe, 2009:259). Efter insamling av det empiriska materialet 

inleddes en process då vi transkriberade intervjuerna till text för att därefter se över empirin 
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och koda utefter kategorier, skillnader och gemensamma nämnare. Vi hade på förhand 

bestämt upplägg och i hantering av exempelvis konstpauser, stakande i resonemang etc. för 

att ha en genomgående linje i transkriberingen. Vi kodade sedan materialet genom att dela 

upp citat från olika intervjuer in i övergripande teman, ett tema i separata dokument för att få 

översikt och undvika blandning. Genom denna uppdelning reducerade vi materialet utifrån 

studiens syfte och minskade på detta vis mängden text att arbeta med. Reduceringens syfte är 

att skapa en god representation av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011:202). Genom att 

sortera vår empiri bemötte vi även det så kallade “kaosproblemet”, och fick därmed en viss 

överskådlighet kring vårt material (Rennstam & Wästerfors, 2015:194). Med utgångspunkt i 

vår bearbetade empiri skrev vi sedan ihop en sammanfattande text för varje tema. Därefter 

applicerade vi teoretiska perspektiv för att analysera empirin utifrån personalens resonemang i 

intervjuerna. Genom att argumentera för vårt resultat gentemot tidigare forskning och teorier 

bemötte vi “auktoritetsproblemet” och påvisade då varför vår studie är behövlig i 

sammanhanget (ibid.).  

 
3.7 Etiska överväganden 
I var och en av de nio intervjuerna informerade vi inledningsvis om studiens syfte och lät de 

sedan ta ställning till sin medverkan i studien. Detta hade även gjorts via ett mail inkluderande 

informationsbrev där enskilde gavs möjlighet att ställa upp eller avböja. Genom att informera 

inför och även låta personen i fråga ta ställning själv lade vi grunden till att uppfylla 

information- och samtyckeskravet (Kalman & Lövgren, 2012:13-15). Den information som 

delgavs inför intervjuerna innefattade syftet med studien, vilka som är ansvariga, eventuella 

risker med att deltaga, vilka metoder som kommer användas samt hur insamlad data kommer 

att hanteras och förvaras på ett säkert sätt så att endast vi som ansvarar för studien har tillgång 

till materialet (ibid.). Att deltagande i studien var frivilligt och att den enskilde alltid har rätt 

att avbryta sin medverkan, betonades av oss i kontakten med personalen och sedermera 

intervjupersonerna.  

 

Vi har valt att benämna intervjupersonerna i denna studie efter nummer, nio till antalet, och 

att ej urskilja vilka specifika yrken vardera intervjuperson har. Detta för att vi valt att rikta vår 

studie mot en verksamhet som är en relativt liten, till storlek och i personalstyrka, och att 

sprutbytesmottagningarna i Lund och Malmö tillhör samma organisation. För att i största 

möjliga mån förhindra igenkänning av enskilda individer vid publicering av studien valde vi 

att inte presentera intervjupersonerna mer ingående i analysdelen. Vi gick även igenom detta 
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upplägg tillsammans med tillordnad handledare samt diskuterade med kontakt med berörda 

sprutbytesverksamheter.  

 

De uppgifter som kom att samlas in via intervjuer kom enbart att användas i 

forskningsändamål för att hantera nyttjandekravet på ett säkert sätt. Genom att vara 

noggranna i hanteringen av insamlad data värnade vi om intervjupersonernas integritet, 

säkerhet och samtidigt behandlade kravet om konfidentialitet (ibid.). Vi har valt att ta bort 

tankepauser och vissa ofullständiga formuleringar i de citat som förekommer i analysdelen av 

denna uppsats. Detta med utgångspunkt att förenkla för läsaren samtidigt som det centrala i 

intervjupersonernas resonemang bibehålls och lyfts fram.  
 

3.8 Inbördes arbetsfördelning 

Vi valde att dela upp insamlingen av empiri genom att dela antalet intervjuer mellan oss. 

Transkribering av intervjuer har genomförts individuellt och sedan har vi läst varandras. Vid 

kodning och utformning av vår analys arbetade vi gemensamt igenom det aktuella materialet. 

På detta sätt har vi delat upp arbetsbördan men samtidigt haft möjlighet att kontrollera och 

korrigera under processen. Genom att använda Google Docs vid utformning av all text har vi 

på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa processen gemensamt och minska dubbelarbete. De 

tillfällen då vi delat uppgifter inbördes har det främst handlat om att korrekturläsa delar av 

materialet.  
 

4. Orientering av kunskapsläget 
4.1 Internationell forskning 
Det finns omfattande internationell forskning om sprutbytesverksamhetens effekter kring 

smittspridning av hepatit och HIV. Den forskning som vi har tagit del av för att orientera oss i 

ämnet är bland annat fallstudier som genomförts i Kanada, Australien, Kina och Schweiz 

(Ashton, 2004; Barro et al. 2014; Strike, Myers & Millson, 2002; Yang et al. 2016). Studierna 

berör bland annat vilken roll som risk och skyddsfaktorer spelar in i spridningen av 

infektionssjukdomar, hur verksamheters riktlinjer påverkar besöksantalet samt hur 

obemannade sprutbyten, så kallade “dispensing machines” påverkar antalet patienter som 

verksamheten når ut till. Vissa av studierna har utförts i kontrollerade miljöer som exempelvis 

fängelser. Den forskning och undersökningar som gjorts i andra länder och i andra miljöer är 

svåra att överföra till svensk kontext och har i den här studien använts för att orientera oss i 
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ämnet, det har också tjänat ett syfte att få en förståelse för vilka eventuella för och nackdelar 

insatsen sprutbyte har samt hur verksamheten kan utformas på olika sätt.  

 

WHO (World Health Organization) publicerade år 2004 rapporten “Effectiveness of Sterile 

Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS among Injecting Drug Users” 

vilket är en utvärdering av vetenskaplig litteratur rörande sprutbytesprogrammens effektivitet 

när det gäller förebyggandet av HIV och hepatit. Utifrån ett antal uppsatta kvalitetskriterier 

har en systematisk granskning gjorts av internationellt publicerade artiklar och 

undersökningar. Några av de kriterier som rapporten utgår ifrån är om det finns ett 

orsakssamband mellan sprutbytesprogram och minskad smittspridning, om det finns 

samstämmighet med andra studier som gjorts på andra ställen och om insatsen är 

kostnadseffektiv. Några av slutsatserna i rapporten visar att de positiva effekterna av 

tillgänglighet till rena verktyg överväger de negativa gällande spridningen av HIV och hepatit 

samt att tillgängligheten inte bidrar till ökad droganvändning. Det finns även evidens för att 

sprutbytesverksamheter bidrar till att fler individer genomgår behandling för missbruk. En 

ytterligare effekt är att intravenösa missbrukare får större tillgång till och tar emot 

grundläggande sjukvård i större utsträckning. WHO rekommenderar sprutbytesverksamhet 

som ett grundläggande komplement till övrig missbruksvård och ytterligare en slutsats i 

rapporten är att insatsen är nödvändig men att det krävs ett brett samarbete med andra insatser 

för att bekämpa infektionssjukdomar och missbruk. En av begränsningarna i det material som 

granskats är att majoriteten av studierna har haft en kvantitativ forskningsdesign. WHO 

efterlyser mer kvalitativ forskning som kan bidra till att öka kunskapen om insatsens effekter 

(WHO, 2004:5ff.).  
 

4.2 Forskning och annan kunskap i en svensk kontext 
Sprutbytet i en svensk kontext har studerats bland annat i Nils Stenströms avhandling 

“Sprutbyte vid intravenöst narkotikamissbruk: En longitudinell studie av deltagarna i 

sprutbytesprogrammet i Malmö” från 2008. Studien riktar fokus på besökarnas nyttjande av 

insatsen, riskbeteenden samt utanförskap och inkludering. År 2000 genomfördes en 

utvärdering av den svenska narkotikapolitiken från 1980-talet och framåt och kommissionens 

inställning till sprutbytesverksamheten då var att det visserligen fanns positiva resultat från 

Malmö och Lunds sprutbytesmottagningar men att samma resultat kunde uppnås med andra 

insatser (SOU 2000:126:170). I “Missbruken, kunskapen, vården” (SOU, 2011:6) görs en 
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liknande genomgång av den evidens som finns tillgänglig gällande sprutbytesverksamheten. 

Alternativ till sprutbytesverksamhet diskuteras, bland annat att utökad provtagning för HIV 

bland missbrukare skulle vara en alternativ väg att gå då sprutbytesverksamhetens utbredning 

i Sverige är begränsad. Dock dras slutsatsen att det inte finns tillräckliga bevis för denna tes 

och att sprutbytesverksamhet fortsatt bör vara en metod för att kontrollera smittspridning 

(SOU 2011:6:588).  

 

Sprutbytesfrågan är omdebatterad i Sverige och det råder delade meningar om hur den 

forskning som gjorts nationellt och internationellt ska tolkas. I studien “Sprutbyte: en 

genomgång av den internationella forskningen och den svenska debatten” (Käll et al. 2005) 

presenteras en granskning av forskning och debatt som förekommit i Sveriges. Slutsatserna i 

denna översikt är att det kan ifrågasättas huruvida det finns en långsiktig positiv effekt över 

smittspridningen av HIV och hepatit, vidare kan, enligt forskarna, sprutbytesverksamhet leda 

till en rad negativa bieffekter för deltagarna i sprutbytesprogrammet. Publiceringen av studien 

resulterade i att ett antal forskare vid Socialhögskolan i Lund i sin tur valde att gå igenom och 

granska källmaterialet som använts. Deras resultat innehöll kritik mot studien för att vara 

tendensiös och att den inte uppfyller de kriterier på allsidighet och objektivitet som krävs vid 

en forskningsgenomgång (Antoniusson et al. 2005:76).  
 

Det finns följaktligen ett brett forskningsunderlag kring fenomenet sprutbyte både nationellt 

och internationellt och under genomgången av forskning har vi sett att det finns omfattande 

kvantitativa studier och forskningsgenomgångar i ämnet. I ett antal undersökningar har vi sett 

att det efterfrågas mer kvalitativ forskning i ämnet (se WHO, 2004 och Wodak & Coney, 

2006). Vår förhoppning är att en kvalitativ studie av personalens upplevelser kring arbetet vid 

sprutbytesverksamheten i relation till omgivningens attityder kan bidra till att öka kunskapen 

om en verksamhet som är omdebatterad och omdiskuterad.  
 

5. Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att använda oss av tre teoretiska perspektiv för att utgöra teoretisk ram i vår analys 

av intervjuer med personalen vid sprutbytesverksamheten. De attityder och uppfattningar som 

omgärdar sprutbytesverksamheten får konsekvenser för personalen och patientgruppen i olika 

sammanhang. Perspektiven “stigma”, “advocacy/förändringsarbete” och “legitimitet” kommer 

att användas som grund för att förklara och analysera de attityder som personalen upplever 
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gentemot verksamheten, patientgruppen de arbetar med samt hur de bemöter och försvarar 

dessa attityder.  

 

5.1 Stigma 

5.1.1 Stigma enligt Ervin Goffman 

Ervin Goffman menar att varje samhälle gör en indelning av människor i kategorier, samt 

vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom varje enskild 

kategori. När den främmande medlemmen befinner sig i ens närvaro kan det framgå att denne 

besitter en egenskap som skiljer sig jämfört med de andra inom samma kategori, en mindre 

önskvärd egenskap. På detta sätt reduceras den främmande medlemmen i de andras 

medvetande, från fullständig och vanlig till en utstött och denna stämpling benämner 

Goffman som ett stigma (1963:11). 

Goffman urskiljer tre olika typer av stigma och gemensamt för dessa är att där återfinns 

samma sociologiska drag: att “en individ som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga 

samspelet, har ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av 

oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap 

med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat” (1963:14). Denne 

person besitter därmed ett stigma och avviker på ett icke-önskvärt sätt från oss övrigas 

förväntningar.  

 

Inom en grupp individer som har vissa gemensamma värden och sociala normer kan man 

beteckna varje individuell kategorimedlem som inte rättar in sig efter normerna som en 

avvikare och beteckna hans eller hennes egenhet som en avvikelse, skriver Goffman 

(1963:145). Ur en mängd grupper av sociala avvikare, benämner Goffman “narkomaner” som 

en grupp individer “som anses ägna sig åt något slags kollektiv förnekelse av den sociala 

ordningen”. Gruppen har namn om sig att inte kunna ta vara på de “tillgängliga möjligheterna 

till avancemang längs någon av de godkända banor som samhället ställer till förfogande” 

(1963:148).  
 

5.1.2 Stigma enligt John Marecki 

En av de forskare som studerat begreppet stigma är John Marecki och vi har valt att använda 

oss av hans teorier och resonemang kring detta begrepp. Hans avhandling “Investigating a 

Structural Model of Addiction Stigma related to Student Perceptions towards Persons 
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Addicted to Heroin” (2015) berör attityder och stigmatiseringen kring missbruk. Utifrån 

denna avhandling är den teoretiska utgångspunkten kring begreppet stigma att individer och 

grupper med särskilda attribut eller beteenden som bryter mot samhällsnormerna särbehandlas 

inom olika arenor i samhället. Det finns olika typer av stigma, exempelvis fysiska attribut som 

en individ uppvisar vilket kan ligga till grund för diskriminering eller särbehandling. Dessa 

attribut kan även vara hudfärg, etnisk bakgrund och/eller fysiska och psykiska 

funktionshinder. Individer och grupper kan även stigmatiseras på grund av normbrytande 

beteenden som exempelvis missbruk. Gemensamt för de olika formerna av stigmatisering är 

att de leder till negativa stereotyper och fördomar mot individer och grupper vilket i sin tur 

leder till exkludering i olika miljöer och sammanhang. Stigmatisering bidrar till att skapa 

grupperingar som anses vara avvikande i förhållande till de normer som råder inom ett 

samhälle eller inom andra kontexter på gruppnivå. En individ som tillhör en stigmatiserad 

grupp tillskrivs mycket av sin identitet till det avvikande draget eller beteendet. Det som anses 

vara avvikande i ett samhälle är konstruerat och kan därmed förändras, vilket innebär att 

begreppet stigma är dynamiskt och därmed kan vad som definieras som acceptabelt och 

avvikande förändras över tid (Marecki, 2015: 20 ff.). 
 

John Marecki skriver i sin avhandling att gruppen missbrukare stigmatiseras i olika avseenden 

i samhället. Egenskaper som tillskrivs gruppen är bland annat att de är våldsamma, begår 

brott, är opålitliga och ovilliga att söka behandling för sitt missbruk. Konsekvenser för 

individens livssituation kan ta sig i uttryck i svårigheter i att hitta arbete och bostad eller 

ojämlik tillgång till vård och annan välfärdsservice. Attityder förekommer gentemot 

missbrukare att de har orsakat skadan själva och att de bär allt ansvar för de problem som ett 

missbruk innebär.  
 

Marecki menar att förklaringsmodeller för att beskriva stigmatiseringen av missbrukare består 

i olika faktorer som samverkar och för att få en djupare förståelse för hur detta samspel går till 

måste man se stigmatiseringen ur olika perspektiv och ur olika samhällsnivåer. Förenklat kan 

man säga att stigmatisering består av tre huvudkomponenter, okunskap och felaktig 

information om ett fenomen eller grupp, attityder och fördomar samt diskriminering eller 

kränkande särbehandling (Marecki, 2015:22). Dessa tre komponenter är inte åtskilda utan 

överlappar varandra och beroende på kontext får de olika konsekvenser för hur bilden av en 

missbrukare skapas. Utifrån ett strukturellt plan kan man säga att ett lands narkotikapolitiska 
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hållning påverkar graden av stigma som missbrukare utsätts för genom exempelvis en sträng 

lagstiftning mot narkotikabruk.  

 

5.1.3 Stigma i relation till missbruk enligt Earnshaw, Smith & Copenhaver   

I artikeln “Drug Addiction Stigma in the Context of Methadone Maintenance Therapy: An 

Investigation into Understudied Sources of Stigma” (2013) skriver artikelförfattarna om att 

begreppet stigma är starkt förknippat med drogmissbruk och ofta strukturellt förstärkt av 

regeringars regler och lagar som bidrar till att situationen ser ut som den gör. Stigma formar 

det sätt som personer som inte är i missbruk känner inför, tänker på, och behandlar människor 

med en känd eller antagen historia av drogmissbruk. Även de som har lyckats ta sig ur 

missbruket och/eller genomgått behandling omgärdas och påverkas fortfarande ofta av 

stigmat efteråt samt de stereotyper och fördomar som omgärdar missbruk. Dessa stereotyper 

innefattar bland annat synen att dessa människor som har eller fortfarande använder narkotika 

alltid är fokuserade att bli höga på bekostnad av att använda rena verktyg, ej har sund 

omgivning runtomkring sig, är utom kontroll och har ovilja att förändra sitt riskabla beteende. 

Artikelförfattarna menar vidare att dessa fördomar och stereotyper även finns inom hälsa- och 

sjukvården, att de yrkesverksamma påverkas av det och därefter hanterar patienter med 

försiktighet och misstro att t.ex. patienten skall missköta sig (ibid.).  

5.2 Advocacy/förändringsarbete  

Begreppet advocacy/förändringsarbete benämns i “Effectice Advocacy in Social Work?” av 

Dalrymple & Boylan (2013) som att vara och verka i hjärtat inom det sociala arbetet. Sättet 

att arbeta utefter detta begrepp och förhållningssätt är avgörande inom socialt arbete då det 

skapar en grund för social rättvisa och syftar till att skydda mänskliga rättigheter, menar Tom 

Wilks i boken “Advocacy And Social Work Practice” (2012:1). Sättet att arbeta är 

pragmatiskt och med en realistisk syn kring vad som faktiskt går att uppnå i sitt arbete. Ofta 

involverar arbetet en utsatt individ eller grupp och deras representant som på olika sätt 

företräder och syftar till att förbättra situationen eller förhindra förändringar som kommer 

påverka gruppen eller individen negativt. Både avsikten och resultatet av arbetet bör vara att 

öka individens eller gruppens upplevelse av makt, hjälpa till att känna självkänsla, 

självsäkerhet och få ökade valmöjligheter (2012:2). “Empowerment”, egenmakt, och att återfå 

kontroll över sitt liv är viktiga aspekter och som kan hjälpa till att medföra psykologiska 

fördelar hos individen eller gruppen. Detta kan i sin tur bygga självsäkerhet och 
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självförtroende (ibid). Advocacy/förändringsarbete inom det sociala arbetet syftar till att 

arbeta för förändring, skriver Dalrymple & Boylan. Förändring och att stå upp mot orättvisor 

både på en individuell och systematisk-nivå för den utsatte (2013:19ff.).  
 

Louise Hardwick definierar i sin artikel “Advocacy versus Social Work: What the Setting-Up 

of an Advocacy Rights Hub Reveals about Social Work’s Ability to Promote Social 

Inclusion” (2013) termen advocacy/förändringsarbete som att arbeta efter social inkludering, 

jämlikhet och social rättvisa. Hardwick benämner de som arbetar utefter denna term som 

“professional advocates”.  

 

5.3 Legitimitet  
Berger och Luckmann beskriver samhället som ett symboliskt universum och förenklat 

handlar detta om normer, värderingar och uppfattningar som råder och som individer och 

grupper rättar sig efter mer eller mindre omedvetet. Dessa normer och värderingar blir över 

tid institutionaliserade och förs vidare till nästkommande generation och lever kvar tills de 

uppfattas som för problematiska. Berger och Luckmann menar även att legitimitet har ett 

kognitivt och ett normativt element, det kognitiva kan beskrivas som kunskap om hur 

någonting är och det normativa beskrivs som uppfattningen av hur något bör vara. De här två 

elementen bidrar tillsammans till det som uppfattas som rätt och fel, önskvärt eller avvikande 

inom ett samhälle. Det som uppfattas som legitimt kan också utmanas av alternativa 

perspektiv och där i kan det uppstå en konflikt om vad som är rätt och fel, de olika sidorna 

kan då försvara sig genom att tilldela den andra sidan negativ status och neka de perspektiv 

som inte passar in eller avfärda den som något som inte går att ta på allvar (Berger & 

Luckmann, 1966:112ff.).  
 

Legitimitet kan sammanfattas som en uppfattning om vilka handlingar som är önskvärda, 

riktiga eller lämpliga inom en kontext som bygger på sociala värderingar, normer och 

definitioner. Legitimitet kan ses som en tillgång som en aktör besitter, det kan vara en individ, 

institution eller organisation och legitimiteten utvärderas hela tiden av andra aktörer som kan 

bestå av andra organisationer, individer eller media. En aktörs legitimitet bygger därför på 

andra aktörers individuella eller kollektiva omdömen och uppfattningar, vilket i sin tur kan 

förändras och omförhandlas. Hur legitimiteten befästs ser olika ut på olika nivåer, för att 

beskriva detta kan man dela in legitimitet i två mindre beståndsdelar; korrekthet och validitet. 
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Korrekthet representerar en individuell aktörs godkännande eller gillande av exempelvis en 

organisations syfte och handlingar, validitet å andra sidan representerar ett tillstånd då det 

råder en allmän konsensus om en aktörs legitimitet i en större social kontext (Bitektine & 

Haack, 2015).  

6. Presentation av empiri och analys 

I följande del presenteras resultatet av den analys som genomförts utifrån den insamlade 

empirin. Empirin består av insamlat material från nio semistrukturerade intervjuer med 

personal inom sprutbytesverksamheten. Inledningsvis presenteras och analyseras de attityder 

som personalen möter från omgivningen, uppdelat i sjukvården och allmänheten. Därefter 

beskrivs personalens personliga inställning och hur verksamheten anpassas efter patienternas 

behov. Vidare presenteras hur personalen arbetar med att bemöta och förändra negativa 

attityder som omgärdar verksamheten och patienterna samt vad de gör i sin yrkesroll för att 

stärka patienternas position inom sjukvården. Strategier för förändring behandlas också, bland 

annat vilken roll studiebesök och debattartiklar spelar i förändringsarbetet. Analysen avslutas 

med att regeringens nya lagförslag diskuteras och vilka konsekvenser det kan tänkas få för 

synen på sprutbytesverksamheter i Sverige.  
 

För att analysera personalens berättelser och åsikter har vi använt oss av begreppen “stigma”, 

“advocacy/förändringsarbete” och “legitimitet” som teoretiska perspektiv för att få en djupare 

förståelse för hur de attityder som omgärdar sprutbytet påverkar personalen och patienterna i 

olika avseenden. Vi har i den här delen valt att integrera empiri och teori för att undvika 

upprepningar och underlätta för läsaren.  

 

6.1 Attityder inom sjukvården 
Ett flertal av intervjupersonerna upplever att det finns olika attityder mot 

sprutbytesverksamheten. Samtliga av dem menar att det finns en generellt positiv attityd 

bland infektionsläkare och annan personal på infektionsavdelningen. En förklaring till detta 

kan vara att man på infektionskliniken är i kontakt med de patienter som också tillhör 

sprutbytet då sprutbytet och verksamheten för infektionssjukdomar tillhör samma klinik vilket 

då gör att flera ur personalen arbetar både vid sprutbytet och kliniken för 

infektionssjukdomar.  
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Två av intervjupersonerna, IP8 och IP9, berättar om sprutbytesverksamhetens flytt till ny 

byggnad och lokaler. Den nya placeringen var i anslutning till en annan avdelning och flytten 

orsakade “vibrationer i huset” fortsätter intervjupersonerna. Frågor kring säkerhet kom upp, 

vilken ingång som sprutbytets patienter skulle använda och förslag lyftes fram huruvida det 

behövdes extra lås i samband med att verksamheten flyttade in. Intervjupersonerna beskriver 

den korta perioden i samband med flytten som “ett himla rabalder” och att det fanns en viss 

spänd stämning mellan avdelningarnas personal till en början, men efter att verksamheten 

hade varit igång en period, utan incidenter, minskade spänningarna.  
 

IP1 menar att okunskapen om vad verksamheten gör och rädslan för missbrukare, i allra 

högsta grad påverkar omgivningens attityder mot patienterna och verksamheten. Fördomar 

gentemot missbrukare handlar ofta om att de är oberäkneliga och farliga, inte bara för sig 

själva utan även för människor i deras omgivning. Andra vanliga antaganden om missbrukare 

är att de har bristande självkontroll, handlar irrationellt och impulsivt, dessa antaganden 

framställs ofta som de vore allmängiltiga sanningar (Goldberg, 2010:9). Bilden av 

missbrukaren som en farlig individ skapas sällan av egna personliga interaktioner med en 

person som missbrukar utan ofta genom berättelser via andra kanaler, exempelvis media eller 

i dialog med vänner, anhöriga och på arbetsplatser (Marecki, 2015:23). När verksamheten 

flyttade till nya lokaler yttrade sig fördomarna i form av diskussioner om ökad säkerhet och 

rädsla kring vilken ingång som skulle användas av sprutbytets patienter.  
 

Personal berättar att sprutbytesverksamheten generellt uppfattas som ett positivt initiativ inom 

sjukvården men att patientgruppen stigmatiseras och skapar negativa attityder och misstankar 

vilket påverkar verksamheten och personalen. När det som upplevs avvikande kommer för 

nära upplevs det som obekvämt och hotfullt och de åtgärder som diskuterades i samband med 

flytten stod inte i proportion till hur det faktiskt blev efter det att verksamheten flyttade in. 

Kontakt och interaktion med avvikande individer och grupper tenderar att minska fördomar 

och rädsla och att det finns evidens (se Read. et al 2013) som tyder på att interaktion och 

kontakt har positiva effekter gällande att förändra bilden av missbrukare som farliga för andra 

och minskar kollektiv rädsla (Marecki, 2015: 217). Enligt intervjupersonerna förverkligades 

inte de inledande misstankarna och den oro som fanns i samband med flytten och efter en tid 

upplevde personalen på sprutbytet att de negativa attityderna successivt minskade gentemot 

dem och deras patienter. 
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Att sprutbytet fungerade som en form av vårdcentral för missbrukare utöver själva bytet av 

verktyg var något som IP8 inte visste om innan hon började arbeta på mottagningen. 

Kunskapen om verksamhetens bredd tror intervjupersonen är sällsynt bland många 

verksamma inom övriga hälso- och sjukvården. Ett sätt att legitimera ett fenomen eller 

verksamhet på är att använda liknelser och analogier som är bekanta (Bitektine & Haack, 

2015:64). Att likna sprutbytet vid en vårdcentral, som majoriteten av intervjupersonerna gör, 

är ett exempel på en sådan analogi, med syftet att dels beskriva verksamheten för vad den 

faktiskt är men också för att göra den mer förståelig och greppbar för de som är negativt 

inställda. Användandet av analogier används också av de som är negativt inställda, berättar 

flera av intervjupersonerna och en vanlig liknelse är att dela ut rena sprutor är som att dela ut 

alkohol till en alkoholist. När två olika perspektiv står mot varandra används ett 

“begreppsmaskineri” för att beskriva sitt eget perspektiv men också för att beskriva det som 

inte passar in eller som ska motarbetas (Berger & Luckmann, 1966:129).  
 

6.1.1 Personalens säkerhet i förhållande till patienterna 

Gällande placeringen av rummen vid flytten till nya lokaler fanns säkerhetsaspekter som 

medförde att en av intervjupersonernas rum placerades innanför den sluss där sprutbytet sker, 

och som avskiljer reception, väntrum och verksamhetens övriga rum. Intervjupersonen 

motsatte sig detta då ett närmare avstånd till patienterna skulle erbjuda ett annat 

upptagningsutrymme och enklare tillgång till patienterna. Detta godkändes ej på grund av 

säkerhetsaspekter och placeringen av intervjupersonens arbetsrum blev en fråga om säkerhet 

kontra möjlighet att utföra sitt arbete på ett mer effektivt sätt. I relation till detta berättar den 

berörda intervjupersonen att hon “aldrig är rädd, aldrig varit rädd och att ingen annan inom 

verksamheten är det” trots vetskapen om att många av patienterna är eller har varit inblandade 

i brottslighet. IP8 och IP9 resonerar på liknande sätt gällande synen på missbrukare och att de 

ses som “tungt kriminella”, “våldsamma”, “farliga”, “oberäkneliga” och att dessa attityder 

framträdde och blev synliga i samband med bytet av lokaler.  
 

Flera ur intervjupersoner motsätter sig påståendet att personalen behöver skyddas mot 

patienterna. Patienterna kan vara farliga i vissa situationer och sammanhang på grund av deras 

livsstil och de kretsar som de rör sig i, berättar IP8, men hävdar samtidigt att de aldrig skulle 

göra någonting mot gemene man på gatan, mot personal eller andra patienter vid sprutbytet. 

Oavsett motstånd från yrkesverksamma utgjorde trots allt säkerheten, i relation till patienter 

och personal, en viktig faktor vid utformning och flytten av den nya verksamheten. Det är ett 



26 
	

exempel på att det finns en bild av missbrukare som farliga och oberäkneliga vilket i detta fall 

även genererade negativa konsekvenser för personalens arbete då lokalerna ej kunde utformas 

på det sätt som de hade önskat.  
 

I varje samhälle finns en uppdelning av människor där varje individ, baserat på egenheter och 

egenskaper, kategoriseras som antingen “normal” eller “avvikande”. När en individ uppvisar 

mindre önskvärda egenskaper som skiljer ut denne från majoriteten, reduceras individen i de 

andras medvetande från en fullständig människa till en utstött (Goffman, 1963:170). Det 

normala i detta fall tolkas och definieras av omgivningen och övrig vårdpersonal som 

uppfattar gruppen som våldsam och farlig. Termen “de avvikande” är applicerbart på gruppen 

missbrukare och den stigmatisering som omgärdar denna grupp får även konsekvenser för 

personalens arbetssituation vid sprutbytesverksamheten.  
 

 

6.1.2 Patienternas särbehandling inom vården 

“De blir väldigt ofta illa behandlade i sjukvården” anser IP1 och syftar bland annat på övrig 

sjukvårdspersonals okunskap gällande smittsjukdomar samt hur man allmänt hanterar en 

missbrukare. En av intervjupersonerna, som tidigare arbetat på akutmottagningen, berättar att 

missbrukare ofta föll mellan stolarna inom akutvården. Patienterna slussades där ofta vidare 

till andra avdelningar som beroendecentrum eller psykakuten som av olika anledningar inte 

heller kunde ta emot dem vilket gjorde att de ofta kom tillbaka till akuten. Detta innebar att 

patienten istället valde att gå därifrån utan att ha fått den vård som denne behövde, berättar 

IP9. Läget på akuten kan vara ansträngt och stressigt och om en av sprutbytets patienter 

kommer dit, är abstinent och har svårt att sitta still, kan det vara svårt för personalen där att 

hinna med och då kanske de omedvetet låter patienten vänta lite längre och hoppas på att 

patienten avviker, berättar IP4.  
 

Det avvikande beteendet står i kontrast till omgivningens förväntningar om hur man bör bete 

sig i olika sammanhang och i samspelet med det som är avvikande vidtas åtgärder, avsiktligt 

eller oavsiktligt, som begränsar den avvikande individen (Goffman, 1963:14). I de exempel 

ovan där intervjupersonerna beskriver hur deras patienter särbehandlas på olika sätt inom 

vården belyses de åtgärder som Goffman skriver om. Vare sig åtgärderna grundar sig på 

medvetna, omedvetna handlingar eller bristande kunskap får dessa negativt begränsande 

konsekvenser för patienten och dennes livssituation. 
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Intervjuperson tre menar att det är viktigt att de verksamma inom sprutbytesverksamheten, så 

ofta de kan, bör närvara vid exempelvis vårdplaneringar samt att besöka inlagda patienter på 

andra avdelningar. En åsikt som även övriga intervjupersoner delar med IP3. Detta för att 

finnas där för patienten, för att patienterna ibland kan vara stökiga och bråkiga av olika 

anledningar men främst då de blir annorlunda behandlade inom övriga vården och där mött 

misstro fortsätter intervjupersonen. Intervjuperson sju berättar att vissa patienter upplever att 

de har en “missbrukar-stämpel i pannan”, särskilt i de fall då sättet som skadan de söker vård 

för är drogrelaterad. Det har även hänt att personer som är i ett aktivt missbruk eller att före 

detta missbrukare nekas smärtstillande läkemedel i form av morfin trots att personen i fråga 

inte har problem med den substansen och således inte skulle påverkas negativt av den typen 

av smärtstillande läkemedel, säger IP9. Flertalet intervjupersoner upplever att 

missbruksproblematik tenderar att generaliseras på andra vårdavdelningar. De patienter som 

har infektionssjukdomar hålls avskilda och nekas att använda den gemensamma matsalen på 

grund av rädsla för smittspridning. Även överdrivna försiktighetsåtgärder som sanering av 

rummen där patienten vistas bidrar också till att patienten urskiljs och särbehandlas på ett sätt 

som upplevs kränkande. Att de särbehandlas leder också till att de undviker att söka vård, 

menar IP1, och anser att det är en av anledningarna till att sprutbytesverksamheten är viktig 

för gruppen, att det finns ett ställe där de kan känna sig trygga och inte behöva utstå 

särbehandling.   
 

Studier har visat att det inom sjukvården finns tendenser att se missbrukare som ovilliga att 

genomgå behandling eller förändra sin situation (Earnshaw, Smith & Copenhaver, 2013; 

Marecki, 2015:20ff.). Det intervjupersonerna berättar stämmer överens med den här bilden, 

särskilt om patienternas skador uppkommit på grund av droganvändning. Att även de 

patienter som kommit ur sitt missbruk men som fortfarande har kvar spår av sin tidigare 

livsstil på kroppen får utstå fortsatt kategorisering som missbrukare. De berättelser som 

intervjupersonerna delar med sig av visar hur patientgruppen besitter två attribut som bidrar 

till en slags dubbel stigmatisering. Dels det faktum att de missbrukar narkotika men också att 

vissa har en infektionssjukdom vilket leder till ytterligare risk för särbehandling. Goffman 

(1963:14) menar att stigmatiserade individer bedöms dels utifrån kroppsliga attribut men 

också genom karaktärsegenskaper och beteende. Patientgruppen vid sprutbytet uppvisar både 

synliga och antagna egenskaper som beroende på sammanhang får konsekvenser för hur de 

behandlas.  
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6.2 Allmänhetens attityder 
Ett vanligt argument som personalen får bemöta eller läser om i debattartiklar gällande 

sprutbytet, är att insatsen hjälper missbrukarna att knarka. Samtliga intervjupersoner bemöter 

denna kritik och menar att så inte är fallet utan att målet är att patienterna skall hålla sig friska 

under tiden de är i ett pågående missbruk och att någonstans under vägen kunna bli drogfri. 

Intervjupersonernas åsikter stämmer in med vad Ernest Drucker hävdar är sprutbytets 

funktion och huvudsakliga syfte inom sjukvården. Genom att minska marginaliseringen av 

narkotikaanvändare ökar också chansen att aktiva missbrukare injicerar på ett säkrare sätt och 

på så sätt minskar hälsoproblem relaterat till droganvändning (Drucker, 2013:687).  
 

 

 

När IP8 berättar för sin omgivning om var och vilka hon arbetar med är reaktionerna 

blandade. “Men usch, kan du inte få ett annat jobb?”, “tänk om du blir smittad med 

någonting”, “där kan du inte stanna så länge” är sådant som folk har sagt, och de tycks tro att 

hon blivit placerad där mot sin vilja fortsätter hon. Bland vänner och bekanta finns det vissa 

som tycker att det är intressant och frågar mycket medan vissa tänker “hon är rent galen” som 

arbetar där. “Oj, hur vågar du göra det?”, “vill du verkligen göra det?”, “åh hur orkar du?”, 

“hur orkar du arbeta med dem?”, “med sådana som dem”, är vanliga frågor och åsikter 

berättar IP1 och IP7, och tror att folks rädslor och fördomar mot deras patienter ligger till 

grund för att åsikterna är som de är.  

 

De fördomar och stereotyper som omgärdar patientgruppen relaterar till vad Ervin Goffman 

beskriver som omgivningens syn på gruppen, att de inte tar vara på möjligheter till 

avancemang utefter chanser som samhället erbjuder dem (1963:148). Att inte kunna ta vara på 

möjligheten alternativt inte vilja göra något åt sin situation, är en uppfattning som påverkar 

patienternas rykte. “Det är väl bara att sluta” är en vanlig uppfattning berättar IP8, men menar 

att dessa personer ofta har jobbiga erfarenheter med sig och att den dagen när motivation 

finns att sluta med drogerna behövs alla resurser man kan få för att klara av att bearbeta sina 

erfarenheter, fortsätter hon. De som trots allt lyckas ta sig vidare, exempelvis genom byte av 

verktyg eller behandling, och tar vara på möjligheterna som samhället erbjuder, riskerar ändå 
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att fortfarande utsättas för samma stereotyper och fördomar (Earnshaw, Smith & Copenhaver, 

2013).  

 

Flera av intervjupersonerna berättar att det finns utomstående som vill ta till sig information 

och intresserar sig för verksamheten men även en stor grupp som inte vill förstå och som 

anser att insatsen underlättar för narkomaner och kostar pengar. Okunskapen och oviljan att 

förstå kan bemötas med att fortsätta informera och visa upp det arbete som verksamheten gör 

då “det ju faktiskt är en väldigt nischad verksamhet som få vet vad det är” resonerar 

intervjuperson tre. Flertalet intervjupersoner resonerar kring att det behövs startas fler 

sprutbyten i landet för att normalisera och förändra synen kring missbruk och samtidigt ett 

ytterligare synliggörande av verksamheten. Även att beskriva och lyfta dessa verksamheter 

som arbetar med missbruk behövs för att inte bara få information i samband med tråkiga 

nyheter, menar IP3. Det bör även diskuteras mer kring missbruk överhuvudtaget, då det är ett 

skamfyllt område som många inte vet någonting om, hävdar intervjupersonen.  
 

Åsikten att missbruk bör diskuteras och lyftas fram mer, innehas av flertalet intervjupersoner 

vilket i samband med resonemanget att okunskap och felaktig information gällande ett 

fenomen/grupp leder till risk för särbehandling och stigmatisering (Marecki, 2015:22). 

Narkotika och missbruk ses som en symbol för det som är okänt och skrämmande i ett 

samhälle och det finns då ett behov av att markera hur mycket avvikelse från normen som kan 

tolereras (Goldberg, 2010:6). Sprutbytet och dess patienter ses som något farligt och okänt 

vilket medför att verksamheten, personalens val av arbetsplats och patientgruppen ifrågasätts. 
 

6.2.1 Att försvara en arbetsplats och patientgrupp 

På frågan: “Har du fått stå upp för sprutbytet?” svarar majoriteten av intervjupersoner att de 

har fått göra det i olika sammanhang, både privat och professionellt. IP5 berättar att hon i 

diskussioner med människor som tidigare varit tveksamma till sprutbyte fått dem att se större 

bilden av vad sprutbytet innebär och vad det gör för patienterna. Vidare berättar hon att 

fördomar om patienterna är anledningen till ifrågasättandet av verksamheten och att hon då 

ofta hamnar i en försvarsställning. Hon säger vidare att: 

 

“Om de har en negativ inställning så blir jag väldigt provocerad. Jag pratar väldigt gärna om 

mitt jobb och så har det alltid varit. Jag propagerar gärna för vårt syfte om jag hör att någon 

har en annan uppfattning.” (IP5) 
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Många av intervjupersonerna, som citatet ovan illustrerar, berättar gärna om verksamhetens 

syfte när de möter personer som är negativt inställda. Flera av de intervjuade anser att detta är 

en del av verksamhetens syfte och skyldighet att bemöta kritik och attityder som är felaktiga 

och som bidrar till en stigmatiserad bild av patienter och verksamhet. Andra ur personalen 

reagerar och berättar att de blir provocerade, arga och ledsna över att verksamheten 

motarbetas och som de upplever det, ständigt missförstås och misskrediteras.  
 

Det som i nuläget anses vara avvikande från rådande normer är socialt konstruerat och kan 

omförhandlas och förändras över tid. Det som anses accepterat och gängse norm kan därför 

beskrivas som något dynamiskt (Marecki, 2015:20ff.). Arbetet som personalen vid 

sprutbytesverksamheten utför är ett led i ett förändringsarbete som strävar mot att motarbeta 

negativa attityder. Berger och Luckmanns teori om legitimitet bygger på en liknande grund, 

att den uppsättning normer och värderingar som finns i ett samhälle bygger på en gemensam 

överenskommelse om vad som är önskvärt och avvikande. Den här överenskommelsen kan 

dock utmanas av alternativa perspektiv och åsikter och där i kan det uppstå en konflikt mellan 

olika synsätt (Berger & Luckmann, 1966:112). Det som personalen berättar i intervjuerna 

visar hur de i olika sammanhang tvingas legitimera sitt arbete och verksamhetens existens. 

Ofta upplever personalen att de argument som riktas mot sprutbytet och dess patienter bygger 

på ofullständig information om verksamhetens syfte. Berger och Luckmann menar att 

legitimitet bygger på kunskap om hur någonting är och hur någonting bör vara och benämner 

detta som kognitiva och normativa element (Berger & Luckmann, 1966:117).  

 

I de fall då kunskapen om sprutbytet är begränsad till att verksamheten endast delar ut sprutor 

som därmed underlättar för människor att missbruka blir slutsatsen utifrån ett normativt 

synssätt att det inte är önskvärt, därför ses sprutbytesverksamheten som illegitim och 

oförenlig med hur missbruk och narkotika ska hanteras i samhället. Sprutbytet utmanar på ett 

sätt den rådande synen på missbruksvård men saknar legitimitet i viss utsträckning vilket 

vissa individer och grupper uppfattar som att verksamheten går emot den nolltolerans som 

finns gentemot droger. Personalen blir företrädare för en verksamhet som visserligen har 

funnits och verkat i trettio år men som fortfarande ses som kontroversiell. Hur personalen 

reagerar på det motstånd som de möter i sociala och professionella sammanhang skiftar något. 

En del av intervjupersonerna reagerar emotionellt och berättar att de blir “arga”, “ledsna” och 
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“trötta” på att ständigt höra negativa åsikter om deras arbetsplats medan andra inkluderar 

bemötandet av attityder i sin yrkesroll och betraktar det som en arbetsuppgift.  

6.3 Vad gör personalen för sina patienter? 

6.3.1 Samarbete med andra avdelningar och patientintyg 

Flertalet av intervjupersonerna berättar om hur de på olika sätt utformar strategier efter 

patientgruppens behov och förutsättningar, dessa strategier kan också ses som ett sätt att 

motarbeta och förändra attityder som omgärdar främst patientgruppen men även 

verksamheten. Patienterna som exempelvis kommer till sprutbytet med olika skador behöver 

inte förklara hur skadorna har uppkommit, vilket annars kan bemötas med negativa attityder 

inom andra delar av vården. I kontakten med andra vårdavdelningar sker ett samarbete kring 

patientgruppen och sprutbytesverksamheten har personal med kompetens och kapacitet att ta 

hand om vissa behandlingar som normalt sett görs på andra avdelningar. En av anledningarna, 

berättar IP5, kan vara att en person som är drogfri men har ärrvävnad eller andra märken på 

kroppen som tyder på missbruk hellre vill behandlas på sprutbytet för att inte behöva visa upp 

skadorna och då riskera att mötas av frågor och misstänksamhet på andra avdelningar. I dessa 

fall kan andra avdelningar inom sjukvården skicka remisser till sprutbytet att genomföra 

behandlingen och på så vis leder samarbetet till att patienten får den behandling som behövs. 

IP8 berättar att personalen skriver intyg till sina patienter som de kan visa upp när de söker 

vård på andra mottagningar: 

 

“Vi märker att när våra patienter kommer in och det inte finns någon läkare här just då, att 

dem gärna vill ha ett intyg från oss att dem ska söka på akuten för att på något sätt väger det 

tyngre att komma dit med papper där det står att sprutbytet har sagt att jag ska komma hit.” 

(IP8)  
 

Det förekommer att patienter kommer till sprutbytet enbart för att få ett intyg utskrivet, utöver 

besök för byte av verktyg, då detta skapar extra trygghet när de söker vård på avdelningar där 

de upplever att de blir negativt bemötta. IP9 säger att det är svårt att säga med vilken frekvens 

dessa intyg utfärdas, men uppskattar att de skriver intygen ungefär en gång i månaden. Exakt 

hur dessa intyg tas emot på andra avdelningar är svårt att svara på, berättar intervjupersonen. 

Intygen har dock vid flera olika tillfällen benämnts som remisser i journalanteckningar vilket 

tolkas positivt och att deras intyg tas på allvar och hanteras som reella remisser. Personalen 
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ser att det finns ett behov av att stärka sina patienters position och utfärdandet av intyg är en 

del i arbetet för att försäkra sig om att patienterna får tillgång till nödvändig vård. De upplever 

att det tillhör deras yrkesutövning att värna om och arbeta för sina patienter även då de 

befinner sig inom andra delar av hälso-och sjukvården.  
 

Personalen har även möjlighet att hjälpa till i de fall när bekymmer uppstår när en patient 

exempelvis är inlagd på annan avdelning. Då ställer personalen upp och hjälper till med 

provtagningar och liknande, berättar IP9. Påträffas exempelvis en patient på en toalett vid 

någon av sjukhusets andra avdelningar får mottagningen ibland samtal och kan då komma dit 

för att prata med patienten och avlasta personalen på avdelningen. Detta för att de 

förmodligen redan har en relation till patienten men också för att de har professionell kunskap 

och erfarenhet av patientgruppen vilket medför att de kan bemöta den problematik som 

patienten har.  

 

6.3.2 Verksamhetens anpassning till patienternas förmåga och behov 

Att verksamheten har anpassat sitt arbete efter patienterna på de sätt som beskrivs ovan tyder 

på medvetenhet och en vilja att förändra och förbättra från personalen.  

Termen advocacy/förändringsarbete definieras som att arbeta efter social inkludering, 

jämlikhet och social rättvisa, vilket passar väl in gällande personalens hantering av en 

målgrupp som övriga vården tycks hantera annorlunda (Hardwick, 2013). Att arbeta utefter 

advocacy/förändringsarbete innebär olika former av socialt arbete, men det arbete som 

personalen vid sprutbytesverksamheten utför, gör att de enskilda yrkesverksamma kan 

definieras som “professional advocates” (ibid.). Denna term innebär att de inom sin 

professionella yrkesroll arbetar med advocacy/förändringsarbete utöver arbetet som sköterska, 

kurator, barnmorska eller läkare. Även om kuratorn utför det primära psykosociala arbetet så 

som krissamtal, kartläggning av situation, information om insatser och resurser etc. menar 

samtliga intervjupersoner att arbetsgruppen ter sig väldigt o-hierarkisk och att alla verksamma 

utgör en viktig del i det sociala arbetet med patienterna. Inom teamet kan viktiga aspekter 

fångas upp i ett möte med patient och delas vidare till någon annan vid behov. Vid 

provtagningar, undersökningar och liknande situationer genomför sköterskor och läkare 

ständigt samtalsbaserat arbete och skapar på så vis ett möjligt utrymme att hjälpa ytterligare, 

berättar IP7 och åskådliggör personalens roll som en form av bollplank för patienterna.  

 

“Man kan inte blunda för att det finns personer med missbruk, det har alltid funnits, 
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människan har alltid sökt rus, vare sig det är fredagsvin eller heroin” hävdar en av 

intervjupersonerna och syftar på att verksamheten fungerar som skadereglering i form av rena 

sprutor och övriga tillbehör, att ta hand om fysiska skador men också en plattform där man 

kan nå ut och motivera till behandling. Vidare anser intervjupersonen att man bör vara mer 

pragmatisk gällande frågan om missbruk och hur man arbetar med missbrukare. Att arbeta 

pragmatiskt, är en del i arbetet med advocacy/förändringsarbete, att med en realistisk 

utgångspunkt se vad som går att uppnå med arbetet. Flera av intervjupersonerna nämner att 

arbetet med patienterna handlar om att vara i nuet och att hjälpen behövs här och nu, försöka 

förbättra rådande situationen och undvika negativa förändringar (Dalrymple & Boylan, 

2013:1; Wilks, 2012:1). Avsikten med advocacy/förändringsarbete är bland annat att verka 

för att patienten skall få ökade valmöjligheter, vilket också flertalet intervjupersoner berörde i 

resonemang angående hur de arbetar med patienterna. En del i det förändringsarbete som 

personalen genomför är att motarbeta särbehandling på individuell nivå för den enskilda 

patienten samt på systematisk nivå i form av att de engagerar sig och vill förändra synen kring 

sprutbytet och patienterna (Dalrymple & Boylan, 2013:19). 

Ytterligare exempel gällande personalens advocacy/förändringsarbete är följande citat från 

intervjuperson tre:  

 

“Vissa patienter kan man ha längre kontakter med, ses ofta och regelbundet men annars så 

träffar jag dem när de väl är här och då får man fånga upp det i stunden. Om man inte finns 

där i stunden och de kanske får en tid till imorgon kan det ha hänt massor under dygnet och då 

har man förlorat den kontakten, för det tillfället. Det är mycket här och nu.” (IP3) 

 

Utöver det som citatet ovan beskriver kan exempelvis en patient ha gjort tio behandlingar, 

utan resultat, men det är viktigt att fortfarande bibehålla fokus och fortsätta arbeta, då det elfte 

försöket kan ge resultat, berättar intervjupersonen vidare. Att förmedla detta hoppet till 

patienterna, är en viktig uppgift för personalen. Dessa exempel innefattar vad arbetet med 

advocacy/förändringsarbete syftar till och att man bör ha en realistisk syn kring vad som 

faktiskt går att uppnå samt att fortsätta fokusera och arbeta trots motgångar (Wilks, 2012:1). 

Sprutbytet är en form av advocacy/förändringsarbete då de ges en möjlighet att bibehålla sina 

rättigheter till rättvis och fri vård samt utöver själva bytet av verktyg erbjuds hjälp av kurator, 

barnmorska och läkare som ökar chanserna till en förbättrad livssituation. Trots motgångar 

och uteblivna möten, är vår upplevelse och uppfattning att personalen fortfarande har energi 

och vilja att arbeta för förändring.  
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IP8 berättar att de som arbetar vid sprutbytet tar hand om patienterna och samtidigt “vänder ut 

och in på oss själva” för att ta reda på och lösa de saker som kommer upp. Ytterligare 

exempel gällande personalens arbete är att de kämpar med “näbbar och klor” som en av 

intervjupersonerna uttrycker det. Bytet av verktyg utgör en yta för personalen att träffa och 

hjälpa patienterna till drogfrihet och behandling men mycket handlar om att finnas till i 

stunden, menar IP2. Vikten av att det finns någon som ser och lyssnar, pratar lite grann och är 

en mänsklig kontakt är aspekter som IP1 betonar och menar att de fyller en viktig funktion i 

att behandla människor som går dit jämlikt. Flertalet intervjupersoner menar att som personal 

inom sprutbytet bör man inte vara för dömande utan påminna sig om att patienterna ständigt 

har folk runtomkring sig som tycker och tänker kring vad de gör och att verksamheten istället 

skall vara en plats de kan komma till och bli väl omhändertagna.  

 

Respekten mellan personal och patienter återkommer i intervjuerna med personalen. Flera av 

intervjupersonerna beskriver en form av ömsesidig respekt, där patienterna ser mottagningen 

som deras ställe och medverkar till att ordning och respekt upprätthålls mellan patienter och 

personal. Denna ömsesidiga respekt har lett till att det har varit väldigt få incidenter, berättar 

IP3, och flera av de andra poängterar att sprutbytesverksamheten är utformad efter 

patienternas behov och förmåga. De förstår att deras patienter kan uppfattas som stökiga och 

otåliga men att detta också tillhör den problematik som ett aktivt missbruk innebär. Ett 

återkommande exempel är att det är svårt att göra tidsbokningar med patienterna då en del är 

hemlösa och att patientgruppen ofta är rörlig både inom Skåne och resten av landet. Att vara i 

ett aktivt missbruk medför att patienterna sällan har tålamod att vänta längre stunder på att få 

vård, de kan vara abstinenta och avviker för att skaffa droger.  På grund av detta har 

sprutbytesverksamheten flexibla tider, något som inte är möjligt på andra ställen berättar IP9. 

Denna ömsesidiga respekt kan ses som en slags motreaktion gentemot stigmatiseringen som 

patienterna ofta möter inom andra vårdinrättningar. Anpassningen från personalen utefter 

patienternas behov och förutsättningar är ett ytterligare exempel gällande 

advocacy/förändringsarbete, för att hjälpa patienten att återfå kontroll över sin situation, öka 

upplevelsen av makt över sin livssituation och bygga upp självsäkerhet och självförtroende 

(Dalrymple & Boylan, 2013:2). Följande citat från intervjuperson åtta beskriver denna 

anpassning ytterligare: 

 

“Här kan vi säga till patienterna: kom mellan måndag, tisdag, onsdag och mellan klockan 9 
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och halv 4, så de har hela dagarna på sig. För det är en sak som vår målgrupp kan ha lite svårt 

med, att passa tider, det är ju inte det att de inte har för avsikt att komma då de kan vara ute i 

god tid men att det händer något på vägen, ett telefonsamtal eller något annat och så tappar 

man den tråden. Men här har man hela dagen på sig.” (IP8)  

 

Citatet ovan beskriver tillvägagångsättet att se till gruppens behov och beteenden som medför 

att patienten dels får vård och hjälp men även besparar andra delar av sjukvården genom att 

minska uteblivna besök på andra avdelningar, anser IP8 och IP9. De båda menar också att det 

är en kostnadseffektiv insats då det bidrar till att minska inneliggande vård. De 

samhällsekonomiska kostnaderna av skador orsakade av missbruk minskar också, menar IP3, 

då patienterna kommer dit självmant och genom förebyggande arbete bidrar detta i längden 

till färre händelser och kostnader. I relation till personalens resonemang gällande 

verksamhetens effekter, menar Bitektine och Haack (2015) att en organisations legitimitet 

hela tiden utvärderas av individuella bedömare och större grupperingar. En organisations 

handlingar utvärderas utifrån de positiva eller negativa sociala, politiska och ekonomiska 

effekter som de får. De ekonomiska effekterna som IP8 och IP9 diskuterar kan ses som en 

aspekt som legitimerar sprutbytesverksamhetens varande, att genom att anpassa sin egen 

verksamhet utifrån patientgruppens förutsättningar avlastar man också andra delar av 

sjukvården och ur ett längre perspektiv använder skattemedel på ett kostnadseffektivt sätt. IP2 

menar också att kostnaden för sprutbytet är relevant då det är landstingen som bekostar 

verksamheten och inte kommunerna vilket är ett argument för att legitimera för kommunerna 

att införa verksamheten i större utsträckning. De ekonomiska effekterna som Bitektine och 

Haack (2015:23) benämner går att se ur två perspektiv i förhållande till sprutbytet, dels att 

dess effekter besparar andra delar av sjukvården men också att det ekonomiska ansvaret på 

kommunerna inte är ett beslut som behövs fattas och försvaras av kommunpolitiker.  

6.4 Att bemöta och förändra attityder 
6.4.1 Strategier för förändring: studiebesök  

IP4 menar att det finns en bild av att sprutbytet endast går ut på att dela ut sprutor till personer 

som missbrukar och att det är verksamhetens enda service till patienterna. När 

intervjupersonen förklarar att de under trettio års tid har fungerat som en vårdcentral som 

erbjuder kuratorskontakt, tillgång till barnmorska och vaccinationer mot exempelvis hepatit 

möts hon ofta av förvåning och positiva reaktioner. Ytterligare intervjupersoner understryker 
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att själva utbytet av sprutor och kanyler endast utgör en del av hela verksamhetens arbete med 

patienterna, en stor del utgörs av arbetet med att motivera till behandling och omvårdnad av 

andra problem och frågor som patienterna har, även om verksamheten i grunden fokuserar på 

att förebygga och förhindra infektionssjukdomar. Flera intervjupersoner upplever att det finns 

en okunskap om vad sprutbytet egentligen gör och de menar att det är positivt om andra 

professioner och personer utifrån gjorde fler studiebesök för att kunna visa hur de arbetar 

inom verksamheten. Även ett mer omfattande samarbete med sprutbytesverksamheter i andra 

städer samt de nya planerade sprutbytena i landet skulle vara positivt menar flera av 

intervjupersonerna. Att då kunna dela med sig av sin professionella kunskap och erfarenheter 

skulle bidra till en mer rättvis bild av arbetet som bedrivs på mottagningen.   

 

IP3 anser att ett bra sätt att bemöta och förändra omgivningens attityder är att bjuda in till 

studiebesök då människor som kommer hit “alltid blir positivt förvånade” och inser hur 

verksamheten arbetar vilket de ej hade föreställt sig innan besöket. Bristen på kunskap om 

vad sprutbytesverksamheten är och hur det fungerar är en stor anledning till varför det finns 

negativa åsikter, rädsla och tveksamhet från omgivningen gentemot sprutbyte, anser samtliga 

nio intervjupersoner.  
 

De studiebesök som verksamheten erbjuder genomförs utefter värnande om patienternas 

integritet, säger IP6, och menar att intresset för verksamheten finns inom de kretsar hon rör 

sig men att omgivningen inte känner till hur bred verksamheten är eller exakta innebörden av 

själva sprutbytet. Generellt är bilden relativt positiv bland de som har kunskap om sprutbyte 

sedan tidigare men den stora grupp som inte vet någonting är ofta negativ och tror att det är 

“något knarkliberalt påhitt” fortsätter IP6. Då verksamheten inte är utbredd i hela landet, och i 

nuläget endast finns på relativt få platser medför detta att folk allmänt vet lite eller ingenting 

om verksamheten och insatsen sprutbyte enligt IP6. IP5 menar också att studiebesök är det 

mest effektiva och enklaste sättet att förstå verksamheten då detta medför att utomståendes 

mentala bilder av vad ett sprutbyte är kan förändras. Ett besök kan hjälpa besökaren att se en 

av många olika former av vårdinrättningar och “gnaga bort lite fördomar samtidigt” säger IP5. 

IP2 menar att studiebesöken är en av verksamhetens uppgifter för att försöka nå ut då det 

fortfarande finns motståndare till sprutbyte, som bland annat menar att det inte finns någon 

evidens för att det fungerar. En kritik som IP2 menar är felaktig då evidensen finns tillgänglig 

men att kritikerna ej läser den.  
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6.4.2 Strategier för förändring: debattartiklar 

För att kunna förändra de negativa attityder som finns gentemot verksamheten och patienterna 

menar samtliga intervjupersoner att det behövs mer kunskap om både infektionssjukdomar 

och missbruk. Under insamlingen av empirin gick det att urskilja hur personalen bemötte 

negativa attityder mot sprutbytet och patienterna olika beroende på vilken position de hade 

inom verksamheten. En aspekt som majoriteten av intervjupersonerna lyfte fram var att om 

fler sprutbyten öppnade i landet skulle det bidra till att normalisera verksamheten och på så 

sätt ge sprutbytet en naturligare position inom sjukvården. En av intervjupersonerna, IP4, 

berättar om hur de ibland svarar på argumenten mot sprutbyte genom att skriva debattartiklar 

för att bemöta vad som beskrivs som “föråldrade argument” med vetenskaplig evidens. 

 

“Vi har skrivit genmälen i olika tidningar men nu på senaste tiden har vi också börjat skriva 

tillsammans med dem från verksamheten i Stockholm, med forskare vid Malmö högskola och 

verksamma från beroendevården. Tillsammans bemöter vi det här och det som är vårt tyngsta, 

så kallade, vapen i det här är ju den vetenskapliga evidensen. Man kan ha en magkänsla som 

t.ex. kommunpolitiker ibland hänvisar till, men dem brukar faktiskt ändra sig när de fått 

fakta.” (IP4) 

 

Intervjupersonen fortsätter och berättar att det är positivt att det bedrivs forskning om 

sprutbytesverksamhet då det genererar ny och aktuell evidens att hänvisa till. Svenska 

myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är positivt inställda till insatsens 

positiva effekter i förebyggandet av smittspridning och motivera till drogfrihet, berättar hon 

vidare. Det finns olika strategier för att främja den egna organisationens legitimitet samt 

förändra känslor och normer hos dem som upplever organisationen som illegitim. Det kan 

handla om att lyfta olika aspekter av det arbete man gör genom att visa att det finns ett behov 

av förbättring eller komplettering inom ett område. Företrädare för organisationen kan visa på 

att den verksamhet som utförs är användbar för att exempelvis stävja ett samhälleligt problem 

(Bitektine & Haack, 2015: 65). Genom att hänvisa till undersökningar som gjorts om 

smittspridningen av HIV och hepatit kan sprutbytet underbygga sina argument med evidens 

och samtidigt visa på ett konkret användningsområde för insatsen. “Vi har till exempel inte 

haft något akut hepatit B-fall på flera år” säger IP4 och menar att det finns en konsensus inom 

beroendeforskning som pekar mot att de skademinimerande och förebyggande aspekterna 

fungerar. Sprutbytesverksamhetens arbete handlar dels om att motverka spridningen av 

infektionssjukdomar men också för att motivera till drogfrihet och behandling. Det 
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motiverande arbetet är svårare att mäta och presentera i kvantitativa termer, som exempelvis 

hur många av patienterna som väljer att genomgå LARO-behandlingar (Läkemedelsassisterad 

rehabilitering vid opiatberoende) genom sprutbytet, menar IP2. I det avseendet finns det 

utmaningar för sprutbytesverksamheten att legitimera och presentera effekterna av det 

motiverande arbetet på ett greppbart och tydligt sätt. 
 

Arbetet med att förändra attityder möter dock motstånd, exempelvis under en 

konferens/utbildningsdag där infektionsläkare, politiker och personal inom beroendevården 

var inbjudna. Under dagen hölls en presentation av arbetet på sprutbytet i Malmö och 

eftermiddagen ägnades åt en workshop och diskussionsgrupper. Intervjupersonen som var 

närvarande upplevde det som ett lyckat seminarium och att det var ett konstruktivt 

samtalsklimat. Senare publicerades en debattartikel från några av deltagarna som menade att 

seminariet var vinklat. Intervjupersonen berättar hur detta gör henne ledsen, arg och att de 

istället bör se potentialen i ett samarbete mellan olika delar av beroendevården och sprutbytet, 

att det skall ses som komplement till varandra och inte varandras motsatser.  

Även under studiebesök och föreläsningar upplever flera ur personalen att det ofta är en liten 

grupp av deltagarna som är intresserade medan de andra deltagarna inte är lika entusiastiska. 

Studiebesöken bidrar till att en del som tidigare varit motståndare ändrar sin uppfattning något 

och framförallt i de fall då de får möjlighet att träffa en patient brukar de bli mer positiva 

fortsätter IP8. IP2 menar att det är verksamhetens uppgift att informera om sprutbytets 

effekter för att nå de som väljer att inte ta till sig den evidens som finns tillgänglig. Hon 

fortsätter och säger att man bör nyansera debatten om missbruk, att man på ett sätt har 

kriminaliserat en sjukdom i Sverige och att man också måste förstå de bakomliggande 

orsakerna till att en person hamnar i missbruksproblematik. IP6 tror att bristen på information 

är anledningen till att man tycker att någonting är “otäckt” och att detta scenario gäller även 

hur man ser på och tänker kring sprutbytet och missbrukare. Det medför att allmänheten 

känner osäkerhet och rädsla och inte vet hur man ska handla i relation till en missbrukare. 

Arbetar man inte med dem eller träffar dem, så är man lite rädd för dem. De som arbetar med 

målgruppen och lär känna dem är inte alls lika negativt inställda, fortsätter IP6.  

 

Legitimitet bygger till viss del på tradition och igenkännande, nya organisationer bedöms och 

uppfattas utifrån redan befintliga institutioner som finns inom ett samhälle. Kollektivt 

handlande eller tänkande baseras på en gemensam förförståelse för hur något är snarare än en 

bedömning av de mål och medel som organisationen presenterar (Berger & Luckmann 1966; 
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Golant & Sillince, 2007:1150). Sprutbytet är en nischad verksamhet som inte är särskilt 

utbredd i Sverige och som nämnts tidigare är en del av legitimeringsprocessen att visa på att 

det finns ett behov och en plats för verksamheten. Ytterligare metoder i processen för 

legitimitet kan vara att som sprutbytesverksamheten sprida sitt budskap och syfte, föreläsa 

och bjuda in till studiebesök. En organisation bör också kunna visa på kunskap och 

kompetens inom det specifika verksamhetsområdet (Golant & Sillince, 2007: 1158). Kunskap 

och erfarenhet av missbruksproblematik menar flertalet av intervjupersonerna är viktigt och 

behöver lyftas fram för att nyansera synen på missbruk då detta är ett komplext fenomen. 

Kompetensen att förebygga infektionssjukdomar och motivera till behandling är också ett 

argument för att verksamheten är legitim och fyller en viktig funktion inom beroendevården.  

 

6.4.3 Attitydförändring: det nya lagförslaget 

Under arbetet med denna studie lade regeringen fram ett lagförslag som innebär att den 

kommunala vetorätten mot sprutbyte försvinner vid årsskiftet. När lagändringen träder i kraft 

kommer detta innebära att landstingen tar över beslutsfattandet att införa sprutbyten i berörda 

kommuner. IP4 tror att detta medför att ett betungande ansvar lyfts från kommunpolitiker att 

fatta beslutet om ett införande, främst på grund av att det egentligen är en sjukvårdsfråga som 

ska handläggas av personer som är insatta i beroendevård och infektionssjukvård. IP5 

resonerar liknande kring frågan och menar att det inte är politikers arbete att bedöma 

individens vårdbehov utan något som landstingen skall avgöra. Intervjupersonen anser att 

man kan se lagförslaget som en form av attitydförändring och hennes upplevelse är att 

landstingen tenderar att vara mer positivt inställda till sprutbyte än vad politiker är. Däremot 

finns det ett större motstånd ju längre norrut i landet man kommer, det är “tungrott” och 

mycket motstånd norr om Stockholm fortsätter hon. Även i Göteborg finns mycket motstånd 

men förhoppningsvis kommer acceptansen öka i och med fler sprutbyten, menar IP5 som 

själv upplever en attitydförändring under tiden hon arbetat på sprutbytet och att lagförslaget är 

en del i denna förändring.  
 

En eventuell förskjutning av beslutsfattandet från kommunerna till landstingen skulle 

innebära en positiv förändring, anser flera av intervjupersonerna. De menar att detta skulle 

leda till att fler sprutbyten öppnades samt att detta kommer få en normaliserande effekt 

gällande synen kring missbruk och sprutbytesverksamheten. Bitektine & Haack (2015) menar 

att lagstiftande och implementering av lagar leder till ökad legitimitet, IP4 tror att det kommer 

vara en lättnad för samtliga parter att vetorätten lyfts bort. Politiker som av olika anledningar 
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inte kan eller hinner sätta sig in i frågan slipper att ta ett beslut för eller emot som kan kosta 

mycket rent politiskt, fortsätter hon. Detta påstående får stöd i den vetenskapliga litteraturen 

om legitimitet, vissa frågor som upplevs som särskilt känsliga undviks för att ett beslut för 

eller emot får skulle kunna få negativa konsekvenser (Bitektine & Haack, 2015:67). Den 

expertis inom beroende och infektionssjukvården som bör tas till vara på i de här frågorna 

menar flera av intervjupersonerna, sprutbytet bör inte heller sättas i motsatsförhållande till 

annan beroendevård utan istället ses som ett komplement i en större behandlingskedja. 

Verksamheten arbetar mot samma mål som annan beroendevård, att det yttersta målet är att 

patienten en dag ska bli drogfri, något som samtliga intervjupersoner framhåller är viktigt att 

komma ihåg när sprutbytet diskuteras. Ur legitimitetssynpunkt kan man gå till historien för att 

hämta stöd för att den egna verksamheten behövs (Bitektine & Haack, 2015:64). Personalen 

på sprutbytet återkommer till det faktum att det inom beroendevården i Sverige finns 

utvecklingspotential och att införandet av sprutbytesverksamheten i Skåne i slutet av 1980-

talet har genererat positivt mätbara effekter. Berger och Luckmann (1966:138) talar om att 

normer institutionaliseras över tid, det vill säga att deras existens är relativt självklar som inte 

ifrågasätts. När institutionaliseringen sker medför detta att institutionerna blir tröga och 

förändras långsamt, ifrågasättandet sker inte i någon större utsträckning och man gör vissa 

saker “inte därför att de fungerar utan därför att det är rätt”(ibid.). Personalens arbete med att 

förespråka och bemöta kritik kan ses som en reaktion mot institutioner som upplevs tröga och 

problematiska, även om verksamheten funnits i trettio år sker förändring gradvis och mycket 

av det institutionaliserade synsättet finns kvar.  
 

7. Avslutande diskussion  

Studiens syfte var att undersöka personalens uppfattning gällande omgivningens attityder 

samt huruvida dessa attityder påverkar personalens arbete. Vid analys av intervjuer med 

yrkesverksamma inom sprutbytesverksamheten kunde vi urskilja flera likheter i personalens 

upplevelser av att arbeta inom en kontroversiell arbetsplats och av omgivningens attityder. 

Ofta förekommer negativa attityder mot deras patienter, som bland annat yttrar sig i form av 

särbehandling i kontakt med övrig vård på grund av att de har missbruksproblem samt 

infektionssjukdomar som HIV och hepatit. Personalen upplever att det finns förutfattade 

meningar, rädsla och okunskap och kring verksamheten och patientgruppen. Dessa attityder 

möter personalen i privata sammanhang, i sin yrkesutövning och i den offentliga debatten om 
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sprutbyte. Detta leder också till att personalens yrkesval ifrågasätts och flera intervjupersoner 

berättar om hur de får försvara och stå upp för sprutbytesverksamheten.  

Verksamheten har anpassat sin hantering och bemötande av patientgruppen utefter deras 

behov och förmåga för att på detta sätt möjliggöra framsteg och arbeta för drogfrihet. Denna 

anpassning exemplifieras i ett samarbete med andra avdelningar och utfärdande av 

patientintyg som underlättar för patienten i kontakt med övrig vård, flexibla öppettider och ett 

pragmatiskt förhållningssätt till patienternas problematik. Anpassningen grundar sig i att 

missbruksproblematik är komplex och bör utformas därefter, det är också en konsekvens av 

de attityder och den särbehandling som deras patienter får utstå. Personalen arbetar medvetet 

för att öka kunskapen om verksamheten och på detta sätt försvara mot negativa attityder. De 

metoder som används är bland annat att kontinuerligt bjuda in till studiebesök och 

föreläsningar, informera om verksamhetens syfte och skriva debattartiklar. Gällande 

personalens arbete att förändra omgivningens attityder hoppas samtliga intervjupersoner att 

regeringens lagförslag kring att slopa kommuners vetorätt kommer medföra en positiv och 

normaliserande effekt gällande synen kring sprutbytesverksamheten och missbruk i 

allmänhet, i takt med att fler verksamheter startas runt om i landet.  
 

De teoretiska perspektiv som använts i denna studie har bidragit till en djupare förståelse av 

personalens berättelser, dock finns det begränsningar i de teorier vi har arbetat efter. Det finns 

aspekter som inte fångas upp eller låter sig förklaras då teorier belyser en avgränsad en del av 

verkligheten. Berger och Luckmanns teorier har varit användbara för att förklara legitimitet 

på ett övergripande plan men har varit svårare att översätta till en specifik kontext, i studien 

har vi då använt oss av andra teoretiker (se Betiktine & Haack 2015, Golant & Sillicine, 2007) 

som komplement. På samma sätt har Goffmans teorier om stigmatisering och “de avvikande” 

översatts och överförts till den kontext som denna studie undersöker.  I den genomförda 

studien har vi upplevt en utmaning att i vissa fall att tydligt kunna särskilja vilka attityder som 

riktar sig mot verksamheten, personalen eller patienterna. De attityder och uppfattningar som 

finns riktar sig mot ett fenomen som innehåller olika aktörer och komponenter, dessa 

samspelar och kan därför inte på ett enkelt sätt skiljas från varandra. Vi har under arbetet med 

studien kombinerat de olika teoretiska perspektiven i den mån det har varit möjligt och där vi 

ansett att det tillfört något till analysen.  
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Då vi valt att fokusera denna studie kring personalens perspektiv och hur de upplever 

omgivningens attityder hade det varit intressant att utforma en liknande studie men att byta 

perspektiv till patienterna, för att på detta sätt jämföra svar och se huruvida upplevelser 

stämmer överens. Vi har även funderat vilken effekt resultatet skulle få om vi hade vidgat 

studien till fler städer där sprutbytesverksamheter förekommer för att se ifall resultatet skiljer 

sig. Det hade även varit intressant att studera andra avdelningar inom hälso- och sjukvården 

för att undersöka hur de tycker och tänker kring sprutbytesverksamheten och patientgruppen, 

då detta perspektiv i vår studie kommer från personalen själva. En annan vinkel gällande 

potentiell studie hade varit att fokusera kring verksamhetens flytt till nya lokaler och att då 

intervjua sjukhusledning och politiker samt personal för att på detta jämföra olika perspektiv 

vid en specifik händelse av förändring. Då kommande lagändring troligtvis medför att fler 

sprutbyten startas i landet vore en likadan studie intressant att genomföra om ett antal år för 

att se ifall fler sprutbytesverksamheter medfört förändrade attityder, vilket flera av 

intervjupersonerna resonerade kring. En alternativ utformning till studie gällande 

omgivningens attityder hade kunnat vara att genomföra en diskursanalys av debattinlägg 

gällande sprutbytesverksamheten och genom detta urskilja olika sidor av den debatt som rör 

denna verksamhet. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

Vi som genomför denna studie är Jacob Brunt och Viktor Svensson, socionomstudenter vid 

Socialhögskolan i Lund och den planerade studien utgör vår C-uppsats.   

Syftet med vår studie är att vi önskar intervjua personal vid sprutbytesverksamheter för att 

undersöka deras uppfattning kring sprutbyte som insats, huruvida deras uppfattningar 

påverkats av att arbeta på sprutbytet och i så fall hur. Vidare syftar vår studie till att undersöka 

personalens upplevelser av omgivningens attityder gentemot sprutbyte.  

Vi vill få en inblick i personalens uppfattningar, tankar och erfarenheter kring arbetet vid 

sprutbytesverksamhet och önskar genomföra intervjuer med personalen. De personer som vi 

vill intervjua kommer att få svara på frågor gällande sin profession och sitt dagliga arbete. 

Intervjuerna är planerade att fortgå i ungefär 30-45 minuter. 

Vi eftersträvar största möjliga konfidentialitet i vår studie genom att ingen obehörig får ta del 

av materialet. Materialet kommer att förvaras så att det endast är åtkomligt för oss. Vid 

publicering kommer informanter avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till 

enskilda individer. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller 

välja att inte svara på frågor utan närmare motivering. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 

Önskar du att deltaga, var vänlig kontakta någon av oss per telefon eller e-post för vidare 

information och tidsbokning.  

 

Jacob Brunt                                                                           

jacob.brunt@hotmail.com 

 

Viktor Svensson 

perviktors@gmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
Introduktion samt information angående frivillighet och skydd av material samt 

avidentifiering i studien. 
 

Bakgrundsinformation: Tid inom sprutbytet? Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

Har du med den här gruppen innan: om ja, i så fall vad? 

 

“Åsikt om sprutbyte som insats, har deras egna uppfattningar påverkats av att arbeta 

där och i så fall hur?” 

- Hur ser du på sprutbyte som insats? 

- Fördelar/nackdelar med sprutbyte som insats? 

- Uppfattning om sprutbyte innan du började? Vad fick dig att söka? Förändrats?  

- Kan du beskriva utvecklingen från “hiv-förebyggande initiativ till mer brett forum”? + 

Följdfrågor  

- Hur arbetar arbetsgruppen tillsammans? + Följdfrågor  

- Fick du någon form av utbildning/introduktion eller liknande när du började arbeta? 

- Hur tänker du kring lokalen? (externt från sjukhuset jämfört med att vara en del inom en stor 

sjukhusbyggnad?) 

 

Hur upplever personalen omgivningens attityder gentemot sprutbyte, påverkar dessa 

personalen och isåfall hur? 

- Vad är den generella attityden kring sprutbyte, upplever du?  

- Hur yttrar sig omgivningens attityder? I vilka sammanhang?   

- Hur upplever du att inställningen till sprutbyte är inom din egen yrkesgrupp?  

- Har du fått kritik, blivit ifrågasatt, på grund av att du arbetar på sprutbytet? Försvara arbetet? 

- Tar du del av om vad andra har för åsikter om sprutbytet?  

- Vad är din uppfattning kring det nya lagförslaget om att slopa kommuners vetorätt? 

- Vad tror du kan förändra/+påverkar omgivningens inställning till sprutbyte?  

- Varför tror du att sprutbyte är så omdebatterat i Sverige? 

 

Har du något du vill tillägga? Tack för din medverkan!  


