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Abstract: 
 
This paper examins attitudes towards harm reduction with in focus on supervised injection 

site measures in Sweden. Through investigating the senitments of current social work students 

at Lund University, the paper concludes that despite the countries overall effort to combat 

substance abuse, the coming generation of social workes is largely positive to public 

supervised injection centers. The study was done with a qualitative method and included ten 

students responding. The study shows that the participants were positive to supervised 

injection site.  
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Förord:  

 

Stort tack till vår handledare Eva-Malin Antoniusson för inspiration och stöd. Vi vill även 

tacka bibliotekarierna vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, 

Universitetsbiblioteket-Lunds universitet samt Lunds Stadsbibliotek. Ett tack ska också våra 

familjer, vänner samt bekanta ha för deras stöttande i vått och torrt. Tack till respondenterna 

för att ni ställde upp och för era reflektioner. Ett särskilt stort tack till Angelo och Maria för 

all positiv energi ni ger oss. Vi minns med glädje tillbaka på alla fina stunder vi haft under 

uppsatsskrivandet och vill tacka varandra för en underbar tid.  
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1. Inledning	
 
Sverige hade 2014 den näst högsta narkotikadödligheten bland vuxna i EU, näst efter Estland 

enligt en rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 

(2016:67). I denna uppsats ska vi undersöka socionomstudenters inställning till harm 

reduction med fokus injektionsrum genom en kvalitativ metod med intervjuer. Bengt 

Svensson som är professor i socialt arbete beskriver Harm reduction eller skadelindrande 

insatser är begrepp med vars hjälp man belyser inventioner, program och politiska initiativ för 

att minska skadorna för individer, samhällen och länder ur hälsomässiga, sociala och 

ekonomiska aspekter (Svensson 2012:59). Vidare menar Svensson att det finns en rad insatser 

som samhället gör för att reducera narkotikamissbrukets skadeverkningar som inte är särskilt 

kontroversiella. Detta kan exempelvis vara sjukvård, soppkök, socialbidrag eller plats på 

härbärge. Hjälpåtgärder som dessa är accepterade av allmänheten och politiker (Svensson 

2012:177). Anledningen kan vara att de lindrar skador som uppkommit till följd av 

missbruket men inte är direkt kopplade till själva missbruket (ibid). Sundhetstyrelsen har tagit 

fram forskning som visar på en rad fördelar med injektionsrum, framförallt att man förhindrar  

potentiellt dödliga överdoser. Andra fördelar är kontaktskapande med missbrukarna från vård 

och socialtjänst samt den uppenbara hälsofördelen med en ren miljö med rena verktyg för 

missbrukaren (Sundhetstyrelsen 2014:69-70).   

Under 2014 dog 765 personer i Sverige av narkotikarelaterade orsaker (Socialstyrelsen 

2016:7). Journalisten Magnus Linton menar att Sverige under en lång tid har eftersträvat ett 

narkotikafritt samhälle och att detta har resulterat i att harm reduction-alternativet mött 

motstånd. Detta har fått negativa konsekvenser för personer med beroendeproblematik och 

har bidragit till den höga dödligheten bland svenska narkomaner (Linton 2015:25).Forskaren 

Björn Johnson som är docent i socialt arbete i säger beskriver i en intervju med tidningen 

ETC att injektionsrum har ett gott stöd i vetenskapen men att motståndet mot denna typ av 

åtgärder är stort i Sverige. Han menar att Sverige inte är redo för injektionsrum och att föra en 

debatt om detta skulle inte vara konstruktivt för de som förespråkar skadelindrande åtgärder. 

Johnson beskriver hur situationen för missbrukare annorlunda i Danmark jämfört med 

Sverige. I Danmark finns det injektionsrum (s.k ”fixerum”) i en stor utsträckning. Det finns 

såväl mobila som fasta injektionsrum dit missbrukare kommer för att kunna inta droger på ett 

säkert och hygieniskt sätt. Vidare säger Johnsson att det i Sverige finns sprututbyte samt 
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behandling med metadon alternativt subutex/suboxone men motståndet mot åtgärder som 

injektionsrum är stark (Etc 2014:1). Sprututbyten finns idag vid nio orter i Sverige; Malmö, 

Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Stockholm, Jönköping, Karlskrona samt Växjö. Vid 

årsskiftet 2015/16 besöktes dessa sprututbyten 33 000 gånger av cirka 3000 personer. Mellan 

2008-2011 fanns det cirka 8 000 människor i Sverige som injicerade droger (Sveriges 

Riksdag, 2016).  

 

Eftersom detta är en aktuell diskussion anser vi att det vore intressant att intervjua framtidens 

socialarbetare och höra deras inställning till injektionsrum. Detta eftersom de snart skall ut i 

arbetslivet och därmed vara en del av det sociala arbetet i Sverige. Attityder är intressanta i 

den här frågan eftersom det är de som avgör om vi ska injektionsrum eller inte. Vi föreställer 

oss att socionomstudenter har åsikter och reflektioner kring detta ämne. Detta kombinerat 

med det faktum att våra respondenter snart är examinerade gör vårt syfte och frågeställning 

till en intressant grund för att skriva en kandidatuppsats.  

 

2. Syfte	och	frågeställning	
 
 
Syftet med den här studien är att undersöka socionomstudenter vid Lunds universitets 

attityder till harm reduction med ett tydligt fokus på injektionsrum. Undersökningens målbild 

är att på ett djupgående sätt undersöka socionomstudenters argument för eller emot 

injektionsrum i den svenska kontexten.  

 

• Vad har socionomstudenter för attityder till harm reduction med ett tydligt fokus på   

injektionsrum?   

• Vad är socionomstudenternas syn på hur harm reduction och injektionsrum beskrivs 

på utbildningen? 
 

• Vilka för- och nackdelar kan socionomstudenterna se med injektionsrum? 
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3. Bakgrund	
 
I detta avsnitt vill vi ge en övergripande bild av problematiken och den aktuella diskussionen 

kring injektionsrum. Detta gör vi genom att studera tre tidningsartiklar artiklar som vi anser är 

relevanta för att belysa bakgrunden till diskussionen kring injektionsrum. 

 

Artikeln ”Övervakat fixerum tryggare” (2012) i Sydsvenskan belyser de positiva aspekter 

som ett injektionsrum för med sig i för de brukarna som nyttjar det. I artikeln besöks ett 

fixerum d.v.s. injektionsrum i Köpenhamn. Injektionsrummen består av två ombyggda 

ambulanser där brukare kan injicera under uppsyn av såväl sjuksköterskor. Brukarna får 

tillgång till rena verktyg såsom sprutor och kön till dessa rum kan vara långa. Det är en 

kommunal verksamhet där personalen består av sjuksköterskor och socialarbetare. En brukare 

beskriver fördelarna med injektionsrummen och berättar att de får sprutor, tussar samt att de 

exempelvis blir påminda av personalen att tvätta händer. Dessutom är det en stor säkerhet 

(Sydsvenskan 2012:1).  

Den ansvariga sjuksköterskan berättar att de som vill injicera får anmäla sig med valfritt 

smeknamn. Det finns tillgång till doseringsverktyg, sprutor och sterilförpackade små 

servetter. Sjuksköterskorna övervakar injiceringen men ingriper först när någon blir akut sjuk. 

Den ansvarige sjuksköterskan uppger att det hänt att missbrukare fått andningsstillestånd och 

förmodligen avlidit om hen inte varit i ett injektionsrum. I området runt injektionsrummet får 

inte förekomma någon överlämning av droger. De anställda beskriver att de upplever att de 

finns tid och utrymme att prata med brukarna innan deras droger slagit till. Den ansvariga 

sjuksköterskan berättar att de vanligaste drogerna som injiceras i injektionsrummen är heroin 

och kokain (Sydsvenskan 2012:2).  

 

Tidningen ETC intervjuar Björn Johnson (docent i socialt arbete vid Malmö Högskola) i 

artikeln Forskare: Fixerum inget för Sverige (2014). Björn Johnson ger sin syn på huruvida 

injektionsrum som motsvarar de danska fixerummen har en plats i det svenska samhället:  

” Fixerum har ganska gott stöd i vetenskapen och det inträffar i princip inga dödsfall i dessa, 

men jag tror inte vi är riktigt redo i Sverige. Frågan skulle leda till en enorm och destruktiv 

debatt som bara skulle innebära slöseri med energi för de som förespråkar mer 

skadebegränsning. Motståndet mot den här typen av åtgärder är tyvärr stort”  

 



GUSTAV DOVSTAD & AGNES  RISTILAMMI 
 

 

 8 

Johnson förordar istället sprututbytesprogram och behandling med metadon och subuxone. 

Han uppger att det i Malmö har skett en positiv utveckling för behandling i Skåne under de 

senaste sju till åtta åren. Idag är väntetiderna för behandlingar  inte mer än elva dagar och det 

finns flera aktörer än tidigare. Vidare anser Johnson att Sveriges situation inte går att jämföra 

med den i Danmark eftersom de har haft en större missbrukarproblematik än Sverige. Till 

skillnad från Danmark är det många som stannar i behandlingsprogrammen i Sverige (Etc, 

2014:1).  

Johnson anser att det emellertid finns likheter mellan länderna i form av oförmågan att 

förebygga missbruk. Han anser att det inte lönar sig med informationskampanjer utan att 

länderna istället bör fokusera på att förebygga och upptäcka sociala riskfaktorer hos unga. 

Johnson menar att fokus skall ligga på att unga inte skall misslyckas i skolan samt fler 

närpoliser för att förebygga narkotika tillgängligheten (Etc, 2014:2).  

Bengt Ljungberg är infektionsöverläkare och initiativtagare till det sprututbytesprogram i 

Lund som startades 1986. Han hävdar i intervjun Danskt projekt otänkbart i Skåne ( 

Sydsvenskan 2012) att frågan om hur skadan av missbruk ska minskas har låg status i 

Sverige. Ljungbergs sprututbytesprogram är främst en smittskyddsåtgärd för att minska 

spridningen av hiv. Själv är Ljungberg för en restriktiv narkotikapolitik.  

” Jag är för en restriktiv narkotikapolitik, även om man inte får stirra sig blind på detaljer. 

Fixrum är att gå alldeles för långt, att så tydligt underlätta missbruk är att ge upp” säger 

Ljungberg i artikeln.  

 

Skåne sa nej till injektionsrum för narkomaner och i intervju Skåne säger nej till fixerum för 

narkomaner (Sydsvenskan 2016) förklarar regionrådet Anders Åkessson (MP) varför:  

” Det handlar ju inte om några ordinerade droger som injiceras i de lokalerna, och det finns 

inte så stor tillgång till kuratorer eller psykologhjälp. I fixerummen hjälper man till att 

upprätthålla missbruk”, säger Åkesson.  

Ett problem är det faktum att olagliga droger kommer förekomma vid injektionsrummen. 

Danmark har löst den juridiska frågan med att poliser inte skall lagföra individer som har 

innehav av droger i närheten av ett fixerum. Dessutom får de personer som vill bruka droger i 

ett fixerum skriva på ett dokument där de själva ansvarar för sin droganvändning. Åkesson 

tror istället på att få fler sprututbytesprogram, fler behandlingsalternativ och avgiftning med 

hjälp av metadon eller subotex (Sydsvenskan 2016:1).  

Region Skåne har emellertid stött på kritik och i en debattartikel skriver Julius Eberhard 

(Grön ungdom syd) och Mikael Johnasson (brukarföreningen) att det finns bevis för att 
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fixerummen räddar liv och att det finns uppenbara fördelar med injektionsrum, inte minst av 

hygieniska skäl. Författarna till debattartikeln hävdar att politikerna lever i en föreställning 

om att samhället skall vara helt drogfritt och är förvånade över Regions Skånes inställning till 

injektionsrum då Region Skåne tidigare haft en aktiv linje i missbruksfrågor, främst genom ett 

fritt vårdval för behandlingar och ansökan om test med Naloxon som är en nässpray som 

används för att förhindra heroinöverdoser (Sydsvenskan 2016:2).  

 

Journalisten Magnus Linton har har gjort ett inlägg i den narkotikapolitiska debatten med 

fackboken Knark – En svensk historia (2015) som handlar om den svenska narkotikapolitiken 

och beskriver hur samhället bemöter de människor som har beroendeproblematik. Han är 

genomgående kritisk till hur hur man i Sverige ser på narkotika där målet sedan länge varit ett 

narkotikafritt samhälle. Linton beskriver hur man kan se på narkotikapolitiken som en mörk 

berättelse där ett välfärdsprojekt med kulturella homogenitetsambitioner har resulterat i 

tusentals utstötta människor fortfarande får betala denna idés pris med sina liv (Linton 

2015:25). Det är till stor del motviljan mot harm reduction som är orsaken till situationen. 

Linton menar att det i Europa finns två linjer som står emot varandra i kampen om hur man 

bäst ska bekämpa narkotikans skadeverkningar på samhället. Alternativen är harm reduction 

eller att sträva efter ett narkotikafritt samhälle. I västvärlden är Sverige den tydligaste 

företrädaren för målet om det narkotikafria samhället medan de andra länderna allt mer 

lämnat visionen och väljer att förespråka skadelindring eller andra mellanvägar (Linton 

2015:147).  

Detta kan tyckas svårt att förstå. Det verkar som att det i Sverige finns ett stor motvilja att 

lämna den moraliska idén om ett narkotikafritt samhälle trots att man kan se tydliga negativa 

konsekvenser av denna politik och den bristande hjälpen. Enligt Linton så har man i flera 

internationella studier försökt förstå varför ett land som Sverige som annars uppfattas som 

pragmatiskt har haft så svårt att just acceptera harm reduction (Linton 2015:107). Linton 

beskriver hur det i Sverige finns forskare och politiker som är kritiska mot hur vi hanterar 

frågor kring narkotika men att de sällan får något större inflytande. Björn Fries som var 

nationell narkotikasamordnare 2002-2007 utryckte sin oro för Sveriges narkotikapolitik: ”I 

Sverige vet vi nästan ingenting om narkotika. Missbruket har pågått, men diskussionen har 

varit alldeles för låg. Det är idag pinsamt att diskutera svensk narkotikapolitik i internationella 

sammanhang” (Linton 2015:9).  
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4. Tidigare	forskning	
 
I denna del ska vi med hjälp av tidigare forskning skapa en förståelse för områden som har en 

relevans för injektionsrum och harm reduction. Eftersom vi tycker att injektionsrum i 

Danmark är intressant som jämförelse så har vi tittat på en rapport om hur injektionsrummen 

fungerar där. Sedan gör vi en redogörelse för hur narkotikapolitiken ser ut i Sverige med 

fokus på harm reduction. Slutligen har vi läst en rapport om vilka faktorer som avgör om 

socialarbetaren väljer en omvårdande insats eller en rehabiliterande insats. 

 

4.1	Injektionsrum	i	Danmark		
 
Sundhetsstyelsen (den danska motsvarigheten till socialstyrelsen) skriver i sin rapport från 

2014 att sedan de öppnade nya stofindtagelserum i Köpenhamn har också antalet injektioner 

ökat, från 281 intag per dag till 404 intag per dag (2014:68). Stofintagelserum kan vara rum 

både för de som injicerar sina droger och de som röker dem. För de som injicerar rör det sig 

till största delen om kokain, mellan 61-70%. Heroininjektionerna utgör 10% och resterande är 

blandmissbruk i from av kokain/heroin och metadon/kokain. För intaget av droger med 

rökning står kokain för 55% medan heroin och andra opiater utgör resterande del. Den största 

delen av de som brukar stofindtagelserummen är mellan 24 och 53 år. 80 % är män och 20 % 

är kvinnor (2014:69).  

Under 2013 registrerades 109 överdoser som potentiellt kunde slutat med dödsfall. I 62% av 

dessa hade brukaren tagit heroin eller metadon, i 26 % av fallen kokain och resterande 

procentsats är det oklart vilken drog personen i frågar tagit.  

Enligt Sundhetsstyelsens rapport är medarbetarnas uppfattning att stofindtagelsrummene 

bidragit till en ökad kontakt mellan brukarna och resten av samhället. Både sociala 

myndigheter, vårdinrättningar och frivilliga organisationer upplever att de närmat sig de som 

nyttjar rummen på ett sätt som de annars inte hade gjort. Rådgivningscentrat i Köpenhamn har 

haft information i rummen och de anser att kontakten med brukarna ökat.  Vidare skrivs i 

rapporten att även om det är svårt att veta om dessa rum minskar intaget av droger så är 

upplevelsen att missbruket reducerats och att detta kan sättas i samband med 

stofindstagelserummens öppnande. (2014:70).  
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4.2	Narkotikapolitik	
 

Bengt Svensson som är professor i socialt arbete vid Malmö högskola har skrivit boken 

Narkotikapolitik och Narkotikadebatt som innehåller en del diskussioner om den svenska 

narkotikaforskning i förhållande till andra länder. Han beskriver den svenska 

narkotikaforskningen och menar att det i jämförelsevis finns få forskare i Sverige som valt att 

specialisera sig på ämnet narkotikapolitik (Svensson 2012:88). Detta är något som även vi 

upplever när vi försöker hitta forskning på ämnet. Det verkar ännu svårare att hitta forskning 

speciellt inriktad på harm reduction. Svensson menar att narkotikapolitik kan definieras som 

”internationella och nationella lagregler och åtgärder som syftar till att reglera odling, 

framställning, smuggling, försäljning och användning av preparat som definieras som 

narkotika” (Svensson 2012:14). Narkotikapolitiken är utformad för att genom olika åtgärder 

påverka tillgången till narkotika (supply reduction) och åtgärder som är till för att påverka 

efterfrågan (demand reduction). Under de senaste trettio åren har utöver de två första även 

harm reduction fått ett allt större utrymme (Svensson 2012:15). Ett av de områden som 

narkotikadebattörerna är oense om är vad som ska ses som de största narkotikaproblemen. De 

som förespråkar harm reduction menar att ett stort problem är de skador som drabbar 

narkotikaanvändarna till följd av den nuvarande narkotikapolitiken. De som står för den 

restriktiva politiken framhåller istället hur den ständiga nyrekryteringen till missbruk är det 

största problemet. För dem är det viktigare med förebyggande insatser för att förhindra att 

ungdomar börjar missbruka än att de skadereducerande insatser till dem som redan har en 

beroendeproblematik (Svensson 2012:35). 

 

4.2.1	Restriktiv	politik	–	Motargument	till	harm	reduction	
 

Svensson menar att narkotikapolitiken historiskt sätt har haft en karaktär av höger-vänster-

fråga. Han menar att högern har stått för hårda tag och en restriktiv politik medan vänstern har 

större sympati för harm reduction och fokuserar på hur menar ger bäst omsorg för den 

enskilda missbrukaren (Svensson 2012:37). Detta gäller dock den internationella politiken 

och Sverige är här avvikande. I Sverige har det förts en restriktiv narkotikapolitik oavsett 

om  om regeringen har varit socialdemokratisk eller borgerlig. Frågorna kring narkotikapolitik 

har inte varit skiljande utan olika åsikter har varit representerade i alla partier (Svensson 

2012:38). De som företräder en restriktiv politik menar att motståndarnas förslag kommer 
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leda till att narkotikaproblemen ökar genom en större tillgänglighet på droger. Exempelvis 

menar man att underhållsbehandling ger läckage som gör att fler börjar missbruka och att det 

inte kan kallas medicin utan att det är narkotika man ger ut som oundvikligen kommer att bli 

populärt på den svarta marknaden. Dessa åtgärder måste därför vara strängt kontrollerade och 

bara var en absolut sista åtgärd där målet alltid är att sluta på sikt. Det argumenteras även för 

att sprutbytesprogram leder till att fler injicerar. Synsättet att droger är en ofrånkomlig del av 

det moderna samhället menar de restriktiva uppmuntrar unga till att vilja pröva droger. De är 

övertygade om att den egna restriktiva politiken resulterar i att färre blir missbrukare och att 

skadorna av missbruket därmed blir lägre än om man haft en mer tillåtande politik. Ibland 

nämner man även en dominoteori där man menar att om politikerna börjar tillåta vissa 

skadereducerande insatser som sprutbytesprogram så kan det bli en inledning till ytterligare 

tillåtande insatser som injektionsrum. Därefter föreställer man sig att det kan leda till 

legalförskrivning av heroin och slutligen en legalisering av droger (Svensson 2012:40). Det 

finns de som menar att det är ett dubbelspel bakom harm reduction-förespråkarnas och att när 

man talar om skadereduktion så är det i själva verket legalisering man vill ha (Svensson 

2012:41).   

 
Ted Goldberg är professor i sociologi men har en inriktning mot socialt arbete och har skrivit 

boken Hur blir man narkoman? - och hur förhindrar vi det? (2010). Goldberg beskriver hur 

narkotikan kan sägas blivit en symbol för en rädsla för det som är okänt och skrämmande i 

vårt samhälle. Narkotikan har blivit något som man kan tillåtas känna rädsla eller hat inför 

och blir därför något vi också kan känna samhörighet kring (Goldberg 2010:6). Goldberg 

menar att den svenska drogpolitiken bygger på den dominerande sociala konstruktionen av 

drogproblemet. Det handlar om vad som ses som hotbilden och vilka föreställningar som 

finns om själva narkotikan och de människor som brukar narkotika. Han menar att 

konstruktionen av drogproblemet har blivit mer av en ideologi eller trossats än en teori vilket 

har medfört att forskning eller förslag på förändringar inte får något utrymme (Goldberg 

2010:7). För att det ska ske förändringar i drogpolitiken menar Goldberg att det först krävs att 

man ifrågasätter och förändrar de föreställningar som finns. Man måste dekonstruera och 

omkonstruera den nuvarande sociala konstruktionen av drogproblemet (Goldberg 2010:8). 

Goldberg menar att den svenska narkotikapolitiken är grundad på felaktiga idéer. Något han 

anser att man borde tänka på i utformningen av narkotikapolitiken är att steget mellan från att 

pröva droger till att bli en problematisk konsument är långt. Enligt honom är det bara en liten 

del av alla som prövar droger som blir problematiska konsumenter och de som gör det har 
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oftast mycket svåra livserfarenheter bakom sig (Goldberg 2010:246). Han skriver att 

”problematiska konsumenter inte bara köper droger – utan även köper en självdestruktiv 

livsstil som är så extrem att det finns en mycket begränsad rekryteringsbas” (ibid). Goldberg 

menar att problematiska konsumenter har en självdestruktivitet som inte orsakats av 

gatulangare, att man provat droger några gånger eller av toleranta attityder till narkotika. Han 

anser att orsaken istället är nedbrytande psykosociala miljöer (ibid). Opinionsbildning menar 

Goldberg är en viktig del i den svenska narkotikapolitiken. Det läggs stor vikt vid att förmedla 

budskapet om att narkotika inte tolereras, alltså skapa tankar och attityder mot narkotikan 

(Goldberg 2010:48). Detta menar han grundas i tanken om att man genom att avskräcka 

människor från att prova droger så kommer man att förhindra dem från att bli beroende. 

Goldberg menar att man därför anstränger sig för att göra ett avståndstagande överallt så att 

det inte ska uppstå förvirring (ibid). Goldberg diskuterar även harm reduction och menar att 

det är problematiskt att motståndare till harm reduction tycks utgå från att dessa åtgärder 

skulle ha ett dolt budskap som uppmuntrar drogkonsumtion. Exempelvis menar han att man i 

den svenska drogpolicyn talar om farhågor och spekulerar i hur folk skulle kunna uppfatta en 

narkotikapolitisk åtgärd (Goldberg 2010:302). Därefter menar han att man felaktigt tar 

ställning till dessa utan att undersöka hur det faktisk ligger till. Farhågorna blir till sanningar 

som sedan används för att undvika alla åtgärder som enligt denna föreställning kan ge 

felaktiga signaler och därför riskerar folk blir missbrukare (ibid). Goldberg menar att man 

utifrån detta tar avstånd från alla åtgärder där det finns en risk att människor skulle kunna 

uppfatta det som att samhället inte längre tar avstånd från narkotika. Det konkreta resultatet 

av detta menar han är att vi hellre låter tunga missbrukare leva i misär, lida eller till och med 

låter dem riskera att dö. Detta eftersom man inte vill riskera att insatser i syfte att hjälpa ska 

riskera att få andra människor att tro att samhället då accepterar bruk av narkotika (ibid). 

 

4.2.2	Injektionsrum	i	narkotikapolitiken	
 

Harm reduction-konceptet är inte längre lika kontroversiellt i den drogpolitiska diskussionen i 

Europa. Denna förändringen menar Svensson skedde i och med HIV-epidemin bland 

narkotikaanvändare som resulterade i att insatser för att stoppa spridningen av sjukdomen 

blev viktigare än det tidigare målet som varit att missbrukarna skulle bli drogfria (Svensson 

2012:55).  De som förespråkar skadereducerande insatser är genomgående mycket kritiska till 

målsättningen om det narkotikafria samhället. Man menar att det är helt orealistiska och 

därmed olämpligt att ha som grund för samhällets narkotikapolitik (Svensson 2012:59). 
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Svensson beskriver hur det finns huvudsakliga mycket skilda inställningar till injektionsrum. 

Vissa som är mycket kritiska menar att införandet av injektionsrum skulle innebära den 

slutgiltiga kapitulationen för narkotikamissbruket. Förespråkarna menar istället att 

narkotikaanvändarna genom injektionsrum kan får ett värdigt och humant bemötande men 

också hjälp att minska riskerna som finns vid injicerande. Syftet med injektionsrummen 

menar Svensson är att minska överdosriskerna och lära ut injektionsmetoder som kan bidra 

till att minska smittspridning och andra skador. De positiva effekterna av införandet av 

injektionsrum kan alltså vara en mindre riskfylld droganvändning, minskad dödlighet, ökad 

hänvisning till vård och behandling. Det kan även minska störningar för allmänheten, 

exempelvis offentligt injicerande.  De risker man kan se är att injektionsrummen skulle kunna 

innebära att droganvändningen kan öka, att nya personer börjar missbruka, att rummen gör 

narkotikaanvändning accepterad och behaglig eller att det står i motsättning till 

behandlingsmål. Ett annat problem kan vara att de kan skapa ordningsproblem om 

injektionsrummen drar till sig droganvändare och langare från andra områden (Svensson 

2012:100).  

 

De norska forskarna Hilgun Olsen och Astrid Skrettings har gjort rapporten Evaluering av 

prøveordning med sprøyterom (2007) för Statens institut for rusmiddelforskning där de 

utvärderade verksamheten med injektionsrummen i Oslo. Användarna och personalen fick 

beskriva hur de upplevde injektionsrummen. Här framkommer att besökarna är nöjda med 

verksamheten och att det gör att de känner sig trygga. De tyckte också att det var bra att få 

lära sig att injicera på ett sätt som minskar skadorna, att risken för överdos minskar  och att de 

inte behöver blir jagade av poliser och väktare när de injicerar (Olsen & Skretting 2007:65). 

Forskarna gjorde också bedömningen att målet om ökad värdighet för missbrukarna hade 

uppnåtts genom personalens agerande och att det finns en värdighet i att få injicera under 

hygieniska former (ibid). Något som var negativt med injektionsrummen var att arbetet var 

tungt och krävande för de anställda och att personalomsättningen och sjukfrånvaron därför var 

hög (Olsen & Skretting 2007:117). Det fanns också en rad dilemman som uppstod vid 

införandet av injektionsrummen. Dessa var bland annat; existensen av injektionsrum kan ses 

som att man hjälper till att upprätthålla ett missbruk, injektionsrum kan tolkas som att 

samhället accepterar bruk av narkotika, frågan om injektionsrum är en lämplig prioritering av 

samhällets knappa resurser, att de anställda har anmälningsplikt om brukaren har vårdnad om 

barn, socialtjänsten (vid graviditet) och polisen (om någon kör bil i påverkat tillstånd) (Olsen 

& Skretting 2007:128-129). 
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4.3	Omvårdande	eller	rehabiliterande	insats	
 
Lisa Wallander och Jan Blomqvist skriver i Vad styr vårdvalen: en faktoriell survey av 

faktorer som predicerar val av insats inom socialtjänstens missbruksvård (2005). Författarna 

har på uppdrag av Stockholms stad genomfört en forskningsrapport där socialarbetare i 

Stockholm deltagit i en vinjettstudie där de fått ta ställning till vilka insatser som de skulle 

föreslagit i ett antal fiktiva fall.  

Författarna undersöker bland annat skillnaden på om de berörda socialarbetarna föredrar en 

omvårdande eller en rehabiliterande insats. Omvårdande insats beskriver författarna som en 

insats med huvudsaklig inriktning på att minska missbruket, förbättra livskvalitén och 

förhindra ytterligare skada. En rehabiliterande insats beskriver författarna som en behandling 

eller en annan insats med syfte att missbruket skall upphöra permanent (2005:40-41).  

Rapporten visar att äldre klienter i högre utsträckning får omvårdande insatser. Klienter som 

själva erkänner att missbruket är ett problem får i högre grad rehabiliterande insatser jämfört 

med de som inte ser sitt missbruk som ett problem. Dessutom bedöms omvårdnad som mer 

lämpligare till klienter med tidigare behandlingserfarenhet, svåra psykiska problem och om 

klienterna saknar bostad. Vidare bedöms klienter med en kraftig alkoholproblematik samt ett 

oralt heroin och amfetaminmissbruk mer lämpligare till en omvårdnadsinsats än de som 

injicerar ovanstående preparat där socialarbetare i större utsträckning istället bedömer att en 

rehabiliterande insats är lämpligare (2005:42-43).   

Författarna skriver att undersökningen även visar att kön inte har någon huvudsaklig påverkan 

på socialarbetarnas inställning. Däremot har klientens ålder en påverkan i den mån att 

rehabiliterande insatser kraftigt sjunker ju äldre klienten blir. (2005:66) Kopplingen mellan 

kön och ålder finns i den mån att medelålders kvinnor i högre utsträckning än medelålders 

män ges rehabiliterande insatser vilket författarna tolkar som att de flesta socialarbetare 

”satsar” mer på kvinnor. Dessutom noterar författarna att den fysiska hälsan har påverkan på 

de yngre klienterna som vid mindre bra fysisk hälsa har en ökad benägenhet att få en 

rehabiliterande insats.  

 

Sammanfattningsvis är de variabler som ligger till grund för en omvårdande insats i 

rangordning: att klienten är äldre, att hen inte uppfattar missbruket som ett problem, att 

klienten tidigare genomgått ett flertalbehandlingar under den snare tiden, att svåra psykiska 

problem förekommer, att klienten inte har arbete, att missbruket rör alkohol, 
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amfetamintabletter och rökheroin samt att socialt stöd saknar (gäller för manliga klienter som 

ser sitt missbruk som problematiskt och för kvinnliga för de som inte ser sitt missbruk som ett 

problem).  

Viktigaste för en rehabiliterande insats är i rangordning: att klienten skall vara yngre och att 

hen uppfattar missbruket som ett problem eller inte tidigare gått igenom en behandling. Att 

inga psykiska problem förekommer, att det rör sig om injektionsmissbruk, att klienten har 

socialt stöd (gäller för manliga klienter som ser sitt missbruk som problematiskt och för 

kvinnliga för de som inte ser sitt missbruk som ett problem).  

 

5. Metod		
 
I detta kapitel beskriver vi vår metod där vi börjar med en motivering till varför vi valt att 

använda oss av intervjuer och en kvalitativ metod. Därefter diskuterar vi för nackdelarna med 

den kvalitativa metoden. Vi redogör även för hur vi tänker när vi gör vårat urval av 

intervjupersoner. Vidare undersöker vi validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten av 

vår studie. Avslutningsvis har vi skrivit om etiska överväganden. 

 
5.1	Motivering	till	metodval	
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Detta eftersom 

vi anser att det är den metod som kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Alan Bryman 

skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att i semistrukturerade intervjuer använder 

sig intervjuaren av ett frågeschema där frågornas ordningsföljd vid behov kan varieras. 

Frågorna är mer allmänt formulerande än i strukturerade intervjuer och intervjuaren kan ställa 

följdfrågor till det som av intervjuaren uppfattas vara viktiga svar (Bryman 2011:206). Då 

vårt syfte är att undersöka socionomstudenters attityder och kunskap om injektionsrum är 

ovanstående egenskaper i en semistrukturerad intervju att föredra. Vidare är det fördelaktigt 

för oss att efter respondenterna svar anpassa eventuella följdfrågor till de frågor som vi 

uppfattar kan vara intressanta för fler frågor utifrån den enskilde respondentens svar. Bryman 

skriver också att även om semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide kan andra 

frågor ställas så länge de kan härledas från svar som givits av personen som blir intervjuad. 

Intervjun utgår från förhållandevis specifika teman som ska beröras men personen som blir 

intervjuad har möjlighet att styra och utforma svaren på sitt egna vis. Vidare understryker 

Bryman att  tyngdpunkten i en semistrukturerad intervju är flexibilitet (2011:415). Frågorna 
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ställdes därför inte alltid i samma ordning utan vi anpassades oss efter hur intervjupersonen 

svarade. Alla frågor från intervjuguiden ställdes inte heller de tillfällen då intervjupersonen 

själv berörde fler än en fråga i sitt svar. Runa Patel och Davidsson skriver i boken 

Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(2011) om frågeföljden är flexibel så har intervjun en låg grad av strukturering och 

standardisering. En låg grad av detta ger ett större svarsutrymme för respondenten. Det var 

alltså till fördel för oss att vara flexibla och lyhörda till vilka teman som respondenten med 

sina svar berörde. Under varje intervju försökte vi få respondenterna att känna sig trygga samt 

komma med sammanfattningar för att bekräfta och få reda på om vi förstått dem rätt (Patel 

och Davidsson 2011). Före varje intervju förklarade vi innebörden av harm reduction och vad 

de innefattar för insatser. Därefter förklarade vi vad injektionsrum är och hur dessa fungerar. 

Detta gjorde vi för att det skulle vara tydligt vad intervjun handlade om och för att det inte 

skulle bli några missförstånd vad vi menade. Efter vi gjort detta fick respondenten 

möjligheten att ställa frågor om det skulle vara något som var oklart med våra förklaringar. Vi 

är medvetna om hur vi framställer harm reduction och injektionsrum kan påverka 

respondenterna. Dock utgick vi från fakta och information som vi redovisat i vårt kapitel om 

tidigare forskning. Efter varje intervju hade vi en spegling tillsammans där vi utvärderade vad 

som gick bra och vad som kunde göras bättre. Framförallt underlättade detta för kommande 

intervjuer då vi genom vår spegling kunde bidra till att exempelvis inledningen och 

följdfrågor förbättrades under tiden.  

 

5.2	Kritik	av	kvalitativ	forskning	
 
En kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att den typen av undersökningar är för 

subjektiv. Ofta inleder kvalitativa forskare på ett öppet sätt, för att därefter precisera 

frågeställningarna. Därför kan en läsare sällan få reda på varför forskarna valt ett visst tema 

och inte ett annat (Bryman 2011:368). Bryman nämner ytterligare med kritik där han menar 

att det är svårt, för att inte säga omöjligt att replikera en kvantitativ studie eftersom den i hög 

grad påverkas av forskarens intressen och vad han eller hon väljer att lyfta fram (ibid). I vår 

studie kan vi se att subjektiviteten påverkar studien på flera sätt. Valet av citat är ett exempel 

på detta då väljer att framhäva vad vi själva anser är relevant och intressant för studien. Ett 

annat tillfället då subjektiviteten påverkar studien är hur vi framställer information om 

injektionsrummen i de förklaringar som ger till respondenterna. Valet av tidigare forskning 

och valet av teorier är också något subjektivt som påverkar vår studie och dess resultat samt 
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analys. När vi väljer stigmatisering och de socialkonstruktiva perspektivet så formas vårt 

resultat och analys utifrån dessa perspektiv. Hade vi istället valt andra teorier så är det möjligt 

att resultatet och analysen blivit annorlunda. 

 

Vidare diskuterar Bryman problem som kan förekomma vid semisstrukturerade intervjuer. 

Han påtalar att de problem som han identifierar primärt innefattar strukturerade intervjuer 

men att de även kan omfatta semisstrukturerade intervjuer (2011:222).  

Undersökningspersonerna  påverkas av forskaren egenskaper, till exempel kön, personlighet 

eller ålder (2011:369). Vi är fullt medvetna om att våra ovanstående egenskaper förmodligen 

har någon form av påverkan på respondenterna och deras svar. Även om forskarteamet består 

av en kvinna och en man så har vi turats om att leda intervjuerna vilket kan ha påverkat 

respondenternas svar. Vidare så är det givetvis så att personligheten påverkar 

intervjupersonen, samtidigt är det svårt att genomföra en intervju utan att avslöja sin 

personlighet. Bryman tar även upp samspelet mellan intervjuernas och respondenternas 

egenskaper kan påverka (Bryman 2011:223). Bryman talar om begreppet ”social 

önskvärdhet” som betyder att respondenternas svar grundar sig i deras uppfattning om vad 

som är socialt önskvärt. Svar som enligt respondenten är socialt önskvärt väljs i större 

utsträckning än ett svar som inte är det (ibid). Respondenternas kan därför ha en föreställning 

om vad dom i egenskap som socionomsstudenter bör svara och att de därför inte ger sin 

riktiga uppfattning till oss. För att begränsa detta skriver Bryman att intervjuerna kan hålla en 

distans till respondenterna och inte visa hur deras svar bedöms eller uppfattas av intervjuarna 

(2011:224). Detta är något som vi under intervjuerna strävar efter.  

	
5.3	Urval	
 
Vi har valt att begränsa oss till studenter vid Lunds Universitet eftersom det var enklast för 

oss att hitta intervjupersoner där. Detta innebär att vi har valt ett bekvämlighetsurval vilket 

Bryman menar kan användas om undersökningens mål är att göra en mer djupgående analys 

snarare än att uppnå representativitet i studien (Bryman 2011:433). Vi anser att det var lagom 

att ha tio intervjuer med tanke på omfattningen av studien då det är en kandidatuppsats. Alla 

de tio socionomstudenter som deltar i våra intervjuer går på termin sex. Detta tycker vi är 

passande eftersom de då kan ha intressanta erfarenheter från den praktiktermin de gjort men 

också för att de är närmare arbetslivet. Vi hoppas att våra intervjupersoners svar kan ge en 

liten inblick på hur framtida socialarbetare kommer ta ställning till harm reduction och 
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injektionsrum. Samtidigt är vi medvetna om att det troligtvis är stor skillnad på vad en erfaren 

socialarbetare gör för val.  

	
5.4	Tillförlitlighet	
 

För att avgöra tillförlitligheten i vår studie så har vi använt oss av begreppen trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Det kan dock diskuteras huruvida det är möjligt för forskaren att 

komma fram till en absolut bild eller sanning av den sociala verkligheten. När sociala 

fenomen studeras så kan det exempelvis också bli svårt att göra en undersökning som kan 

upprepas (Bryman, 2011:354). Beskrivningar av den social verkligheten kan vara på flera sätt 

och forskaren behöver fundera på hur trovärdigheten i den bild som ges av den social 

verkligheten. Frågan om trovärdigheten handlar om hur andra hur andra människor accepterar 

den bild som forskaren ger (Bryman 2011:354-355).Vi försökte uppnå trovärdighet genom att 

kontinuerligt upprepa och sammanfatta under intervjuerna för att säkerställa att vi förstått 

respondenterna. I kvalitativ forskning studerar man oftast en liten grupp eller individer som 

har vissa gemensamma egenskaper (Bryman 2011:355). I vår studie har vi endast tio 

respondenter och de är valda i egenskap av att de är socionomstundeter. Studien fokuserar på 

att skapa ett djup snarare än att skapa en bredd. Eftersom det är en kvalitativ studie så 

fokuserar vi också på det som är unikt i kontexten och på mening samt betydelse av 

fenomenet av den sociala verkligheten. Studien blir därmed svår att upprepa och fokus ligger 

istället på att göra en fyllig och tät beskrivning av forskningsfrågan (ibid.). Vi strävar alltså 

efter en djupare beskrivning av socionomstudenterna  uppfattning om frågeställningarna.  

Pålitlighet innebär att forskaren förklarar alla steg i forskningsprocessen för att den som läser 

själv ska kunna bedöma på vad resultatet bygger på (Bryman, 2011:354). Vi redovisar i vår 

studie hur vårt tillvägagångssätt har gått till. Möjlighet att stryka och konfirmera innebär att 

forskaren ska ha insikten att det inte går att få full objektivitet i samfällig forskning. Utifrån 

den insikten ska det vara klargjort att forskaren inte medvetet grundat  resultat och slutsats 

baserat på personliga åsikter (ibid). Under studiens gång så har vi försökt inta en neutral 

inställning för att inte låta oss påverkas av egna personliga åsikter och därmed förhindra att 

dem inte färgar vår forskning. Bryman diskuterar också äkthet som bl.a. innebär att man ger 

en rättvis och bred bild av de åsikter och uppfattningar som framkommer i undersökningen 

(Bryman, 2011:357). Detta har vi gjort när vi har lyft fram skilda synpunkter och tankesätt 

som framkommit under intervjuerna. Vi har försökt redovisa mångfalden i svaren genom att 
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ge en så bred bild som möjligt av de attityder och åsikter som framkommit från 

respondenterna.  

  

Syftet med vår studie var att fånga upp intressanta attityder och inställningar utifrån 

intervjupersonernas svar. Att generalisera kvalitativa studier är ett omdiskuterat ämne och 

kritiker hävdar att det är problematiskt, för att inte säga omöjligt, att generalisera en studie 

förutom i den berörda kontexten. Personer om intervjuas i en kvalitativ studie är inte 

representativa för en hel populationen (Bryman 2011:369). De tio intervjuer av  

socionomstudenter som vi gjort vår undersökningen kan därför inte göras generaliseringar 

utifrån.  

 
5.6	Etiska	överväganden	
 
I under vår forskning och i vårt användandet av intervjuerna kommer vi att vara noga med att 

alltid vara medvetna om de etiska frågorna. Ett sätt att göra detta är att alltid utgår från etiska 

principer så som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de som är 

inblandade i forskningen. Informationskravet är ett av de principer som gäller i svensk 

forskning. Detta kommer vi att förhålla oss till genom att informera alla intervjupersoner om 

vad vårt syfte med undersökningen är. Vi kommer även att vara tydliga med att det är 

frivilligt att avbryta intervjun och att de inte behöver svara på alla frågor (Bryman 2011:131). 

En annan princip är samtyckeskravet vilket innebär att vi tar hänsyn till att deltagarna själva 

har rätt att bestämma kring sin medverkan. Ett tredje krav är konfidentialitetskravet som vi 

följer genom att behandla alla uppgifter om de personer som ingår i med största försiktighet. 

Personuppgifter förvaras så att inte obehöriga kommer åt dessa. Detta kommer vi också att 

minska risken för genom att vara noga med att inte fråga om personuppgifter om det inte är 

nödvändigt för undersökningen. Tanken är att våra intervjuer ska vara anonyma och en 

enstaka intervju med svar ska inte kunna kopplas till en vis individ. Vi kommer även att följa 

nyttjandekravet vilket betyder att de uppgifter som samlas in endast får användas för syftet i 

forskningen (Bryman 2011:132).  

 

 

 

 



GUSTAV DOVSTAD & AGNES  RISTILAMMI 
 

 

 21 

6. Teori	
 

Den teoretiska utgångspunkter vi väljer i vår studie är Erving Goffmans Stigma: den 

avvikandes roll och identitet (1963/2011) där han beskriver sina teorier om stigmatisering.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet förklarar vi utifrån Sören Wennebergs bok 

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv (2005/2010) samt Morten Ejnaes 

och Sören Krsitiansen i Anna Meeuwisses och Hans Swärds bok Perspektiv på sociala 

problem (red. 2002). Vi använder oss av dessa för att problematisera respondenternas svar 

och för att med hjälp av dessa perspektiv skapa oss en bättre förståelse av resultatet. 

 

6.1	Stigmatisering	
 

Goffman menar att olika samhällen har skilda sätt för att dela in människor i kategorier och 

avgöra vilka egenskaper som kommer att uppfattas som vanliga eller naturliga för 

människorna i varje kategori (Goffman 1963/2011:9). När vi möter en ny person kan det visa 

sig att personen har någon mindre önskvärd egenskap  som gör denne olika från de övriga 

personerna i sin kategori. Det finns då en risk att vi i vårt medvetande reducerar den 

avvikande personen till en utstött människa. Goffman menar att det är just denna stämplingen 

som innebär ett stigma och att det finns en nedsättande effekt som förknippas med oförmåga, 

oduglighet eller handikapp. Det handlar om icke-önskvärda egenskaper som upplevs som 

oförenliga med vår föreställning om hur en viss människa bör vara (Goffman 1963/2011:10). 

Denna teori är därför relevant för vår uppsats då de med missbruk- och beroendeproblematik 

uppfattas som socialt avvikande från normen. De som tillhör normen betraktar på olika vis 

missbruk som en negativ egenskap och missbrukaren blir därmed stigmatiserad. Den 

stigmatiserade personen har alltså en egenskap som oundvikligen väcker uppmärksamhet. 

Denna egenskap får omgivningen att ta avstånd och inte vilja ta in personen i gemenskapen. 

De som tillhör normen skapar attityder och åtgärder gentemot personen med stigma. Goffman 

menar att det blir tydligt vad dessa attityder och reaktioner till stigmat är om man ser till vilka 

välmenande sociala insatser som görs för att lindra, hjälpa och omvända den stigmatiserade är 

(Goffman 1963/2011:12). Diskrimineringen av de stigmatiserade menar Goffman grundas i 

att vi inte ser personen med stigma som fullt mänsklig och utifrån detta kan vi rättfärdiga 

olika diskriminerande åtgärder. Oftast oavsiktligt men samtidigt effektivt reduceras personens 

livsmöjligheter och vi bygger upp en stigmateori. Detta kan liknas vid en ideologi där man 

förklarar den stigmatiserade gruppen som underlägsen för att sedan övertyga oss själva och 
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omgivningen personer med stigmat är farliga. Goffman menar att är enkelt för oss att utifrån 

ett enda ursprunglig stigma-egenskap sedan övertyga varandra om massa andra 

ofullkomligheter och tillskriva dem andra negativa egenskaper (Goffman 1963/2011:13).Han 

nämner även att det kan finnas positiva aspekter av stigmat som kan fungera som hjälpande 

för gruppen. Stigmat kan ha en förmåga att skapa processer mot normalisering eftersom det 

kan påverkas med hjälp av målmedvetna sociala ingripanden. Han menar därför att det verkar 

finnas en social funktion då det gör att samhället erbjuder stöd till dem som inte stöds av 

samhället. Detta beror dock på vilken typ av stigma som det handlar om men stigmatiseringen 

kan fungera som ett moraliskt syndaregister vilket är klandervärt men det fungerar som ett 

hjälpmedel för den formella sociala kontrollen (Goffman 1963/2011:150). 

 

Goffman menar att grupper som borde definieras som sociala avvikande är exempelvis 

prostituerade, narkomaner, brottslingar, alkoholister och luffare. Han nämner även grupper 

som vi idag kanske inte skulle definiera som som avvikande på samma sätt exempelvis 

jazzmusiker, cirkusfolk eller revyfolk. Även om narkomaner fortfarande är en stigmatiserad 

och socialt avviskande grupp så kan dessa exempel ge hopp om att stigmat är föränderligt. 

Goffman beskriver föreställningar som normen och samhället ofta har gentemot den 

stigmatiserade gruppen. Gemensamt för dessa grupper skulle då vara att de är folk som ägnar 

sig åt en kollektiv förnekelse av den sociala ordningen. Det är människor som inte anses 

kunna ta vara på de möjligheter som samhället erbjuder dem. Goffman menar även att de 

representerar en bristande funktionsförmåga hos samhällets motivationsmekanismer 

(Goffman 1963-2011:155). Dessa stigmatiserande föreställningar är viktiga att motverka och 

motbevisa för att uppnå en förändring och förbättring av missbrukarens situation.  

	
6.2	Socialkonstruktivism	
 
Socialkonstruktivismen kan ses som ett kritiskt perspektiv där man inte tar det direkta eller 

omedelbara förgivet. Socialkonstruktivister menar att vår upplevelse av omvärlden är social 

konstruerad och därför också att vår kunskap och vårt vetande (Wenneberg 2010:12). Den 

oberoende eller faktiska verkligheten som vi uppfattar den är beroende av vårt perspektiv eller 

synvinkel (Wenneberg 2010:13). Med hjälp av detta perspektiv vill vi skapa oss en förståelse 

för hur respondenternas attityder hänger samman och hur de upplever samhällets sociala 

konstruktioner. Socialkonstruktivismen kan även göra att vi får också får en kritisk och 

ifrågasättande inställning. Direkta fenomen försöks avslöjas som ytliga företeelser styrs av 
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mer bakomliggande sanningar. Socialkonstruktivismen  vill säga sanningen om verkligheten 

och ifrågasätta det direkt givna som kan dölja den underliggande verkligheten (Wenneberg 

2010:10). Socialkonstruktivismen vänder sig emot att sociala handlingar skulle vara 

naturbestämda och menar istället att de skulle vara socialt konstruerade. Inom 

samhällsvetenskapen säger man att samhället består av olika institutioner (Wenneberg 

2010:11). Socialkonstruktivismen menar att dessa institutioner är socialt konstruerade 

eftersom institutionerna är skapade genom olika sociala handlingar. Vår sociala verklighet 

består då av social konstruerade institutioner och därmed kan man skapa en teori om hur 

dessa sociala institutioner uppstår.  

 

Enligt socialkonstruktivismen skapas sociala problem och avvikelse genom sociala processer 

där människor tillskrivs och anpassar sig efter stereotypa värderingar som finns i den sociala 

omgivningen men också efter klassificeringar. Detta är processer som man även kan se i 

relationen mellan den enskilda människan och statens välfärdshjälp. Socialkonstruktivismen 

har visat att det är sådana processer som avgör exempelvis om det är trafikproblem eller 

missbruksproblem blir diskuterat inom politiken (Ejrnaes & Kristiansen 2002:88). Med hjälp 

av socialkonstruktivismen är det möjligt att konstruera officiella definitioner av sociala 

problem och motiveringen av olika sociala insatser. Detta för att sedan kunna uppmärksamma 

förtryckta gruppers problem och synpunkter (Ejrnaes & Kristiansen 2002:90). Man studerar 

sociala fenomen genom att titta på de kollektiva definitionsprocesserna som leder fram till att 

vissa fenomen kommer att beskrivas som sociala problem. Eftersom socialkonstruktivismen 

inte letar efter något essentiellt eller givet att förklara så vill man istället förstå de sociala 

problemens uppkomst, utveckling och försvinnande (Meeuwisse & Swärd 2002:99).  

 

7. Resultat	
 
I denna del redovisar vi de mest relevanta svaren från de tio respondenter som deltog i 

undersökningen. Vi har delat in svaren i teman som framkom under intervjuerna. Vidare har 

vi använt oss av citat för att exemplifiera respondenternas svar.  

 
Associationer	och	kännedom	
 
Respondenternas associationer och kännedom är viktiga då det kan ligga till grund för deras 

svar och deras attityder. En majoritet av respondenterna säger att de känner till injektionsrum 
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sedan tidigare och två av respondenterna berättar att de även utan den bakgrund som vi gav 

dem under intervjun hade kunskap om injektionsrum. Respondent 9 uppger att hen under en 

utlandsvistelse besökt ett mobilt injektionsrum i forskningssyfte. Respondent 4 berättar att 

hen är engagerad i frågan politiskt och därför påläst. Hens associationer är att det är ett bra 

sätt att rädda liv, att det är ett verktyg för att ta hand om de utsatta och ger följande definition 

av ett injektionsrum; 

 

”Det finns i en del europeiska länder, där det kallas fixerum. Då får man i en ren miljö 

möjlighet att ta sprutor. Man får ta sprutorna själv, det är inte personalen. Sen så har 

personalen möjlighet att övervaka. Man kan få väldigt snabbt gå in med sjukvårdsinsatser. 

Även kontakt med personalen om man vill vara med i något program. Det byggs nya sådana i 

hela Europa” (Respondent 4) 

 

Vidare uppger de flesta respondenter att de har hört talas om injektionsrum och 

skadelindrande insatser som sprututbyten men att de gärna vill ha en närmare förklaring. Det 

finns också ett fåtal respondenter som inte alls hört talas om injektionsrum innan intervjun. 

Respondenten 1 säger följande: 

 

”Sprututbyte finns ju i Sverige. Men jag hade inte hört talas om detta innan, att det skulle 

finnas rum och bilar där man får injicera. Det visste jag inte.” (Respondent 1) 

 

Sammanfattningsvis anser två av respondenterna att de har en god kunskap om injektionsrum, 

medan två berättar att de inte känner till att de existerande innan intervjun. Resterande 

respondenter uppger att har hört talas om harm reduction och injektionsrum det genom 

diskussioner med klasskamrater, på arbetsplatsen eller i media. 

 
Hjälpande	för	missbrukaren	men	farligt	för	samhället?	
 
En viktig del i respondenternas diskussion handlade om hur injektionsrummet skulle påverka 

med samhället i stort. Eftersom alla är överens om att detta är en hjälp för de med missbruk- 

och beroendeproblematik så grundades respondenternas resonemang till stor del i hur 

injektionsrummen skulle fungera i relation till det övriga samhället. Respondenterna är 

mestadels av uppfattningen att injektionsrum bör introduceras i Sverige inom snar framtid 

eftersom de anser att injektionsrum skulle ha en positiv påverkan på den enskilde brukaren. 



GUSTAV DOVSTAD & AGNES  RISTILAMMI 
 

 

 25 

Den generella inställningen är positiv och ingen av respondenterna är absolut negativt 

inställd. Det fanns dock en osäkerhet hos några av respondenterna. Det främsta 

motargumentet var huruvida de tycker att samhället skulle underlätta för missbruk på ett så 

tydligt sätt. Framför allt funderar de över hur allmänheten ska reagera eller tänka vid ett 

eventuellt införande av injektionsrum. Det finns även funderingar på huruvida allmänheten 

skulle tycka att detta skulle vara något som man vill prioritera att lägga ekonomiskt resurser 

på. En av respondenterna säger att hen har en förståelse för de personer som har en mer 

konservativ inställning då fixerummen i Köpenhamn är på centrala platser och ganska 

utsmyckade. Respondenten menar att det kan uppfattas som en romantisering av missbruket. 

Respondent 4 berättar att hen har inte har något emot det men kan tycka att man kan vara lite 

mer diskret så att även de som för tillfället är kritiska till insatsen vill utöka antalet 

injektionsrum.  

En av respondenterna uttrycker problematiken i hur allmänheten hade kunnat uppfatta det 

som en väg mot ett mer drogliberalt samhälle genom att säga; 

 

”Så ska man då tänka att ska vi verkligen låta missbrukare få missbruka utan att dem blir 

straffade, så på det sättet kan det ju vara negativt, då kan man säga så att då kan vi göra ett 

rum för haschrökare också.” (Respondent 3) 

 

Flertalet respondenter uppger att de gärna ser att svenska myndigheter tar del av den 

forskning som genomförts i Danmark för att på så vis väga positiva aspekter mot negativa i 

syfte att klargöra om det passar i en svensk kontext. En trend som vi noterar  

 i svaren var att alla respondenter utom två nämner att de vill se en testperiod av det i Sverige 

för att undersöka vilken inverkan injektionsrum skulle ha. Respondenternas främsta argument 

för att injektionsrum bör introduceras i Sverige är att det skulle kunna vara ett sätt att minska 

den stigmatisering som missbrukare utsätts för.  

 

De respondenter som är positivt inställda till injektionsrum i Sverige menar att detta är en 

metod för missbrukare att inta sina droger på ett säkert sätt. Samtliga respondenter är överens 

om att missbrukarna förmodligen kommer inta sina droger även utan injektionsrum. Att då 

tillhandahålla injektionsrum skapar en minskad stigmatisering genom att missbrukarna blir 

sedda menade de som var mest positiva till injektionsrum. Respondenterna uppger att 

missbrukare är en utsatt grupp men att stigmatiseringen förmodligen minskar om det finns en 

trygg och säker plats att inta sina droger på: 
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”Det finns en bra tanke med det och det finns ju ett faktum att det finns missbruk och det är 

inget man behöver låtsas som att det inte finns eller att det, att dem ska få sköta sig själva 

[…] Injektionsrum kan minska stigmatiseringen, blir mer för allmänheten…Nu associeras 

missbruk med smutsiga miljöer. ” (Respondent 1) 

 

Förutom hälsoaspekterna och en minskad stigmatisering talar merparten av respondenterna 

även om ett socialt perspektiv för missbrukarna. Med injektionsrum så visar samhället att man 

ser och bryr sig om missbrukare. Respondenten 9 ser en fördel med att skapa tillit samt 

möjligheter för missbrukarna att bli sedda med hjälp av injektionsrum; 

 

”Jag tycker det handlar om tillit. Att den som brukar droger skall kunna vara ärlig med sitt 

bruk. Att den skulle bli omhändertagen om något skulle gå fel. Injektionsrum är ett sätt att 

skapa denna tillit. Så jag har en väldigt positiv inställning till det.” (Respondent 9) 

 

En av respondenterna gör en jämförelse mellan insatser som ges till olika sociala problem. 

Hen förklarar att man inte på samma vis ser på ekonomisk hjälp till de som är fattiga som 

något som skulle öka eller upprätthålla denna problematiken med fattigdom. När det däremot 

gäller missbruk- och beroendeproblematik menar hon att dem som är kritiska till 

skadelindrande insatser argumenterar för att denna hjälpen kan leda till ett ökning 

problematiken eller hjälp att upprätthålla missbruk;   

 

”Bara för att det finns en socialtjänst som backar upp en så betyder det inte att fattigdomen 

ökar. Också det här med att om man skulle se en person dricker ur ett trasigt glas och om 

man har ett rent glas, då skulle man ju inte tillåta den personen att dricka ur det trasiga 

glaset. Samma grej med trasiga nålar. Mer resonabelt att tänka så eller huruvida det 

uppmuntrar till något eller inte. Handlar mer om säkerhet och hälsa. Bara för att man 

erbjuder dom rena sprutor betyder det inte att man ger dom fulla sprutor.” (Respondent 10) 

 

Respondenten 8 uppger att hen ser gärna ser vårdande aspekt om en brukare ska använda 

injektionsrummen. Hen anser att annars blir det som att samhället hjälper personen att ta 

droger utan några intentioner till att hjälpa personen att ta sig ur sin situation. 
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”Det hade varit intressant att se utvecklingen under en lite längre tid för att se vad gör det 

med landets invånare och droganvändning. För min tanke är att man på något vis borde  få 

det till att koppla det till att man vill förebygga att man använder droger. Annars känns det 

lite så att det bara blir ett ställe där man kan ta droger men samtidigt är det kanske själva 

tanken med det, att man ska kunna gå dit såhär väldigt förutsättningslöst och att man inte ska 

ha krav på sig att nu måste du sluta” (Respondent 8) 

	
Upplevelsen	av	okunskap	och	brister	på	socionomutbildningen	
 
Frågan om vilken kunskap vi fått om harm reduction och injektionsrum på 

socionomutbildningen blir viktigt för att veta hur detta påverkar respondenternas attityder. 

Samtliga respondenter upplever att det i finns en brist på undervisning kring ämnet missbruk- 

och beroendeproblematik i socionomutbildningen. Detta innebar även att harm reduction inte 

heller uppmärksammats. Respondenterna påtalar att det inte ges tillräckligt med information 

om harm reduction och injektionsrum. De berättar att det som de lärt sig om ämnet under 

utbildningen fick de inte i själva klassrummen utan i diskussioner med klasskamrater eller 

elever från andra terminer. 

Respondent 2 ger följande förklaring på frågan om vad hen anser är anledningen till den 

bristande informationen under utbildningen:  

 

”Det finns ju ingen svensk kontext…vi har berört sprututbyte. Det är ju kontroversiellt och att 

dom inte vill att vi ska vara….liberala till droger. Fast det är det ju inte heller…..utan mer att 

det är två olika generationer. Tror inte det är en medveten handling men att våran generation 

är mer öppen för nya saker kanske” (Respondent 2)  

 

Vidare uppger respondenten 2 att hen är av uppfattningen att det saknas kunskap, kreativitet 

och engagemang från ledningen på Socialhögskolan för att ta sig till den typen av 

nymodigheter. Även att det ska hinnas med så många typer av områden under utbildningen 

och då blir helt enkelt sådant som injektionsrum och harm reduction bortprioriterat. 

 

De respondenter som gjort praktik eller arbetat inom socialtjänsten är överens om att många 

av klienterna man möter när man arbetar som socialarbetare har någon form 

missbruksproblematik. Att då insatser som exempelvis sprututbyte inte berörs i tillräcklig 
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omfattning ser respondenterna som ett problem. Respondent 5 uppger att det hade varit till 

stor nytta för blivande socionomer att prata mer om harm reduction på utbildningen.   

 

”Man borde prata om det mer på utbildningen, så man kan få skapa sin egen uppfattning om 

det. Sen hur man ska bemöta klienter med missbruksproblematik så kan det vara bra att veta 

att det hjälpen finns. Även när man ska diskutera med kollegor. Det är inte lätt att veta om 

man aldrig fått lära sig något om det”. (Respondent 5)  

 

En annan respondent förklarar hur hen under praktikterminen blivit förvånad över sin egen 

okunskap kring missbruk- och beroendeproblematik när hen mött den här gruppen i 

verkligheten. Hen berättar hur hen trodde sig ha vetskap om det men att det visade sig att hen 

inte hade tillräckligt med kunskap om den problematiken. Överlag menar hen att det finns en 

otrolig brist inom missbruksbiten på utbildningen. Detta tror hen leder till att många har egna 

förutfattade uppfattningar och saknar förståelse för den här problematiken. Respondenterna  3 

och 5 beskriver problematiken med brister i missbruksundervisningen:  

 

”Bristen på kunskap om missbruk i skolan kan skapa en känsla av ”främlighet”, man kan se 

det främmande”. (Respondent 3) 

 

”Det finns en okunskap som blir ganska tydlig. Det kan jag själv känna när jag jobbade på 

ekonomiskt bistånd vilket där också är många som har missbruksproblematik där inte jag kan 

alls speciellt mycket vilket också gör det svårare att möta klienterna och att man behöver 

fråga istället för att veta. Det blir svårt att förstå deras värld och deras verklighet.” 

(Respondent 5) 

 

Respondenterna 9 och 10 uppger att det förekommit diskussioner men att dessa uppkommit 

mer ur spontana diskussioner snarare än från undervisningen. Följden av att utbildningen inte 

tar upp harm reduction i större utsträckning blir enligt respondenterna 9 och 10 att blivande 

socionomer inte får kännedom om alternativa metoder som genomförs i andra länder. Då 

stannar också utvecklingen av och insikten om att socialt arbete kan bedrivas på andra sätt än 

hur det gör i Sverige uteblir. 
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”Att innan utbildningen är studenterna färgade av det politiska klimatet som råder i 

samhället och under en socionomutbildning så borde man ju utmanas lite i det här tankarna 

kring social problematik” (Respondent 10) 

 

”Att jobba med sociala problem är att jobba med ständiga förändringar och ständigt ändrade 

diskurser och även om vi inte har harm reduction så mycket i Sverige kunde ju de tagit upp 

det, annars kan ju inget förändras” (Respondent 9) 

	
Personlig	inställning	till	boende	i	närheten	av	injektionsrum	eller	att	arbeta	i	injektionsrum	
 
Vi ställer frågor kring hur respondenterna ställer sig till att eventuellt bo i närheten av ett 

injektionsrum. Vidare ställer vi även frågan om hur de ser på att eventuellt arbeta i ett 

injektionsrum. Dessa frågor blir intressanta då de ger konkreta och personliga 

ställningstaganden i förhållande till de attityder de har till injektionsrummen. 

Respondenternas generella inställning till injektionsrum i närheten av deras boende är 

genomgående positiv. Däremot uppger en del respondenter att de kunde se en viss 

problematik kopplat till injektionsrummen när det gäller närheten till drogpåverkade 

människor. Respondenten 3 sa att denne absolut inte kunde tänka sig att bo nära ett 

injektionsrum. Både respondenterna 5 och 6 uppger de inte är säkra på om de vill bo nära 

injektionsrum, särskilt om det i framtiden blir aktuellt att skaffa familj. Respondenten 6 

berättar om hur hen ser på att bo nära ett injektionsrum; 

 

”Nej, speciellt inte om man skulle ha barn. Om jag ska vara ärlig tycker jag det är lite 

obehagligt med påverkade människor i närheten av mitt hem. Det är stor skillnad på att vara 

i sin professionella roll och vara i sin personliga roll, i yrkesrollen är det en annan sak.” 

(Respondent 6)  

 

Respondenten 4 likställer istället injektionsrummen med en vårdcentral och ser inga problem 

med att bo nära; 

 

”Jag kan  tänka mig att bo nära. Visst värdet kanske sänks om det ligger i ett bostadshus men 

om det ligger i liknande lokaler som tex vårdcentraler ser jag inget problem. Folk hade nog 

blivit arga om det öppnade en vårdcentral i en vanlig trappuppgång också” (respondenten 4) 
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Under intervjuerna framkommer en positiv inställning till att arbeta i ett injektionsrum. De 

respondenter som uppger att det för närvarande inte är intresserade av att arbeta med 

injektionsrum menar mer att det handlade om missbruksområdet som helhet. Tre av 

respondenterna svarar att de inte hade kunnat tänka sig att arbeta med detta eftersom de menar 

att de hade för lite kunskap om och erfarenhet av missbruk- och beroendeproblematik för att 

arbeta med det för tillfället. Då vissa respondenter inte är säkra på var de står i frågan kunde 

de inte svara. Vidare är det viktigt för respondenterna vilken roll de i sådana fall hade fått. 

 

”Om det varit en roll där jag kunde motivera, stötta och prata så att missbrukarna inte bara 

gick dit för att missbrukade så är jag positivt inställd till det.” (Respondent 7) 

 

Respondenten 9 förklarar varför hen kan tänka sig att arbete med ett injektionsrum. Hen 

poängterar vikten av att skapa en vårdkontakt och socialt arbete bör ses som en 

förändringsarbete snarare än att något annat. 

 

”Det som lockar är att det finns så mycket värderingar och åsikter om de som missbrukar. De 

är helt vanliga människor som bara behöver ett ställa att få en ren spruta och en trygghet..”  

 

”Socialt arbete är mer ett förändringsarbete än att släcka bränder. Detta är ett sätt att skapa 

en vårdkontakt och kunna jobba mer i förebyggande syfte inför nästa gång de ska injicera. De 

är inget krav att det ska bli drogfria för jag vet inte om man kan ställa det kravet på en 

människa men man kan iallafall jobba bättre med ett missbruk på det sättet. Kan tänka mig 

att missbrukare håller sig undan mycket och då kan utmaningen som socionom vara att skapa 

en kontakt och skapa en relation och på så vis kunna hjälpa dom.” 

(Respondent 9) 

 

Respondenterna är mestadels överens om vilken personal som var lämplig att ha i ett 

injektionsrum. Socionomer, sjuksköterskor, psykologer, samhällsvetare och läkare var de 

professioner som nämndes. En del respondenter är emellertid av uppfattningen att psykologer 

och läkare var överkvalificerade. Vidare påtalar samtliga klienter det faktum att det precis 

som i de flesta andra delar av det sociala arbetet är en fråga om resurser och att det i praktiken 

antagligen hade varit mindre personal än vad som varit önskvärd. Det främsta argumentet som 

framhålls för socionomers närvaro är att skapa en kontakt med klientelet som nyttjade 

injektionsrummen. Många respondenter lyfter även vikten av brukarinflytande och att före 
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detta brukare skulle kunna finnas där för att skapa en kontakt mellan professionerna och 

brukarna.  

 

”Tidigare injektionsmissbrukare som har erfarenhet och har varit rena under lång tid och 

kanske lärare eller form av person som är samhällsvetare som kan informera om var man kan 

få hjälp och försöka integrera tillbaka in i samhället” 

(Respondent 3) 

 

Funderingar	kring	praktiska	svårigheter	vid	införandet	
 

En intressant diskussion som ofta uppkom under intervjuerna var vilka personer som ska ha 

tillgång till injektionsrum och hur det skulle fungera i praktiken. Respondenterna har olika 

uppfattningar i frågan. Vissa menar att vem som helst skulle kunna bruka injektionsrum utan 

att behöva uppge identitet eller på annat vis registreras. Andra menar att registrering av 

användarna behövs för att ha koll på om till exempel minderåriga bruka injektionsrummen. 

Diskussionen som respondenterna för handlar även om lagstiftning. Då svensk lag förordar 

möjligheter att omhänderta personer enligt LVU eller LVM talar flertalet respondenter om att 

det kan uppstå en krock mellan injektionsrum och det aktuella lagrummet. Om en minderårig 

är injektionsmissbrukare kan LVU bli aktuellt, men då kommer å andra sidan unga eventuellt 

undgå att uppsöka injektionsrummen. Därmed förvinner poängen med dessa. En del 

respondenterna föreslår att sociala myndigheter inte bör lägga vikt på om minderåriga 

uppsökte injektionsrummen då unga missbrukare också har behov av injektionsrum. Andra 

anser att injektionsrum absolut inte är lämpliga för minderåriga och att det därför behövs 

någon typ av registrering. Respondenten 6 beskriver problematiken om unga får tillgång till 

injektionsrummen; 

 

”När jag tänker på det direkt så associerar jag det till tunga missbrukare där det är en 

väldigt stor problematik, det finns ju de som liksom tar droger men ändå klarar av livet bra 

liksom om man nu så jag associerar det mest med tunga missbrukare. Det kan finnas en fara 

också om hur unga som helst kommer dit och så kanske de dras in i eller träffar andra men 

sen kanske de hittar varandra ändå men man kanske möjliggör för mer kontakter”. 

(respondent 6) 
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Angående missbrukare som inte är minderåriga förekommer det även diskussioner om 

registrering. Två respondenter reflekterar över förslag om socialtjänsten skulle kunna utfärda 

remisser för injektionsrummen. Problemet med detta är enligt samma respondenter att då 

krävs det att användaren redan har en kontakt med socialtjänsten. Vidare uppger merparten av 

respondenterna en möjlighet att skapa en kontakt med brukarna från socialtjänstens sida. Här 

är dock en del av respondenterna av olika uppfattningar. Vissa menar att någon form av 

kontakt med socialtjänsten skulle vara ett krav medan andra hävdar att frivillighet är av 

yttersta vikt och att kontakt med socialtjänst ska ske först på användarens initiativ. 

Respondenten 1 delger sin inställning till den polisära frågan och huruvida det bör finnas 

någon typ av registrering: 

 

”Jag tycker att det har löst det bra med polisen i Danmark, att de inte kan gripa folk i 

närheten av injektionsrummen. Det finns också en problematik om unga går dit och 

”hänger”. Samtidigt så skall det vara öppet för alla och även unga skall känna sig välkomna. 

Det är lika viktigt för en 16-årig missbrukare att ha tillgång till en ren miljö som vilken annan 

missbrukare som helst. Jag vet inte hur det ska lösas. Kanske en remiss, men samtidigt är jag 

osäker på om det inte ska vara anonymt. Annars blir det ju ingen mening, folk kanske blir 

rädda för att gå dit.” (Respondent 1) 

 

Merparten av respondenterna för resonemanget att det finns positiva aspekter med en 

registrering men då försvinner också en stor del av syftet eftersom det då finns en risk med att 

de allra mest utsatta. De uppgav att samhället då gör ytterligare skillnader även inom utsatta 

grupper och det är inte i enlighet med syftet med injektionsrummen. 

Vidare talar flertalet respondenter om hur polis borde agera i förhållande till eventuella 

injektionsrum. Frågan uppkommer ofta hur det hanterades i Danmark varpå vi svarade att 

polisen inte griper människor för innehav i anslutning till injektionsrummen. Respondenterna 

anser mestadels att det är ett bra sätt att hantera frågan men att det är osannolikt att sådant kan 

göras inom ramen för svensk lagstiftning. Däremot funderar respondenterna på om detta 

verkligen skulle vara ett problem då det finns sprututbyten och där brukar polisen hålla en låg 

profil. 

 

Diskussionen kom att handla om att den danska varianten var bra men att den förmodligen 

inte hade gått att genomföra i Sverige. Respondenterna ställer sig dock frågande om det var 

ett problem och om polisen verkligen skulle gripa folk i anslutning till injektionsrum även om 
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de kunde. Majoriteten av respondenterna har uppfattningen att polisens roll i 

injektionsrummen vara eller icke vara för tillfället inte är väsentlig då det i prakten inte utgör 

ett problem. Det är dock de respondenter som är övertygade om att det kan uppstå problem 

kring polisens agerande. De menar att det var troligt att polisen någon gång skulle utnyttja det 

faktum att de hade kännedom om att det brukades droger i anslutning till injektionsrum och 

att det därför skulle gripa missbrukare för innehav och/eller bruk. Respondenterna som är av 

den uppfattningen anser att danska myndigheter har löst frågan på ett föredömligt sätt och 

hoppas att svenska myndigheter ska ta efter om injektionsrum blir aktuellt.  

 

8. Analys		
 

I denna del där vi analyserar vårt resultat har vi utgått framförallt utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning för att ställa detta i relation till det som framkom i 

intervjuerna. Vi problematiserar genom att använda oss av Goffmans teori om stigmatisering 

och utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet.  

 

Injektionsrum	som	möjlighet	till	minskad	stigmatisering	
 
Stigmatisering var ett tema som de flesta respondenterna belyste under intervjuerna. Goffman 

(1963/2011) menade att det är de som tillhör normen som skapar attityder som definierar 

vilka som tillhör de avvikande och vilka åtgärder som ska ges till dessa. Flera av 

respondenterna nämnde att injektionsrum möjligtvis hade kunnat bidra till att minska 

stigmatiseringen för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En av 

respondenterna förklarade hur injektionsrummen kunnat göra att personer med denna 

problematik kunde förflyttas från smutsiga miljöer och därmed slipper att behöva associeras 

med dessa. Samtidigt blir detta ett sätt att låta denna grupp sedda av samhället och att visa att 

samhället bryr sig om de med missbruk- och beroendeproblematik. Stigmatiseringen 

innefattar inte bara den fysiska delen i form av miljö utan har även en social aspekt. 

Merparten av respondenterna la vikt vid att injektionsrum inte bara är en ren miljö, utan även 

en möjlighet för missbrukaren att känna sig sedd, skapa sig en vård kontakt eller bygga upp 

en relation med socialtjänsten. Denna uppfattning om möjligheterna till kontaktskapande som 

respondenterna hade visar sig också i Sundhetsstyelsen rapport från 2014. I denna menade de 

tillfrågade socialarbetarna att kontakbyggandet underlättades av injektionsrum. Det är 

intressant att respondenterna i vår studie ser möjligheterna till att förutom en ren miljö även 
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skapa en kontakt med missbrukarna. Merparten av respondenterna var alltså överens om att 

det fanns en tydlig stigmatisering för missbrukare i dagens samhälle och att injektionsrum kan 

vara en del för att minska denna och förbättra levnadssituationen för missbrukare.  

 

Det fanns en diskussion hos respondenterna kring var injektionsrummen borde placeras. En 

del menade att de borde vara en del av samhället som vilken annan vårdinrättning som helst 

medan andra menade att de borde vara mer avsides. De som tyckte att injektionsrummen inte 

skulle ligga centralt eller vara lika synliga menade att det finns en risk för att andra ska bli 

störda eller provocerade. Exempelvis var en del respondenter tveksamma till att injektionsrum 

skulle vara belägna i anslutning till platser där det rör sig barn eftersom det inte är lämpligt att 

det rör sig narkotikapåverkade människor där. Det är svårt att säga vad respondenternas 

förutfattade uppfattning om användarna av injektionsrummen kan grundas i  men en 

förklaring kan vara det Goffman (1963/2011) kallar stigmateorin. Han menar att vi pga. en 

bristfällig egenskap, exempelvis att en person är beroende av narkotika, kan leda till att vi 

tillskriver personen en rad andra negativa egenskaper. Vi försöker sedan övertyga oss och de i 

vår omgivning om att den stigmatiserade gruppen är farlig. Detta vara en av anledningarna till 

respondenternas ambivalenta inställning till att bo nära injektionsrum.  

 

Stigmatiseringen var något som respondenterna var eniga om måste förändras. Goffman 

(1963/2011) beskriver hur stigmatisering i sig kan fungera som en kraft som leder till 

förändring. Respondenternas önskan om en förändring av stigmatiseringen av personer med 

beroendeproblematik kan ses som en del i vad Goffman menar är det som driver fram 

processer mot normalisering. Genom att de som tillhör normen identifierar gruppen som 

stigmatiserad, precis som respondenterna gör, så kan det leda till att samhället erbjuder stöd 

till denna grupp. Missbrukare ska inte behandlas annorlunda än andra utsatta grupper och de 

borde erbjudas den bästa möjliga hjälpen. Respondenterna menade skadelindrande insatser 

(harm reduction) bör erbjudas till personer med missbruk- eller beroendeproblematik. 

Goffman menar att de attityder och reaktioner som finns gentemot den stigmatiserade gruppen 

blir tydliga när man tittar på vilka sociala insatser som erbjuds till den stigmatiserade.  

 

Okunskapen inom ämnet och att socionomstudenter inte fått tillräckligt med undervisning i 

detta är något som oroar nästan alla respondenter. Man upplever att man inte vet hur man ska 

bemöta människor med den problematiken och att bristen på kunskap kan göra att man har 

egna förutfattade uppfattningar eller saknar förståelse. En av respondenterna uttryckte det som 
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att okunskapen kan leda till att man får en känsla av ”främlighet”. Man uttryckte det också 

som att det kan blir svårt att förstå missbrukarens värld och verklighet. 

 

En	väg	till	förändring	av	den	sociala	verkligheten?	
 
Inom socialkonstruktivismen menar man att vår sociala verklighet och upplevelse av 

omvärlden är socialt konstruerad (Wenneberg 2010). Goldberg (2010) menar att den svenska 

drogpolitiken är grundas på den nuvarande dominerande social konstruktionen av 

drogproblemet. För att en förändring ska ske så krävs det att man dekonstruerar och 

omkonstruerar den sociala konstruktionen av drogproblemet menar han. De flesta av 

respondenterna diskuterar på ett eller annat sätt kring hur injektionsrummen och andra 

skadelindrande insatser skulle förändra sättet på hur vi upplever narkotikabruk. Det fanns en 

uppfattning om att injektionsrummen kunde förändra vår upplevelse av verkligheten när det 

gäller missbruk. Någon uttryckte att det fanns risk för en romantisering av missbruk och att 

injektionsrummen kanske därför borde vara lite mer diskreta. Samtidigt var det som tidigare 

sagts också många som ville förändra synen på missbruket eftersom de upplevde 

stigmatiseringen som ett problem. Dessa nämnde hur man ville att fördomar och negativa 

associationer mot missbrukare skulle minska. Alla respondenter uttryckte att det är ett faktum 

att missbruk finns och att missbrukare antagligen skulle ta sina droger även utan 

injektionsrum. En respondent uttryckte det som att vi inte borde låtsas som att det inte finns 

missbruk. Genom injektionsrummens existens skulle man kunna säga att de flesta 

respondenter menar att det är möjligt att förändra den sociala verkligheten. Detta eftersom 

man menar att allmänheten syn kommer påverkas antingen negativt eller positivt och vi 

kommer därmed skapa en konstruktion av vår upplevelse av missbruk. Detta oavsett om 

missbruk- och beroendeproblematiken i den faktiska verkligheten ser likadant ut eller inte.  

 

Injektionsrummets	dilemman	
 
Under intervjuerna kom respondenterna ofta in på narkotikapolitik då det är ett relevant tema i 

diskussionerna om injektionsrummens vara eller icke vara. Respondenterna pratade om 

huruvida samhället ska prioriterar att lägga ekonomiska resurser på injektionsrum. Det var 

också ett av de dilemman som framkom vid utvärderingen av injektionsrum i Oslo som Olsen 

och Skretting (2007) gjort. Det fanns likheter mellan de dilemman som identifieras i Oslo och 

det som respondenterna funderade över. I undersökning om injektionsrummen i Oslo 

framgick det att injektionsrum kan ses som att man hjälper till att upprätthålla missbruk och 
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det ställdes även frågor om injektionsrum innebär att samhället accepterar droger (Olsen & 

Skretting, 2007). Respondenterna kom också med liknande funderingar men genomgående 

var respondenternas slutsats att missbrukarna kommer att ta droger oavsett om det finns 

injektionsrum eller inte. Den övervägande delen av socionomstudenterna i vår undersökning 

ser alltså inte injektionsrummen som en uppmuntrade del i att påbörja eller upprätthålla ett 

missbruk. Detta överensstämmer även med Goldberg (2010) som menar att motståndare till 

harm reduction utgår från att det finns en fara i att dessa åtgärder skulle kunna säga signaler 

om att missbruk är accepteras av samhället. Istället menar han likt respondenterna att 

missbruk snarare orsakas av nedbrytande psykosociala miljöer än huruvida samhället skulle 

visar toleranta attityder eller inte.  

 

Anmälningsplikt identifierades av utvärderingen i Oslo som ett problem eftersom de anställda 

i vissa fall har en skyldighet att anmäla företeelser till polis och socialtjänst. Det kan 

exempelvis vara om en brukare misstänks köra bil påverkad eller om brukare har vårdnad om 

barn (Olsen & Skretting, 2007).Respondenterna hade i den här frågan delade uppfattningar. 

En del ansåg att anonymitet skulle underlätta för missbrukarna medan andra menade att det 

bör vara ett krav att registrerar de som brukar injektionsrummen. Även åldersaspekten 

diskuterades inom ramen för anonymitet. De respondenter som var mest kritiska mot 

injektionsrum ställde sig frågande till om samhället inte bara skall betala för att människor ska 

kunna missbruka, utan även underlätta för unga att använda injektionsrummen och därmed 

bruka olagliga substanser. De respondenter som var mer liberala i sin inställning 

argumenterade för att unga missbrukare precis som äldre missbrukare (i vissa fall i ännu 

högre utsträckning) behöver en trygg miljö att vistas i.  

Komplexiteten i denna fråga blev uppenbar och många av respondenterna visste inte var de 

stod i frågan om anmälningsplikt och hur unga skall hanteras. Vi har noterat argument både 

mot och för en anmälningsplikt och det är tämligen tydligt att diskussionen om injektionsrum 

i den svenska kontexten inte är svart eller vit, utan betydligt mer nyanserad än så.   

 

Vissa av respondenterna gör skillnad på äldre och unga missbrukare. De vill inte skapa en 

plats där unga som riskerar att hamna i ett tungt missbruk ska möta och få kontakt med äldre 

missbrukare. Just mötet mellan den yngre och den äldre missbrukaren verkade vara något man 

ansåg farligt och skadligt för den yngre missbrukaren. Wallander (2005) beskriver hur 

socialarbetare gör skillnad på insatser som ges till äldre respektive yngre. Valet av 

rehabiliterande insats gentemot annan behandling sjunker desto äldre klienten blir i 
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Wallanders studie. En del av respondenterna tycks ha samma inställning till att acceptera att 

äldre missbrukare har behov av andra skadelindrande insatser såsom injektionsrum. Vissa 

respondenter ser gärna en större kontroll och bättre överblick av unga missbrukare jämfört 

med äldre. Andra faktorer som exempelvis kön lägger socialarbetarna i Wallanders studie inte 

lika stor vikt vid och det var heller inget som respondenterna i vår studie reflekterade över. 

Rädslan för nyrekrytering av missbrukare beskriver Svensson (2012) som något man i den 

restriktiva politiken anser som det största narkotikaproblemet. Skadereducerande insatser till 

dem som redan har en beroendeproblematik får då en lägre prioritet. Våra respondenter verkar 

dock ändå tycka att skadelindrande insatser är viktigare men det blev även tydligt att dem såg 

såg en problematik.  

 

Ett av motargumenten som Svensson (2012) tar upp mot harm reduction är dominoteorin som 

grundas på en misstanke hos politiker där man tänker att tillåtandet av skadereducerande 

insatser bli en inledning till en utveckling av en ännu mer tillåtande politik. Detta skulle då 

slutligen kunna leda till en legalisering av droger. En av respondenterna nämnde just detta i 

diskussionen kring vad samhället skulle ha för inställning till injektionsrum. Respondenten 

menade att införandet av injektionsrummen kan uppfattas som att samhället tycker att det är 

okej att missbruka narkotika utan att bli straffad. Hen poängterar tanken kring utvecklingen 

mot ett mer drogliberalt samhället genom att säga att dem som är motståndare till 

injektionsrummen kan fråga sig om man i framtiden kommer ha rum även för haschrökare. 

Svensson beskriver att det är ungefär på det sätt som motståndarna till harm reduction 

resonerar eftersom de menar att det finns en baktanke där målet för skadelindrande insatser 

egentligen är legalisering av olika droger. Även Goldberg (2010) anser att opinionsbildning är 

en central del i den svenska narkotikapolitiken där fokus ligger på att förmedla budskapet om 

att narkotika inte tolereras. Detta gör man genom att försöka skapa tankar och attityder mot 

narkotika i syfte att avskräcka människor. Detta speglas även i diskussionen bland våra 

respondenter som till stor del handlade om vad vilka signaler harm reduciton och 

injektionsrum skapar i samhället.  

 

9. Avslutande	diskussion	
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka socionomstudenters attityder till harm reduction 

med tydlig fokus på injektionsrum. Vi har även undersökt vilka för-och nackdelar 
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socionomstudenterna ser med injektionsrum och socionomstudenternas syn på harm redction 

och injektionsrum på socionomutbildningen.  Våra förväntningar inför studien var att 

respondenterna mestadels skulle ha en positiv inställning till injektionsrum och harm 

reduction. Trots detta trodde vi ändå att studenterna skulle ha mer kritiska argument än vad 

som blev fallet. Det fanns förvisso en viss tveksamhet hos en del respondenter men dessa 

argumenterade också för flertalet fördelar med injektionsrum i Sverige. Det var intressant att 

de förvånansvärt ofta påpekade att de hade bristande kunskaper om missbruksområdet 

överlag. Det fördes genomgående en diskussion kring utbildningens brister gällande missbruk 

och beroendeproblematik i undervisningen. Uppfattningen var att det ges för lite 

uppmärksamhet och föreläsningar om missbruk- och beroendeproblematik. Det framkom att 

några av studenterna var intresserade av att arbeta i ett injektionsrum och med 

missbruksproblematik  överlag, men att de ofta menade att de saknade erfarenhet och 

kunskap. En del av respondenterna hade mer förkunskap om ämnet än andra. Vår uppfattning 

är att de som sedan tidigare hade större kännedom om injektionsrum var mer positivt 

inställda.  

 

Samtliga respondenter har det gemensamt att de går på socionomutbildningen och att deras 

inställning säkerligen har blivit påverkad under utbildningens gång. Värderingar som att det 

ligger i samhällets uppgift och ansvar att hjälpa personer med missbruk- och 

beroendeproblematik delas av respondenterna. Eventuellt är dessa värderingar mer påtagliga 

för våra respondenter än för studenter vid andra utbildningar eller allmänheten i övrigt. Detta 

kan ha lett till att respondenterna har liknande uppfattning om injektionsrum och vad de kan 

ha för påverkan på den enskilde missbrukaren. Något annat som kan ha påverkat 

respondenternas inställning är deras tidigare kännedom om injektionsrummen. Exempelvis i 

fallet med respondent 9 som har besökt injektionsrum i studiesyfte och träffat människor som 

arbetar med dessa hade en tydligt positiv attityd jämfört med respondenter som hade mindre 

kunskap om ämnet.  

 

Respondenterna talade genomgående om möjligheten att skapa en kontakt med missbrukaren 

utifrån yrkesrollen som socionom och att detta var ett bra hjälpmedel för att komma i kontakt 

med missbrukare som inte redan har kontakt med socialtjänst. Även att injektionsrummen kan 

skapa en möjlighet att motivera till vård eller ytterligare kontakt lyftes som ett argument.  

Under intervjuerna var ett ständigt återkommande begrepp stigmatisering och hur 

injektionsrum och harm reduction kan minska denna. Det fanns emellertid en diskrepans 
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mellan en del respondenter där de förde argument över att injektionsrum kan minska 

stigmatisering för missbrukarna men att det också finns en negativ sida. Denna negativa sida 

var dels att staten inte ska hjälpa en missbrukare att missbruka men också att det kan uppstå 

en problematik om injektionsrummen finns där det rör sig barn och ungdomar. Paradoxen i att 

det finns en vilja och ett engagemang att minska stigmatiseringen samtidigt som det lyfts 

argument för att missbrukarna ändå skall vara åtskilda från en del av samhället speglar 

komplexiteten i frågan. Det fanns en motsägelsefullhet i respondenternas argumentation då 

dem var måna om att vi måste minska stigmatiseringen men samtidigt uttryckte en del av 

respondenterna rädsla för synliga injektionsrum. Att injektionsrummen är synliga för 

allmänheten kan innebära en risk för att missbruket blir normaliserat menade dessa 

respondenter.  

 

Eftersom respondenterna är överens om att injektionsrummen är positiva för användarna så 

kommer kom diskussionen mer att handla om vad injektionsrummes existens får för verkan 

på det övriga i samhället. Ett eventuellt införande av injektionsrum kommer att sända signaler 

vilka kan argumenteras för att ha både positiva och negativa konsekvenser. En risk är att det 

ses som att samhället accepterar bruk av narkotika. Det blir i sådana fall synlig motsättning 

när vi har en restriktiv politik samtidigt som vi genom injektionsrummen har platser där det är 

lagligt att ta droger. Det narkotikafria samhället har länge varit målet för narkotikapolitiken i 

Sverige. Respondenterna är dock överens om att missbruket finns och kommer fortsätta att 

finnas oavsett om vi väljer att se det eller inte. Vill man i Sverige konstruera en verklighet där 

missbruk inte existerar och gömma det? Injektionsrum kanske skulle synliggöra missbruket 

vilket upplevs som problematiskt. Kanske är det därför man inte vill synliggöra missbrukare i 

samhället och hellre gömma dem för att reproducera sin verklighetsbild om det narkotikafria 

samhället.  

 
Enligt vår undersökning har de socionomstudenter som vi intervjuat en mestadels positiv 

attityd till injektionsrum och harm reduction. Studenternas beskrivning av fördelar med 

injektionsrum liknar de som beskrivs i kapitlet om tidigare forskning. Exempelvis minskar det 

riskerna vid injicering, minskad dödlighet, kontaktskapande mellan socialtjänst och sjukvård. 

Problemet är snarare vad allmänheten skall tycka och vilken påverkan injektionsrum kan ha 

på samhället. Det lyftes även frågor kring om injektionsrum på något sätt uppmuntrar till 

missbruk. Att frågan lyftes och diskuteras är inget vi menar minskar den positiva attityden 
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bland socionomstudenter. Det visar snarare på en mångfald av åsikter och förhållningssätt i 

diskussionen kring frågan.   
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11. Intervjuguide	
 
 
Bakgrund, akademisk erfarenhet, arbetslivserfarenhet, etc.:  
 
Vad känner du till om injektionsrum? Vilka associationer har du till injektionsrum?   
 
Beskriv din inställning till injektionsrum? Vad ser du för positiva respektive negativa 
aspekter?  
 
Beskriv hur du tror injektionsrum påverkar en individ med beroendeproblematik?  
 
 
Talas det om harm reduction och/eller injektionsrum på socionomutbildningen?  
 
Beskriv hur du tror socionomutbildningen påverkas av mindre respektive mer inslag av 
harm reduction och/eller injektionsrum?  
 
Vad anser du gynnar blivande socionomer?  
 
Berätta vad du anser är en önskvärd utveckling för injektionsrum i framtiden?  
 
Hade du kunnat arbeta med injektionsrum? Varför? Varför inte?  
 
Är du politiskt engagerad? 
Kan du tänka dig att driva frågan on injektionsrum genom att skriva debatt artiklar 
eller liknande?  
 
Kan du tänka dig att bo nära ett injektionsrum? Varför/varför inte?  
 
Vilken typ personal ska det finns i ett injektionsrum?  
 
Vad anser du om injektionsrum?  
 
Vem ska få tillgång till injektionsrum?  
 
Vad anser du ska påverka om en brukare skall ha möjlighet till skadereduktion?  
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