
Socialhögskolan 

Masteruppsats (SOAM21) 

Vårtermin 2018  

Handledare: Mats Hilte 

 

 

Elin Johansson 

 

 

 

 

  

Sprutbytesprogram och den 
sociala omvärlden  
Framväxt och utveckling av 

sprutbytesprogrammet i Helsingborg 

 
 

 



2 
 

Abstract 

 

Author: Elin Johansson  

Title: Needle exchange program and the social surrounding – the rise and development of 

needle exchange program  

Supervisor: Mats Hilte 

Assessor: Verner Denvall 

 

The purpose of this thesis has been to shed light upon, and create an understanding of, social 

forces that can hamper or enable the establishment and future development of the needle 

exchange program in Helsingborg. More specifically, the thesis has investigated how different 

discourses of drug abuse and the external organizational environment, in terms of imitation 

and legitimization, have influenced the unit. A qualitative case study was conducted among a 

series of different social organizations in Helsingborg city, and 6 individuals with varying 

professional social work background participated in semi-structured interviews. By snowball 

sampling, interesting and relevant informants could be found, who collectively contributed to 

a series of essential thematic categories could be identified through the empirical data; “The 

drug abuse and medical treatment”, “The search for legitimacy”, and “To create continuity”. 

These have been interpreted by using theoretical lenses such as Meyer and Rowan’s theory of 

institutions’ dependency on adjustment to rational myths; DiMaggio and Powell’s theory of 

different isomorphistic processeses; and finally, Holstein and Miller’s theory of Social 

Problems Work. The thesis culminates in a threefold conclusion drawn about the meaning of 

organizational imitation of already established enterprises, the continuous search for 

legitimacy in the external environment, and the necessity of medicalization of drug abuse as a 

mediator in changing the social problem category. Social perspectives and actions still 

constitute clear contributors in establishing and developing the needle exchange program in 

Helsingborg.   
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer ägna fokus åt, och belysa aspekter av ett program som sedan 1980-

talet uppfattats som kontroversiell eller till och med ett hot mot det svenska samhället, 

nämligen sprutbytesprogram. Studien kommer att koncentrera sig på sprutbytesprogrammet i 

Helsingborg och hur dess externa omgivning bidragit som influens till dess etablering och 

utveckling. Detta kapitel kommer därmed att introducera innebörden av sprutbytesprogram 

och dess bakgrund såväl internationellt samt nationellt inom Sverige, för att därefter 

kontrastera verksamheten mot svensk narkotikapolitik i syfte att klargöra sprutbytets ställning 

i Sverige. Utifrån denna problembakgrund kommer en problematisering utformas, som 

därefter utmynnar i studiens syfte och frågeställning.  

 

Innan studien inleds, önskar jag introducera min egen intressebakgrund för att genomföra en 

studie som denna. Hos mig har missbruks- och beroendeämnet länge varit av stort intresse, 

både för missbruk som fenomen men också sett utifrån organisatoriska och politiska plan. 

Plan inom vilka debatter ägt rum och haft sin utgångspunkt i en rad olika samhälleliga 

diskurser i relation till narkotikamissbruket, genom vilka man sedan legitimerat ståndpunkter 

och olika satsningar för målgruppen. Sett till andra sociala problem och utsatta grupper som 

faller inom ramarna för dessa, verkar det inte som att mycket mötts med så stort motstånd 

som satsningarna på narkotikamissbruk gjort. Min uppfattning är att nya metoder som 

presenterats inom missbruksfältet tidvis kan upplevas trampa utomstående på tårna, trots att 

det inte direkt berör dessa individer. Det ter sig som om frågan om narkotika berört 

samhällsinvånare till en grad där de verkar ha krävt sin demokratiska rätt till involvering i 

beslutsfattanden som i sin tur influerat hur problematiken bör adresseras. Inom ramarna för 

andra sociala problem verkar inte motsvarande engagemang återfinnas vilket naturligt bör 

göra att idéer lättare accepteras och sprids vidare. Intresset för att undersöka sprutbytet har 

därmed växt med viljan att förstå vad som ligger bakom kontroversiella 

narkotikaverksamheters tröga spridning i Sverige, trots empiriska bevis för faktiska 

samhällsfördelar. Varför är det egentligen så?  
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1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Vad är sprutbytesprogram?  

Sprutbytesprogram är ett erkänt skadebegränsande program för individer med 

narkotikaproblem, vars huvudsyfte är att minska spridningen av blodsmittor såsom hiv, 

hepatit B och C (Alanko Blomé, 2016, s.49). Detta skall göras genom fördelning av sterila 

injektionsinstrument som möjliggör att individer som injicerar droger kan undvika delandet 

och återanvändandet av sprutor, kanyler och motsvarande (ibid.). Att bruka redan använda 

sprutor, eller dela desamma med andra parter, ökar risken för smittspridning, hudinfektioner 

och blodförgiftningar (Johnson, Richert & Svensson, 2017, s.314f). Programmen syftar även 

till att enligt lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, arbeta på bred front med 

huvudsaklig målsättning att avleda individer från (injektions) drogmissbruk (Alanko Blomé, 

2016, s.49). Inga krav ställs dock på att besökarna, och därmed den enskilda viljan, ska ha för 

avsikt att bli drogfria vilket föranleder ett välkomnande av besökarna trots fall i vilka dessa är 

drogpåverkade (Johnson, Richert & Svensson, 2017, s.314f).  

 

Hur verksamheterna bedrivs kan skilja sig åt och likaså gör sig gällande för verksamheternas 

innehåll. I några fall distribueras verktyg genom en automat eller servicelucka (Johnson, 

Richert & Svensson, 2017, s.315). Vid de flesta sprutbytesmottagningarna erbjuds besökarna 

även provtagning av de vanligaste blodsmittorna samt vaccination för hepatit B (ibid.). Med 

avseende på serviceutbudet kan även detta skiljas åt då vissa verksamheter erbjuder ett 

bredare spektrum utifrån de tjänster som finns för tillhandahållande, och kan då innefatta 

såväl läkare och sjuksköterskor som kuratorer och barnmorskor (ibid.). Genom ett sådant 

serviceutbud erbjuds besökarna möjligheter till hälsokontroller, såromläggningar, rådgivning 

eller motiverande samtal samt stöd att söka behandling för sitt missbruk (ibid.). Tidvis 

förekommer programmen via mobila enheter som arbetar uppsökande och i vissa länder 

existerar programmen också i fängelser (ibid.).  

 

En viktig skillnad i frågan om tillgängligheten till sprutor i Sverige och många andra länder, 

är att man i de flesta EU-länder liksom även Kanada och Australien kan distribuera sprutor 

och kanyler fritt på apotek. I Sverige krävs det sedan 1968 recept på ett sådant utdelande, 

vilket medfört stora svårigheter för individer som injicerar narkotika att skydda sig (Johnson, 

Richert & Svensson, 2017, s.316; Törnqvist, 2011, s.196). Detta med särskild tonvikt på de 

landsting i vilka sprutbyte saknas.  
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1.1.2 Uppstarten av programmen 

I början av 1980-talet spreds Aids över världen vilket föranledde stor oro hos världens 

invånare. Det förstods relativt snabbt att individer som injicerade narkotika ofta var smittade. 

Vid årsskiftet 1988 uppskattades 60 procent av Sveriges heroinberoende, var tionde 

blandmissbrukare och var tjugonde amfetaminbrukare bära på HIV-viruset (Hilton, 2015, 

s.79). Redan 1986 nåddes konsensus inom världsorganisation WHO att rena sprutor inte 

skulle förvägras individer som injicerar (a.a 80). Trots signifikanta påtryckningar från det 

internationella hållet, valde Sverige att reservera sig för detta med hänvisning till den kamp 

som fördes för ett narkotikafritt samhälle (ibid.). 

 

Internationellt startade de första sprutbytesprogrammen 1984 i Nederländerna och åren 

därefter valde ett stort antal länder att följa efter idéen (Johnson, Richert & Svensson, 2017, 

s.315). Sprutbytesprogram i Sverige har alltid varit en ytterst begränsad verksamhet, vilket 

också har behandlats med stor politisk försiktighet (Törnqvist, 2009, s.196). I Sverige 

öppnades, i kontrast till statens vilja, den första mottagningen i Lund 1986 tätt följt av 

öppnandet av en motsvarande mottagning i Malmö året därpå (Johnson, Richert & Svensson, 

2017, s.315). Då initiativen inte ansågs godkända av Socialstyrelsen blev de istället ansedda 

såsom försöksprojekt som studerades och utvärderades (ibid.). Det var inte förrän 2006 som 

en ny lag trädde i kraft (2006:323), genom vilken de redan befintliga mottagningarna 

godkändes och uppstarten av flera sprutbytesprogram möjliggjordes i Sverige (ibid.). 

Sprutbytesverksamheter har därefter spridit sig geografiskt och Helsingborg startade sitt 

sprutbyte 2010, vilket gjorde att stadens initiativ blev den första verksamheten att starta efter 

lagstiftningen. Idag existerar verksamheter av samma natur i Lund, Malmö, Helsingborg, 

Kalmar, Kristianstad, Varberg, Halmstad, Växjö, Stockholm och Uppsala. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) har 17 regioner antingen redan etablerat eller i process att 

utveckla sprutbyten, vilket är en stor ökning relativt perioden 2012 - 2015 då endast 3 

regioner hade sprutbyten (ibid.).  

 

1.1.3 Helsingborgs sprutbytesprogram 
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Helsingborgs sprutbytesprogram slog upp dörrarna hösten 2010 vid infektionskliniken på 

Helsingborgs lasarett. Syftet var precis som lagen om utbyte av sprutor och kanyler 

(2006:323) säger, att minska allmänfarliga blodsmittor och motivera till nykterhet. 

Programmet startade med fem anställda sjuksköterskor som roterade mellan 

infektionsavdelningen och sprutbytesmottagningen. Utöver de sjuksköterskor som roterade 

fanns även tillgång till infektionsläkare som varit kopplade till mottagningen, barnmorska vid 

behov via gynekologmottagning samt infektionsklinikens jour vid akuta läkarbedömningar. 

Genom åren har antalet anställda varierat och i dagsläget arbetar en sjuksköterska som enbart 

befinner sig på sprutbytesmottagningen. Idag finns ett brett samarbete även med utomstående 

aktörer så som socialtjänst, polis och frivilliga organisationer. Under åren har även antalet 

inskrivna patienter förändrats, då man under 2010 hade 82 individer inskrivna i programmet 

jämfört med 2017 då hela 659 stycken var inskrivna.  

 

 

1.1.4 Nationell narkotikapolitik och sprutbytesprogram  

För att kunna förstå bakomliggande kritik mot skadereducerade arbetsmetoder och på så vis 

sprutbytesprogram, måste vi se till hur narkotika kommit att bli ett narkotikapolitiskt 

samhällsproblem i Sverige. Enligt Hilton (2015, s.34f), som hänvisar till Börje Olssons 

avhandling ”Narkotikaproblemets bakgrund”, existerade inget problem som vi idag hänvisar 

till narkotikaproblematik förrän individer som enligt samhället avviker från det ansedda 

normala beteendet brukade narkotika. Tidigare kunde individer avlida av sömn- eller 

lugnande medel och andra kunde använda amfetamin utan att detta uppfattades som 

problematiskt. I denna kontext var det alltså viktigare att se till vem som faktiskt utövar detta 

avvikande beteende, än att beteendet i sig skulle vara farligt (a.a 35). Här kommer därmed 

uppfattningar och moraliska förhållningssätt, som redan existerat gentemot dessa avvikande 

individer, att föras över till de individer som brukat narkotika (ibid.). Efter ett svenskt 

experiment under 1960-talet, som inspirerats av engelska läkares arbetsmetoder inom vilka de 

skrev ut narkotika på recept till narkomaner, lades grunden för utvecklingen av den svenska 

narkotikapolitiken och dess förakt mot liberaliseringen av narkotika (a.a 38). Att tilldela 

narkomaner narkotika istället för att ställa krav på individerna, ansågs vara ett 

samhällsexperiment av livsfarlig karaktär, vilken också skulle komma att resultera i metadon- 

och sprutbytesprogrammens sena utveckling i Sverige (ibid.). Medan andra länder 

välkomnade arbetsmetoder i enlighet med skadereducering, var detta något som var fullt 
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oacceptabelt och något som skulle hållas långt ifrån den svenska missbruksbehandlingen (a.a 

80).  

 

Det har således funnits flera olika uppfattningar på området, där motståndare till 

sprutbytesprogrammet bland annat påstått att samhället sänder signaler till allmänheten att 

narkotikabruk är okej, genom att distribuera sprutor och kanyler (Törnqvist, 2011, s.196). 

Debatterna innefattar även kritik mot verksamheternas faktiska effektivitet med avseende på 

att förhindra smittspridning av HIV och hepatit C (Törnqvist, 2011, s.196; Johnson, Richert & 

Svensson, 2017, s.315). Åsikter av sådant slag baseras dels på argument om att tidigare försök 

inte nått framgång, samt med hänvisning till att sådana smittor även är överförbara genom 

sexuella relationer (Törnqvist, 2011, s.196).  

 

På grund av spridningen av sprutbytesprogrammen på ett nationellt plan, kan det antas att 

sprutbytesprogram och tanken om skadereducering åtminstone i delar av det svenska 

samhället kommit att bli mer accepterade än under tidigare år. Kanske är motståndet 

likvärdigt stort i ögonen på allmänheten, eller kanske har detta förändrats över tid. Denna 

spekulation leder vidare till nästkommande avsnitt som också mer i detalj problematiserar 

frågan om sprutbytet.     

 

1.2 Problematisering   

Man kan därför säga att strategier för narkotikaproblemet i Sverige formulerats och utformats 

i syfte att åtgärda problematiken utefter vad som allmänt betraktats som en hotbild, och också 

utefter föreställningar som råder gällande narkotikan och individerna som konsumerar 

densamma (Goldberg, 2010, s.7). Med grund i detta, önskar jag inleda detta avsnitt med ett 

citat från en intervju gjord av Johnson, Richert samt Svensson (2017) tillsammans med en 

infektionsläkare vid sprutbytet i Malmö. 

 

”Sprutbytesprogrammen har funnits i över 30 år i Sverige och det är inte först nu som det 

börjar röra på sig i resten av landet, trots den evidens som finns internationellt. Det är nog 

inte den skånska inställningen som är speciell, utan inställningen i resten av landet.” Intervju 

med Marianne Alanko Blomé, Infektionsläkare på sprutbytesprogrammet i Malmö (Johnson, 

Richert & Svensson, 2017, s.329) 
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I detta citat finner jag det fängslande att infektionsläkaren säger ”den skånska inställningen”. 

Det är här det blir intressant för mig. Citatet, tillsammans med rådande omfattning av 

sprutbyten, kan styrka att det finns tydliga skillnader bland olika grupper i Sveriges län och en 

åsiktsdiskrepans med avseende på hur narkotikaproblematiken effektivt bör adresseras. Trots 

att lagen sedan 2006 (2006:323) möjliggjorde öppnandet av fler sprutbytesprogram så krävdes 

det fortfarande en formell ansökan, för vilken varje enskild kommun förbehöll sig rätten till 

ett veto. I kontrast till en majoritet av andra svenska län stod Helsingborgs stad i framkant och 

godkände regionens ansökan om uppstartandet av ett sprutbytesprogram 2010. 

Nästkommande program etablerades efter detta först 2012 (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Med avseende på det veto som varje stad hölls till handa och Helsingborgs val att bevilja 

uppstarten, kan detta möjligtvis också innebära att det funnits lokala uppfattningar och 

tolkningar av narkotikamissbruk som kan ha haft betydelse i frågan. Av vad som framgår i 

citatet ovan verkar det ha funnits en attityd och kultur som vid den tiden var och är fortsatt 

relativt unik för just Skåne som län. Men vad för roll har en sådan attityd eller kultur spelat 

för i frågan om sprutbytesprogram i Helsingborg? Med grund i att sprutbyten inte tidigare 

existerat i Helsingborg eller i större omfattning i Sverige kan det antas att det fanns 

kunskapsluckor i frågan hur initiativet skulle organiseras. Man kan tänka sig att det bör krävas 

sätt för hur dessa effektivt skall översättas till fungerande program medan programmen ännu 

existerade i en begränsad omfattning. Ändå valde staden att snabbt genomföra beslutet att 

starta programmet. Detta leder därför till funderingar kring vad det egentligen var som låg till 

grund för etableringen och utvecklingen av Helsingborgs sprutbytesprogram, som mynnat ut i 

studiens syfte och frågeställning. Sett ur ett perspektiv för socialt arbete är det därför viktigt 

att skapa en förståelse för hur lokala och kulturella aspekter formger verksamheter och nya 

sätt att arbeta preventivt med sociala problem som narkotikamissbruk.     

 

    

1.3 Syfte  

Detta arbete syftar till att skapa förståelse för hur olika missbruksdiskurser inom det 

narkotikapolitiska fältet påverkat etableringen och den vidare utvecklingen av Helsingborgs 

sprutbytesprogram.  
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1.4  Frågeställning  

- På vilket vis kan olika missbruksdiskurser ha påverkat framväxten och utvecklingen 

av Helsingborgs sprutbytesprogram? 

- Hur kan redan befintliga organisatoriska strukturer ha influerat sprutbytesprogrammets 

etablering och utveckling? 

 

1.5 Förtydliganden av centrala begrepp 

1.5.1 Institutionella verksamheter  
Genomgående i arbetet använder jag begreppet institutionella verksamheter/organisationer, 

vilket går i relation till sprutbytesprogrammets faktiska karaktär och studiens teoretiska 

ramverk. Institutionella verksamheter, eller människobehandlande organisationer som 

Hasenfeld (1992) kallar det, kan förstås utifrån att det råmaterial vilket verksamheterna 

arbetar med är individer (a.a 4f). Verksamheterna är på så vis strukturerade för att processa, 

förstärka eller förändra individer under dess jurisdiktion (ibid.). Sjukvården kan således ses 

som en institutionell verksamhet där de erkänner individer som patienter, vilket då skapar 

denna verksamhets råmaterial som de ämnar arbeta med i syfte att behandla deras sjukdomar 

(a.a 5). Institutionella verksamheter utgår också från ett moraliskt arbete där varje handling 

kan ses som moralisk dömande och yttrande av individers sociala värdighet (ibid.). Moraliska 

system förändras dock ständigt, vilket dessa verksamheter måste ta till sig för att behålla en 

trovärdighet från dess omgivning (a.a 10). Även arbetsmetoderna inom verksamheten måste 

stå i relation till dominerade kulturella trosuppfattningar om vad som är önskvärt och 

accepterat att göra (a.a 12). Begreppet och dess innebörd har således en viktig roll i arbetet, då 

det kan förklara sprutbytesprogrammets beroende av dess omvärld.  

 

1.5.2 Missbruksdiskurs 

I studiens syfte framgår begreppet missbruksdiskurs. Detta begrepp kommer naturligtvis 

genomsyra hela arbetet, från tidigare forskning ända till studiens diskussion och slutsatser. 

Missbruksdiskurs avser den samtalsordning om missbruk som är aktuell vid en viss tidpunkt 

(Svensson, 2007, s.89). Olika missbruksdiskurser har kommit och gått under många år, vilket 

kommer att presenteras mer i den tidigare forskningen (se kapitel 2). Diskurserna innehåller 

en helhetssyn på problematiken, huruvida det är ett samhällsproblem, vilka metoder som 

anses lämpliga för att lösa problemet, hur stora och vilka resurser som samhället ska avsätta 
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samt vilken inriktning dessa åtgärder skall ha (ibid.). Begreppet kommer genomgående ha en 

stor betydelse i arbetet, då det skapar en typ av förståelse för hur sprutbytet i Helsingborg 

hindrats eller möjliggjorts i dess etablering och utveckling.     
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2. Redogörelse av tidigare forskning  

2.1 Introduktion av tidigare forskning   

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen att presenteras utifrån en tematiserad 

redogörelse. I syfte att besvara studiens syfte och frågeställning gällande hur olika 

missbruksdiskurser och redan befintliga organisatoriska strukturer kan påverka 

sprutbytesprogrammet, har insamlingen av den tidigare forskning fokuserat på just sådana 

aspekter. Det första temat som här nedan kommer att presenteras är ”En del av den 

samhälleliga missbruksdiskursen”, vilket avser introducera bilden av narkotikamissbruket och 

narkotikamissbrukaren genom en historisk lins. Det andra temat ”Medikalisering av 

missbruket” kommer att introducera huruvida narkotikamissbruket har gått från ett socialt 

fenomenen till ett medicinskt sådant. Därefter presenteras det tredje temat ”Den nationella 

narkotikapolitikens syn på sprutbyte”, vilket innefattar hur den svenska politiken sett och 

fortsätter se på sprutbytesprogrammet, och huruvida dessa skapar konsekvenser. Det fjärde 

temat som därmed presenteras, ”Samhälleliga perspektiv på sprutbyte”, innefattar 

argumentationer från debatter gällande sprutbytets eventuella konsekvenser. Forskning om 

hur samhälleliga uppfattningar om missbruk och missbrukare kan influera organisationer som 

missbruksvården, kommer i det femte och sista temat ”Sociala uppfattningar och 

organisationer” att presenteras. Detta tema ämnar kunna styrka syftet och forskningsfrågan 

om hur diskurser kan influera sprutbytesprogrammets framväxt och vidare utveckling och på 

vilket vis redan befintliga organisationsstrukturer har påverkat detta.  

 

Innan presentationen av den tidigare forskningen görs, önskar jag kort nämna hur litteraturen 

har hittats. Ingen av verken har sedan tidigare varit kända för mig, utan samtliga har påträffats 

via sökningen av dessa, varav vissa verk har funnits i läsningen av andra. Sökningen av 

verken har gjorts via LUB-search, under sökorden: Syringe Exchange, Needle Exchange, 

Values, Norms, Politics, Drug Abuse, Drug Abuse Treatment, Organizations samt via den 

svenska översättningen av sökorden.  

 

2.2 En del av missbruksdiskurser genom tiderna 

Med hänvisning till studiens syfte, kommer detta avsnitt att försöka styrka frågan om hur 

olika missbruksdiskurser kan influera framväxten och utvecklingen av sprutbytesprogrammet. 

Missbruksdiskurser behöver inte enbart utgöra en möjliggörande faktor, utan också ett hinder, 
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och detta beroende på generellt rådande uppfattning om missbruket. Törnqvist (2009) har 

undersökt debatterna mellan 1970 - 1999 gällande narkotika och narkotikaanvändning. 

Författaren menar att det mellan åren skett en förskjutning, där man under 1970-talet 

diskuterade narkotika i samband med frågor gällande det övergripande samhället. Författaren 

beskriver hur 1970-talets debatter centrerades runt en kritik gentemot samhället, hur det var 

uppbyggt och därmed behövde förändras (a.a 175). Under 1980-talet och 1990-talet 

debatterade istället narkotikan alltmer i anknytning till ämnena juridik och moral (a.a 175ff). 

Under 1980-talet växte narkotikan som ett ansett hot, och som något som oftast kopplades till 

ungdomar (a.a 175). Från 1970-talets offerperspektiv på narkomanen, förskjuts bilden under 

detta decennium till ungdomar som skall med hjälp av en restriktiv narkotikapolitik förhindras 

att bruka narkotika (ibid.). Under detta decennium utspelar sig debatten istället på ett 

symboliskt plan, där man skiljer på narkomanerna och det övriga samhället (ibid.). Den 

moraliska synen förändras och skapar det primära budskapet avseende hur moraliskt fel 

narkotikabruket faktiskt är, vilket underbygger behovet att dess utrotning (ibid.). 

 

1990-talet fortsatte i samma anda som den som växte fram under det tidigare decenniet, men 

utvecklades i något förstärkt riktning (Törnqvist, 2009, s.176f). Kritik gentemot denna politik 

uppfattades som allvarligt och hotfullt mot det svenska samhället (Törnqvist, 2011, s.203). 

Hotet upplevdes även förekomma utifrån Sveriges medlemskap i EU och debatter avseende 

drogliberalisering (Törnqvist, 2009, s.177). Författaren skildrar de olika decennierna genom 

att beskriva 1970-talets handlande om att förändra, medan 1980-talets ledord var att markera 

och 1990-talets handlande var därmed att bevara (a.a 176). Debatten avseende narkotika och 

narkotikabrukaren blir under detta decennium mer individcentrerad och personifierad, jämfört 

med tidigare undersökta årtionden (a.a 177). I samband med denna framväxt försvinner 

således 1970-talets förklaringar till drogmissbrukets orsaker alltmer (Törnqvist, 2011, s.203).    
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Tematisk samanställning över huvuddragen i den undersökta drogdebatten, från Törnqvist 

(2009, s.157) 

 

Här ovan har aspekter av mer social karaktär redogjorts för i relation till missbruksdiskurser, 

men under många år har tonvikt lagts vid den medicinska aspekten av missbruket. Bartlett et 

al. (2013, s.349) presenterar, med hjälp av tidigare studier, hur beroende ur ett historiskt 

perspektiv ansetts vara en moralisk brist hos individen eller bristande självkontroll. 

Författarna menar dock att trots att beroende influeras av miljömässiga, genetiska och 

beteendemässiga attribut, drivs beroendet av neurokemiska förändringar i hjärnan som sker 

som ett resultat av exponering av substanser (ibid.). Beroendet av narkotika kan komma att 

påverka kroppens organ på liknande vis som kroniska sjukdomar och påverkar även 

funktionerna i hjärnan (a.a 350). Förändringarna i hjärnan kan därmed resultera i en 

oförmögenhet att sluta bruka droger, trots att livet påverkas i en negativ riktning (ibid.). 

Författarna påvisar att synsättet på beroende övergår alltmer i ett där beroendet ses såsom en 

kronisk sjukdom, snarare än ett avvikande beteende i termer av vad som anses socialt 

acceptabelt. Författarna menar dock att trots denna medicinska syn på problematiken, krävs 
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fortfarande sociala insatser för att täcka individers olika behov i behandlingen av missbruk 

(a.a 352). 

 

För att studiens syfte med avseende på olika missbruksdiskursers influerande egenskaper på 

sprutbytesprogrammet skall kunna besvaras, har det varit av vikt att undersöka hur missbruket 

och missbrukare framställs i relation till dessa diskurser. Dessa verk har således varit av nytta 

då de lyckats belysa aspekter inom empirin som indikerat ett särskilt ställningstagande 

gentemot narkomaner, och vidare sprutbytesprogrammet, som därmed avslöjat hur sprutbytet 

möjliggjorts eller hindrats.  

 

2.3 Medikalisering av narkotikamissbruk 

Hur de olika missbruksdiskurserna har förändrats över tid kan ses utifrån ett 

medikaliseringsperspektiv som talar för att sociala fenomen istället bör förklaras och förstås 

utifrån medicinska termer. Med grund i det som presenterats av Bartlett et al. (2013), är det 

tydligt att en medikaliseringsprocess skett i frågan. Med avseende på studiens syfte och 

frågeställning är medikaliseringsperspektivet av narkotikamissbruk därmed av vikt att belysa. 

Med medikaliseringen kan etableringen och den vidare existensen av sprutbytet således 

påverkas utifrån hur narkotikamissbruket förklaras och förstås. Edman (2011, s.141) som 

undersökt diskussioner om missbruk och tvångsvård mellan 1967 – 1981, redogör för den 

omfattning synen på missbruk övergått till att ses som mer av en sjukdomsbild. Författaren 

ser till bakomliggande orsaker till framväxten av sådana synsätt och dess efterföljande 

konsekvenser. Artikeln presenterar narkotikamissbruk såsom en medikaliseringsprocess, 

vilket kan liknas vid en rationaliseringsprocess av de äldre moraliskt religiösa förklaringarna 

som byts ut till naturvetenskapliga förklaringar. Med hjälp av sekularisering, byråkratisering 

och rationalisering har dessa gemensamt bidragit till medikaliseringen som gjort de äldre 

förklaringsformerna onödiga relativt läkarvetenskapen (ibid.). Socialt och moraliskt 

avvikande beteenden som ansågs legitimerade, i samband med sjukdomssynen, också 

samhällets omhändertagande (ibid.). Det samhälleliga förhållandet blir således föremål för 

medicinska bedömningar och beslut, och tillåter därmed att avvikande beteende definieras i 

medicinska termer istället moraliska eller politiska sådana (ibid.). Edman beskriver också 

medikaliseringen som en process av ett humanitärt framsteg, där individen i fråga 

skuldbeläggs för det beteende som anses vara avvikande (ibid.). Det blir därmed inte längre 
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en fråga huruvida man alls ska lösa ett påstått problem, utan istället hur och när detta skall 

göras (ibid.).  

 

Ett exempel på hur narkotikamissbruket kommit att medikaliseras, för att därmed passa in i en 

verksamhet som sprutbytet, kan påvisas ur Ljungbergs, Tunvings och Anderssons bok om 

”Rena sprutor till narkomaner” från 1989. I linje med författarnas (1989, s.11) resonemang, 

har det förebyggande arbetet som avser att förhindra smittspridning, ständigt varit 

infektionsläkares viktiga uppgift. Handläggning och kontroll av blodsmittor har därmed fallit 

på infektionskliniker och infektionsläkarna, vilket resulterat i en viss vana att arbeta med 

injektionsnarkomaner, som är en starkt utsatt grupp för blodsmittor (ibid.).  

Det medicinska perspektivet på missbruk verkar således funnits under en längre tid, men i 

vissa perioder mer dominanta än andra beroende på hur samhället framställer 

narkotikamissbruk. Hur narkotikamissbruket medikaliserats och på så vis skapat en typ av 

missbruksdiskurs, är därmed av vikt för denna studie i syfte att förstå hur 

sprutbytesprogrammet i Helsingborg möjliggjorts eller hindrats av dåvarande eller aktuella 

missbruksdiskurser.  

 

2.4 Den nationella narkotikapolitikens syn på sprutbytesprogram 

Diskurser lever inte enbart bland invånarna i ett samhälle, utan upprätthålls även på ett 

politiskt plan. Här ovan har studier presenterats avseende missbruksdiskurser i övrigt, men 

vad sker när dessa möter beslutsfattare och sprutbytesprogrammet? Det ter det sig naturligt att 

även ta in tidigare forskning om hur politiken agerat kring frågan, i syfte att kunna besvara 

studiens syfte och även frågeställning. I studien ”Knowledge, Values and Needle Exchange 

Programs in Sweden”, undersöker Eriksson och Edman (2017) samspelet mellan 

forskningsbaserad kunskap, värderingar samt beslutsfattande och dess karaktär under 16 år av 

intensiv parlamentarisk debatt i Sverige gällande sprutbytesfrågan. Författarna har studerat 

1087 olika dokument från Riksdagens hemsida, utifrån vilka författarna lyckats illustrera den 

centrala roll värderingar spelar inom den politiska sfär som upprepande gånger tillkännager 

sig för att vara vetenskaplig grundad (a.a 110). Inte olikt Törnqvists (2009) och Barlett et al. 

(2013) studier gällande missbruksdiskurser, presenterar Eriksson och Edman (2017, s.105) 

hur förespråkare för sprutbytesprogrammet framställer narkotikamissbruket som en 

konsekvens av ett orättvist samhälle eller sjukdom. En förklaring som sätter ansvar på den 

svenska välfärdsstaten, då denne skulle vara skyldig att ta hand om missbrukare utifrån 
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hävdandet att missbruket är ett tillstånd som är bortom individens egna kontroll (ibid.). 

Motståndarnas ståndpunkt i frågan, framställs utifrån hävdanden om att narkotikamissbruket 

är en konsekvens av missanvisade attityder, vilket enbart kan åtgärdas utifrån begränsningar 

och förbud (ibid.). På så vis upplevs sprutbytesprogrammen som ett verktyg som liberaliserar 

den svenska narkotikapolitiken (ibid.). Enligt författarna är det möjligt att urskilja ett mönster 

inom den existerande diskrepansen, där evidensbaserad forskning spelar en mindre roll (ibid.). 

Fortfarande existerar det uppfattningar inom politiken att Sveriges ungdomar kan föras bakom 

ljuset till en mer positiv inställning gällande narkotika (a.a 119). Författarna menade som 

tidigare presenterat, att den evidensbaserade kunskapen erhållits en mindre roll i debatten, 

men att när det faktiskt används brukas det dock i syfte att gynna både föreståndare och 

motståndare av sprutbytesprogrammen (a.a 120). Visionen av ett narkotikafritt samhälle 

fortsätter existera, samtidigt som existensen av politiska argumentationer avseende en mindre 

restriktivitet, utifrån vilket individer skulle skyddas istället för att dö (ibid.). På så vis har det 

skett en förändring inom vetenskapspolitiken, enligt författarna.  

 

Det som Eriksson och Edman (2017) här ovan presenterar gällande värderingar inom 

politiken av sprutbytesprogram, kan eventuellt likställas med det som Tryggvesson (2011) 

presenterar i sin studie av statliga och politiska dokument avseende sprutbytesprogram under 

25 år. Författaren talar för att argumentationer för och emot sprutbytet har under den period 

som undersökts, varit relativt lika. Forskningen har ställts mot känslor, trots det vetenskapliga 

stöd som existerat och på så vis har en bristande kunskaps avseende frågan brukats i 

argumentationer emot sprutbytet (a.a 537). Lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och 

kanyler har därmed formulerats, enligt författaren, på ett sätt att dess faktiska värde som 

smittskyddare kraftigt reducerats (ibid.). På grund av den oro som ständigt existerat avseende 

sprutbyten, har politiker begränsat möjligheterna till smittskydd utifrån en grund som inte 

baseras på någon vetenskaplig underbyggd förståelse av narkotikaproblematiken (ibid.). 

Då empirin för denna studie inte enbart innefattar insamlad data från intervjuer utan också 

politiska ansökningar och beslut, kan dessa verk som ovan presenterats brukas i syfte att bidra 

till besvarande av studiens frågeställning om hur olika missbruksdiskurser kan influera 

sprutbytesverksamheten i Helsingborg. Genom att urskilja hur dokumenten skildrar 

narkotikamissbruk och narkomaner, kan dessa verk stödja tolkningar av hur diskurser i sådana 

fall möjliggör eller hindrar verksamheten. 
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2.5 Samhälleliga perspektiv på sprutbytesprogram 

I syfte att kunna besvara studiens syfte och frågeställning har det varit av vikt att inte enbart 

se till politikens perspektiv på sprutbytesprogram, utan även den allmänna opinionen. I detta 

avsnitt kommer jag därför presentera verk som talar om den allmänna opinionens 

uppfattningar om sprutbytesprogram både på den nationella och internationella nivån. I 

Stenströms avhandling (2008) gällande brukarna inom sprutbytesprogrammet i Malmö, 

presenteras fyra olika perspektiv som urskiljs ur debatten av sprutbytesprogram - 

folkhälsoperspektivet, skadereduktions- eller normaliseringsperspektivet, det restriktiva 

perspektivet samt drogpreventionsperspektivet. Dessa perspektiv innehåller, enligt författaren, 

explicita föreställningar kring sprutbytesprogrammens konsekvenser (a.a 24). 

 

Folkhälsoperspektivet ses som ett riskologiskt skademinimeringstänkande, vilket brukas i 

motivering för bland annat åtgärder gällande narkotikarelaterade epidemier som hotar 

folkhälsan (Stenström, 2008, s. 24). Injektionsmissbrukare ses på så vis som en folkhälsorisk, 

vilket kräver interventioner för kontroll av sådana risker (ibid.). Sprutbytesprogrammet 

framställs således som en åtgärd som syftar till att minska riskerna genom distributionen av 

sterila injektionsverktyg (ibid.).  

 

Stenström (2008, s.25) beskriver hur det primära målet med skadereduktion är att minska de 

skador som kan uppstå av narkotikabruk hos användaren själv, dennes näromgivning samt 

samhället som helhet. Skadereduktionens utgångspunkt innefattar dock idéer om att 

narkotikan som ett etablerat samhällsfenomen är omöjligt att eliminera totalt. 

Skadereduktionsmodellen är på ett ideologiskt plan ett så kallat ”normaliseringsperspektiv”, 

utifrån vilken innefattar individens fria val och där samhället inte har den rätt att inskränka på 

denna frihet eller att diskriminera till följd utav den konsumering som görs av narkotika. 

Istället menar denna modell att samhället ska distribuera stöd, hjälp och service för de 

individer som efterfrågar sådana tjänster. Detta kan senare resultera i ökad kontakt med 

sjukvård och socialtjänst, som därmed kan minska stigmatisering, öka social integration och 

därmed förbättra hälsa (ibid.). 

 

I Sverige har en viss politik bedrivits sedan 1970-talet som kommit att bli känt som restriktiv i 

syfte att skapa ett narkotikafritt samhälle. Tillgången och efterfrågan på narkotika skall 

minska i samverkan med förebyggande insatser, kontroll, sanktioner och vård- och 
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behandlingsinsatser. På så vis utgör sprutbytesprogrammet, enligt motståndare, en paradox 

där narkotikabruk är förbjudet men ändå möjliggörs genom tillhandahållningen av verktyg 

(Stenström, 2008, s.26). Enligt motståndare finns det andra, mer effektiva, metoder såsom 

information och upplysning i kombination med omfattande testning. I linje med detta 

perspektiv och motståndarnas åsikter, bidrar programmet därmed till att förlänga individers 

injektionsmissbruk (ibid.). 

 

Stenström (2008, s.27) menar att den ”lågtröskelkaraktär” som sprutbytesprogrammen 

representerar attraherar narkomaner utan några kontakter med vård- och behandlingsgivare. 

Utifrån ett drogpreventionsperspektiv skall sprutbytesprogrammet motivera till vård och 

behandling, vilket i ett senare skede kan leda till minskat missbruk och därmed också färre 

smittade individer. På så vis utgör detta perspektiv en statlig kompromiss, för vilken en 

paradox handlar om att distribuera injektionsverktyg i ett samhälle som annars innefattar en 

restriktiv narkotikapolitik (ibid).  

 

Buchanan, Shaw, Ford och Singer (2003) har analyserat olika argument från förespråkare och 

motståndare av sprutbytesprogrammet i USA och finner liknande perspektiv som Stenström 

(2008). Buchanan et al. (2003) menar att frågan kan delas upp i två olika moraliska 

ståndpunkter; ortodox och progressiv. Den ortodoxa ståndpunkten förklarar vad som är bra, 

vad som är sant, hur vi bör leva och vem vi är (a.a 434). Inom denna ståndpunkt blir 

sprutbytesprogrammet ett etiskt problem som sänder ut fel signaler till invånarna då 

droganvändning är fel (ibid.). Detta kan likställas med det restriktiva perspektivet som 

Stenström (2008) presenterar i sin nationella studie. I kontrast till denna ståndpunkt fokuserar 

den ortodoxa på vad som är rätt och fel, som förhåller sig inom ramarna för vad som snarare 

kan definieras såsom en progressiv av det moderna, det rationella, sekulära och 

subjektivistiska (Buchanan et al., 2003, s.434). Denna ståndpunkt fokuserar istället på den 

personliga upplevelsen och vetenskaplig rationalitet, och innefattar vidare värderingar som 

kan beskrivas som humanistiska då utgångspunkten för den ultimata standarden blir 

välmående (ibid.). Även här kan likheter ses relativt Stenströms (2008) studie, i de fall då 

folkhälsoperspektivet används som utgångspunkt.      

 

För denna studie är perspektiven som presenteras i följande avsnitt av essentiella karaktär för 

att tolka de uttalanden som framkommit ur dess empiriska data. På så vis har argument för 

eller emot sprutbytesprogram kunnat likställas med de perspektiv som här ovan presenterats 
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och mer detaljrikt kunnat besvara vilka perspektiv som tagits i beakt vid etableringen och den 

vidare utvecklingen av sprutbytesprogrammet.    

 

 

2.6 Samhälleliga uppfattningar och organisationer  

När tidigare verk av missbruksdiskurser, medikalisering och perspektiv på 

sprutbytesprogrammet har presenterats, är det slutligen viktigt att inkludera studier av hur 

detta kan påverka organisationer. Med hänvisning till denna studies syfte att skapa förståelse 

för hur olika missbruksdiskurser kan ha påverkat sprutbytesprogrammet, kommer jag i detta 

avsnitt presentera Bergmarks och Oscarssons (1988) och Lindgrens (1993) verk. Dessa 

studier påvisar rollen av värderingar och normer, och kan vidare vara behjälpliga i att förstå 

vad som påverkat framväxten och utvecklingen av sprutbytesprogrammet i Helsingborg.  

 

Bergmark och Oscarsson (1988, s.9) menar att institutioner bör ses som sociala arenor, som 

därmed bör förstås i ljuset av såväl sin egna interna som den externa aktiviteten. Institutioner 

består enligt författarna av regler, normer och krav som reglerar förväntningar på individer 

som deltar i dessa aktiviteter. Det är således förväntat att dessa institutioner följer socialt 

accepterade normer (a.a 10). Även externa tillstånd influerar aktiviteten inom institutionen, 

vilka innefattar sociala uppfattningar av drogmissbrukets natur, dess definitioner, orsaker, 

yttringar och behandlingsmetoder. Behandlingen strukturerar således utifrån existerande 

sociala uppfattningar på missbruket, vilka är uttryckta i övertygelser, föreställningar, inom 

organisationen och innehållet av behandlingen (a.a 11). Författarna menar att sådana 

föreställningar influerar delar av samhället, såsom politiker, administratörer, 

behandlingspersonal och andra, vilka ansvarar för att reagera på narkotikaproblematiken som 

i sin tur påverkar hur missbruksbehandlingen skall organiseras, formas och vad denna skall 

innehålla (a.a 12). Bergmark och Oscarsson (1988, s. 294) menar således att en social 

verksamhet inte kan separeras ifrån dess sociala kontext om vi önskar förstå den. De sociala 

kontexterna kan heller inte ses som existerande utanför eller oberoende av mänskligt 

handlande (ibid) 

 

Lindgren (1993) redovisar och analyserar empiriska fallstudier av det problematiserade bruket 

av nervgifter och njutningsmedel under perioden 1890 till 1930 samt narkotika under 1954 till 

1968. Även han talar om den sociala lokaliseringen och hur denna påverkar och styr 
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definitionen av en viss problematik. Typifieringen av ett visst problem styrs av en social 

lokalisering som medför att vissa grupper belyses mer än andra och som därefter påverkar 

åtgärdernas inriktning och utformning (a.a 208). Lindgren menar att det sker en 

definitionsprocess genom vilken en företeelse institutionaliseras som ett allmänt problem (a.a 

210). Denna process utgörs av påståenden, handlingar och aktiviteter som skall väcka 

uppmärksamhet om ett visst påstått missförhållande och få andra intressenter att tillskriva en 

viss tolkning och definition som därefter kan påverka kraven på förändrade insatser (ibid.). 

Dessa är dock inte fasta tolkningar utan förändras över tid. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras, som syftat till att tolka det 

resultat som framkommit ur empirin. Kapitlet startar med att skapa förståelse för hur jag gått 

till väga i sökandet av de valda teorierna och hur dessa står i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter kommer jag att föra en kritisk motivering av valen av teorier, där 

jag presenterar relevansen av Meyer och Rowan (1977), DiMaggio och Powell (1983) samt 

Holstein och Miller (2003) som teoretisk lins i denna studie. Slutligen presenteras teorierna i 

sin helhet, där introduktionen startar med hur organisationer anammar omgivningens 

förväntningar, också kallat rationella myter, i syfte att erhållas legitimitet. Jag kommer 

därefter att gå över till hur organisationer överlever genom att efterlikna andra organisationer 

genom olika processer. Slutligen presenterar jag hur sociala problem skapas och bildar 

kollektivt erkända sociala problemkategorier, utifrån vilka andra förhåller sig till för att förstå 

beteenden eller fenomen kring den specifika problemkategorin.  

 

3.1 Valet av teorier 

För att i linje med uppsatsens syfte kunna skapa förståelse för hur olika missbruksdiskurser 

influerat sprutbytesprogrammet, har det varit nödvändigt att skapa ett teoretiskt ramverk vars 

separata delar ensamma eller tillsammans kan identifiera underliggande drivkrafter som kan 

påverka sprutbytesprogrammet. I enlighet med studiens frågeställning att se till hur redan 

befintliga organisationsstrukturer påverkat etableringen och utvecklingen, har teorier därför 

sökts inom sådant ämne. 

 

Intresset har bland annat varit att finna teori som kan förklara organisationers strukturer och 

program, och vars fokus inte nödvändigtvis enbart fokuserar på organisationers interna arbete. 

Det har därmed varit nyttigt att bland annat se till den del av organisationsteori som benämns 

nyinstitutionalism. Denna teoribildning riktar sig åt förståelsen av organisationer bortsett från 

antaganden om rationalitet i själva organiserandet (Levin, 2013, s.27). De grundläggande 

tankarna inom ramen för teorin berör organisationers metodik i relation till skapandet av 

samhällelig legitimitet och överlevnad (ibid.). Detta perspektiv har möjligtvis varit värdefullt 

som förklaringsmodell för de transformativa steg genom vilka sprutbytet över tid genomgått 

för att utvecklas.  
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I enlighet med studiens syfte och frågeställning, har jag även valt att se till teoribildning för 

socialkonstruktion. Det har således varit naturligt för mig att söka teori inom detta område i 

syfte att finna teori som kan förklara hur sociala problem konstrueras och hur dessa 

konstruktioner påverkar åtgärder för sociala problem. Missbruksdiskurser har som tidigare 

presenterats förändrats över tid och varit olika dominanta beroende av samhället. Frågan som 

då bör ställas är vilken relation sådana konstruktioner har med sprutbytesprogrammet. Frågor 

om uppfattningar av fenomenet och hur vi ska lösa problematiken, utgör således viktiga 

pusselbitar i arbetet att skapa en helhetsbild över fenomenet som undersöks i denna studie, 

och kräver också att de förstås utefter sina unika teoretiska nyanser. För att klargöra min syn 

som författare på hur detta bör adresseras, ägnas nästkommande stycke åt att redogöra för vad 

varje teori har att tillföra studiens frågeställningar.    

 

3.2 Teoriernas relevans för studien  

Valet att inkludera nyinstitutionalismen som teoretisk lins har varit grundat i möjligheten att 

tolka och vidare kunna förklara hur redan befintliga organisationsstrukturer influerat 

sprutbytesprogrammet med avseende på framväxt och utveckling. För att kunna se till 

förklarande faktorer och tolka dessa om varför sprutbytesprogram skulle etableras i 

Helsingborg, har valet gjorts att bringa in sådan teori som kan tolka och förklara den 

övergripande betydelsens av verksamheten för dess omgivning.  

 

Medan nyinstitutionalism fångar centrala delar i organisatoriskt beteende görs antagandet, i 

relation till uppsatsens syfte, att den saknar förmåga att fånga den komplexitet som återfinns i 

de grundläggande samhällsvärderingar som tillsammans skulle ge stöd för etablering av en 

sådan verksamhet. Således har fokus riktats vidare mot teoretiska perspektiv som presenteras 

av Meyer & Rowan (1977) och Holstein & Miller (2003), i syfte att fånga underliggande 

implicita aspekter som kan ha varit av betydelse vid etableringen av sprutbytesprogrammet.     

 

Uppsatsens utgångspunkt har återfunnits i tanken om att sprutbytesverksamheter arbetar för 

något som i vanliga fall skulle kunna ses som socialt acceptabelt, alltså att vårda och behandla 

individer i preventivt syfte. Det råder dock ett påtagligt motstånd i debatterna gällande 

sprutbytets faktiska arbete och konsekvenser, då arbetet i mångas ögon inte sammanfaller 

med den narkotikapolitik som bedrivits i flera decennier. Lokalt i Skåne verkar det debatteras 

mindre om verksamhetens art, och öppenheten för andra skadereducerande metoder såsom 
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Naloxonprojekt signalerar att svar möjligen kan återfinnas i mer värderingsförankrade 

dimensioner av fenomenet.  

 

Synsättet bakom publikationen av Meyer och Rowan (1977), adderar ett viktigt perspektiv för 

att fånga denna aspekt som nämns i föregående stycke. De menar att organisationer utvecklas 

som ett resultat av existerande myter i organisationens omgivning med avseende på 

verksamhetens förväntade funktion. Genom denna teoretiska lins kan sprutbytesverksamheten 

förstås utifrån ett kontinuerligt och symbioslikt samspel med dess omgivning, vilket 

oundvikligen inkluderar de grundläggande normer och värderingar som formgivit dessa 

myter. Trots att både Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983) är viktiga 

bidragsgivare inom nyinstitutionell teoribildning (Johansson, 2015, s.52f), tillför deras 

respektive synsätt unika tolkningsmöjligheter i detta arbete. Med grund i detta resonemang 

har jag valt att separera de två, då de utgör viktiga komponenter i uppsatsens teoretiska 

ramverk. 

 

Trots att ovanstående stycke motiverar rationella myter och isomorfism som komplementära 

perspektiv, saknas en viktig byggsten för att förstå komponenterna i det objekt mot vilket 

värderingar riktas. I denna studie kan ovanstående objekt förstås som en kategori av 

människor som kollektivt och implicit svarar mot olika kriterier som tillsammans rubricerar 

denna grupp under en etikett. 

 

För att ta höjd för detta, och som svar på kritik riktad från Oliver (1991, s.173ff) mot att 

nyinstitutionalism är alltför deterministisk och bidrar till svårigheter att urskilja 

bakomliggande orsaker till den faktiska förändringen, skulle skandinavisk nyinstitutionalism 

istället kunna användas som analytisk lins i denna uppsats. Denna teoribildning fokuserar mer 

på hur idéer sprids som moden i olika verksamheter, som i sin tur ”översätts” för att passa in i 

den aktuella verksamheten/kulturen (Eriksson-Zetterquist, 2009). Teoribildningen skulle 

eventuellt kunna tillämpas i en komparativ studie i syfte att förstå sprutbytets framväxt utifrån 

ett nationellt perspektiv, och därmed ta höjd för lokala skillnader i hur verksamheter översätts 

vid en etablering som baseras på mimik från annan plats. Att se hur verksamheter på olika sätt 

formgivits och förändrats från län till län baserat på Lunds och Malmös ursprungliga program 

skulle då möjligen bli enklare. Då Region Skåne är det styrande organet för sprutbytena lokalt 

i Skåne, är det möjligt att anta att denna ”översättning” av idéen (i detta fall sprutbyte) inte är 

nödvändig när idéen avseende sprutbyte sprider sig inom samma län och under samma 
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huvudansvarig. Detta skall dock inte förkastas då det möjligen existerar mindre kulturella 

skillnader mellan städer i Skåne och att översättning därmed kan komma att vara nödvändigt. 

Det ter sig dock, som tidigare presenterat, vara mer möjligt att applicera den skandinaviska 

teoribildningen inom studier av komparativ karaktär, där flera sprutbyten och dess arbeten 

undersöks över de skånska gränserna.  

 

Holstein och Miller (2003) har således kommit att bli centrala i förståelsen för kategorisering 

av sociala problem, och utgör därmed det nya perspektiv jag önskar tillföra i skapandet av ny 

förståelse för sprutbytesprograms existens i en lokal kultur. I relation till framväxt och 

utveckling av verksamheter, ter det sig rimligt att anta att den faktiska processen bakom 

kategoriseringen föranleder den förståelse samhället skapar i relation till ett särskilt fenomen. 

Denna förståelse resulterar i, och kan därmed vara avgörande för, vilka satsningar som sedan 

görs för att adressera de problem som omfattas i förståelsen av respektive kategori. Därför 

utgör social problems work en nyckelteori för denna uppsats, då den beskriver skapandet och 

framväxten av fenomenets absolut första byggsten; hur definierar vi narkotikamissbruket och 

narkotikamissbrukare.  

   

3.3 Presentation av teorier     

3.3.1 Rationella myter 

John Meyer och Brian Rowan publicerade 1977 formuleringar som kom att bli banbrytande 

för det som idag kallas nyinstitutionell teori (Linde & Svensson, 2013, s.28). Meyer och 

Rowan menar att organisationer inom en institutionell omgivning tvingas skilja mellan den 

formella struktur som visas upp för omgivningen, och den teknologi (arbetet) som utförs inom 

organisationen. Enligt författarna existerar det rationella myter som tillsammans bygger den 

yttre strukturen hos organisationer och återspeglar olika myter som existerar i omgivningen 

rörande hur organisationer bör se ut (a.a 343). Dessa myter bekräftas genom lagar och 

regelverk som specificerar och ger legitimitet till det som betraktas av allmänheten som de 

rätta och riktiga sättet att arbeta för att lösa ett specifikt problem. Genom att anamma dessa 

myter så som professioner, procedurer och program (a.a 344) som anser vara de rätta och 

riktiga, ökar verksamhetens legitimitet och på så vis även dess överlevnadschanser (a.a 340). 

Verksamheter måste dock inte enbart anamma dessa rationella myter som omgivning tillför, 

utan behöver även bevisa att de faktiskt fungerar (a.a 356). Vidare använder många 

organisationer dessa myter ceremoniellt i deras arbete (ibid.). Enligt Meyer och Rowan (1977) 
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har dessa rationella myter ingen entydig avsändare, utan formuleras och vidmakthålls genom 

den allmänna opinionen, politiska beslutsfattare, professionella grupper, utbildningssystem 

och genom social prestige (a.a 343). Då dessa tas för givet, påverkas dessa organisationer och 

samhällsaktörer utan att nödvändigtvis vara medvetna om det (ibid.).  

 

Att skapa en överenstämmelse med de institutionaliserade reglerna strider dock kraftigt mot 

effektivitetskriterierna inom verksamheter, enligt Meyer och Rowan (1977, s.340f). Att 

samordna och styra verksamheten för att främja effektivitet, underminerar verksamheters 

ceremoniella överrensstämmelse och offrar då dess stöd och legitimitet (a.a 341). Enligt 

författarna existerar det därmed en lös koppling, en klyfta mellan formella strukturen och det 

dagliga arbetets handlande (ibid.). Detta är dock naturligt med anledning av att de fyller olika 

funktioner (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015:53)   

 

3.3.2 Isomorfism inom organisationer  

DiMaggio och Powell (1983) var även de viktiga bidragsgivare till den nyinstitutionella 

teoribildningen (Johansson, 2015, s.53). Författarna introducerade begreppet organisatoriska 

fält, vilket innebär sådana organisationer som har vissa gemensamma egenskaper och som 

tillsammans skapar den sociala miljön för dessa organisationer. Organisationer som tillhör en 

viss typ av bransch, så som socialtjänsten, kan riskera sin överlevnad om de skulle avvika från 

fältets normer (DiMaggio & Powell, 1983, s. 155). För att organisationer då ska lyckas 

överleva sker enligt författarna en process av homogenetisk karaktär. Författarna presenterar 

tre olika typer av processer, vilka var och en kan förväntas att öka den interna organisatoriska 

effektiviteten till den grad att denna är förbättrad (a.a 153). Därmed blir även organisationerna 

belönade för att vara lika andra organisationer inom fältet, genom att exempelvis möjliggöra 

transaktioner mellan organisationer, att attrahera karriärdriven personal och för att bli 

igenkänt som legitim och hederlig (ibid.).  

 

Den första typen av isomorfism som presenteras av författarna är den tvångsmässiga 

isomorfismen, vilken innefattar ett resultat av både formella och informella påtryckningar 

utövade på organisationer av andra organisationer (DiMaggio & Powell, 1983, s.150). 

Påtryckningar av sådan art kan vara offentliga beslut eller lagar och regler som alla 

gemensamt inom fältet måste följa.  
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Vidare talar även författarna om mimetisk isomorfism, som kan förstås som en imitativ 

transformation till följd av osäkerhet inom den egna organisationen gällande, som skapar 

incitament för imitation av andra aktörer (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). När 

organisatoriska teknologier är svårförstådda, när mål är tvetydiga eller när omgivningen 

skapar en symbolisk osäkerhet, behöver organisationer forma sig själva utefter andra 

organisationer (ibid.). Detta för att framstå som mer legitima eller framgångsrika (a.a 152).     

DiMaggio & Powell (1983, s.152) talar även om en normativ isomorfism, vilket talar för att 

arbetsprocesserna tenderar, till följd av att professionalisering, att bli alltmer förutsägbar och 

allt mindre organisationsspecifik. Professionalisering tolkas av författarna som en kollektiv 

kamp för medlemmar av ett yrke att definiera villkor och metoder för deras arbete, att 

kontrollera produktionen av producenter och för att etablera en kognitiv bas och legitimitet 

för deras arbetsautonomi (ibid.). Författarna menar att det existerar två viktiga aspekter av 

professionalisering som utgör viktiga källor för isomorfism. För det första, den formella 

utbildningen och legitimiteten i den kognitiva basen som skapas av universitetsspecialister; 

för det andra, tillväxten och utarbetandet av professionsnätverk vilket spänner över 

organisationer och över vilka nya modeller sprider sig snabbt (ibid.).  

 

3.3.3 Kategoriskapandet genom ”social problems work” 

Holstein och Miller (2003) presenterar ett förhållningssätt gentemot ”Social problems work” 

och länkar etnometodologisk oro för dess grundläggande praktiserande med ett övergripande 

intresse för konstruktioner av sociala problemkategorier. Författarna talar om hur ”social 

problems work” såväl kan expandera som transformera och därmed förändra det konstruktiva 

sättet att adressera sociala problemkategoriers etablering offentligt (a.a 72). Detta som ett 

resultat av att upplevelser anknyts till, genom vilka identifierbara objekt kan sammankopplas 

från den sociala problemdiskursen (ibid.)  

 

I skapandet av konstruktioner tyds kulturellt igenkända och erfarenhetsförankrade bilder eller 

upplevelser, som därmed leder till identifierbara förhållningssätt till sociala problem som 

citeras och förstås i den vardagliga interaktionen som en del av det kollektiva och kulturella 

språket (Holstein & Miller, 2003, s.72). Strukturerna genom vilka individer skapar en 

gemensam förståelse för ett särskilt fenomen är således inte bara rotade i den individuella 

upplevelsen, utan förevigar också den gemensamma samsynen som skapats gentemot en 

särskild upplevelse (ibid.).  
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Tolkningarna skapas utifrån den för allmänheten acceptabla tolkningsstruktur och resurser 

som finns tillgängligt i den lokala miljön (ibid.). Det krävs således en kollektiv acceptansnivå 

för en särskild rubricering som över tid växer fram genom social interaktion, och som därefter 

utgör den förståelse individer som grupp har för specifika händelser. När villkoren för sådana 

händelser artikulerats som en typ av problematik som ger upphov till oro för hur det ska lösas, 

tenderar individer också att inkludera detta i sin vardagliga konversation och kategoriseringen 

får fäste (a.a 74). Författarna menar att teorins praktiska applicering kan förstås utifrån tre 

interrelaterade sätt för att en analys skall kunna utvecklas fullständigt.   

 

Det första (1) involverar kravet på att det underliggande perspektivet i social problems work 

måste kunna ta i beakt och adressera de processer och tillfällen som ligger till grund för varför 

händelser klassas som ett socialt problem (Holstein & Miller, 2003, s.74). Därmed måste det 

fånga mångsidiga tolkningsramar och interaktionsmönster som utvecklas gentemot ett objekt 

eller fenomen, som annars uppfattas som värdsliga aspekter i vardagslivet (ibid.). Detta görs 

för att konkretisera exempel som problemkategorin betyder, som fångar de kulturella 

föreställningarna (ibid.), exempelvis ”kriminell” eller ”narkoman”. Sådana kategorier består 

således av den lokalt artikulerade och kollektiva representationen av konkreta upplevelser (a.a 

75), genom vilka organisationer också kan uppfatta klienter/brukare. Rubriceringarna och 

kategoriseringarna utgör alltså en praktisk definition av individens karakteristiska och också 

en organisations mål och resurser, vilka skapats via sunt förnuft, folkligt resonemang och 

exemplifiering (a.a 77).    

 

Den andra (2) pelaren i analysen härrör den interaktionsdynamik som ligger till grund för 

individers praktiska tolkning (Holstein & Miller, 2003, s.749. Detta då delar av sociala 

problem ofta skapas under vardaglig konversation som inte i stunden nödvändigtvis är av 

särskild betydelse, men som över tid formger ett förhållningssätt (ibid.). Utpekningen av 

sociala problem framkommer inte påtvingat, vare sig genom simpel applicering eller dess 

faktiska innehåll, utan framkommer genom tal, interaktion och förhandling (a.a 78). Individer 

kan vidare göra anspråk på medlemskap genom att exempelvis ansöka om ekonomiskt bistånd 

när man är arbetslös, eller söka skydd som våldsutsatt kvinna (a.a 81). Med grund i detta 

behöver inte social problems work vara varken planlagd eller ensidig (ibid.). 
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Den tredje (3) delen av analysen beaktar att social problems work är ständigt föränderlig, 

situationsbunden och tillfällig, och därmed en process som aldrig blir färdigställd (Holstein & 

Miller, 2003, s. 74). Det praktiska omständigheterna och lokala praxisen som tillsammans 

villkorar hur ett socialt problem gestaltas, måste ges till känna i syfte att kunna förstå 

konstruktionen. En kategorisering bör således tillkännages som konstant obestämd, och kan 

innefatta mer än enbart en kategori som är kopplad till en händelse och på så vis är 

utpekningen per natur provisorisk och föränderlig (a.a 83).  

 

Tolkningarna av sociala problem kan uppkomma och manifesteras vart som helst. I de miljöer 

där problematisk och besvärligt beteende är av mer rutinmässig karaktär, är det också mer 

sannolikt de sociala problemkategorierna skapas. Möjligheterna för människobehandlande 

organisationer att observera hur representationer av sociala problem fastställs och kopplas till 

konkreta fall är därmed stora (Holstein & Miller, 2003, s.86).  
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4. Metod och urval 

I följande kapitel presenteras de metoder och metodologiska överväganden som gjorts i denna 

studie för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Här kommer överväganden 

avseende metodvalen att uppmärksammas, hur dessa påverkat studien samt hur jag förhållit 

mig till dem. Det första avsnittet inleds med en presentation av min filosofiska ståndpunkt och 

syn på ontologi och epistemologi i relation till frågeställningen. Efterföljande avsnitt redogör 

för valet av metod, urval och datainsamling. Läsaren introduceras vidare till själva 

genomföringsförfarandet; hur studieobjektet selekterats, tillträde till fältet, konkret hur 

intervjuerna och arbetet med dokumentet fullföljts samt hur bearbetningen med det insamlade 

materialet utförts. Slutligen avslutas kapitlet med en redogörelse för studiens kvalitetskriterier 

och etiska överväganden som gjorts genomgående i studien.  

 

 

4.1 Filosofisk ståndpunkt 

Innan den mer konkreta metodologiska redogörelsen, önskar jag beskriva mitt synsätt på 

fenomenet genom att diskutera frågor om ontologi och epistemologi. Då dessa perspektiv 

legat till grund för utformandet av såväl forskningsstrategi som metodval har de också haft 

stort inflytande på hela utförandet. Därför anser jag det viktigt att vara transparent i min syn 

på dessa frågor. 

 

4.1.1 Ontologisk ståndpunkt 

Den sociala ontologin beskrivs såsom något som berör vad som existerar, och således 

underliggande antaganden om den sociala verkligheten och den natur som karakteriserar dess 

innehåll (Kivinen & Piiroinen, 2004, s. 231; Long et al., 2000, s. 190). Utifrån Hasenfelds 

(1992) beskrivning av institutionella verksamheter, är dessa känsliga mot förändringar och 

beroende av förtroendet från verksamheternas externa omgivning. Institutionella 

verksamheter behöver således anpassa sig efter arbetsmetoder som vid en specifik tidpunkt är 

socialt accepterade (a.a 9f). Vad som uppfattas vara accepterade arbetsmetoder ter sig 

naturligt återspegla en uppfattning eller antagande om hur något borde eller inte borde vara. 

Det bör därmed vara subjektiva och socialt konstruerade uppfattningar om vad som är rätt och 

fel som har inflytande på utformandet av institutionella verksamheter. Med avseende på 

sprutbytets debatterade karaktär, bör den ontologiska ansatsen återfinnas inom den 
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subjektivistiska delen av det ontologiska spektrumet och mer specifikt inom social 

konstruktionismen (jfr Morgan & Smircich, 1980, s.492). En sådan ståndpunkt ser 

verkligheten som socialt konstruerad och en kontinuerlig process där individer i den skapar en 

meningsfull definition av sin omgivning (a.a 493f).  

 

Då studiens syfte undersöker olika missbruksdiskurser, har det blivit naturligt att se 

sprutbytesprogrammet och dess omgivning som både föränderlig och socialt konstruerad, och 

därmed inte som en objektiv enhet vars verklighet inte kan påverkas av sociala aktörer (jfr 

Morgan & Smircich, 1980). Diskurserna som presenterats visar att uppfattningar om 

narkotikamissbruk och dess behandling verkar skilja sig såväl mellan olika samhällsgrupper 

som över tid. Detta har influerats studiens urval, där jag försökt finna så olika respondenter 

som möjligt i termer av yrkesroll och erfarenhet, i syfte att fånga sådana kontraster.  

 

4.1.2 Epistemologisk ståndpunkt 

Epistemologi berör de sätt förståelse kan skapas för den omgivande världen utifrån ett 

kunskapsperspektiv (Burell & Morgan, 1979, s.1) samt hur överföring av denna förståelse kan 

ske (Long et al., 2000, s.190). Om studiens syfte varit att objektivt utvärdera förhållandet 

mellan varibler inom sprutbytesprogrammet och därmed dess statistiska effekt, skulle detta 

kräva såväl mätbarhet som hypoteser om dess påverkan på varandra. I sådant fall skulle det 

krävas ett positivistisk antagande, där synen på omvärlden är som fasta nätverk och lyfter 

behovet av förutsägelser, kausalitet och regularitet för att påvisa laglika förhållanden (Burell 

& Morgan, 1979, s. 5). Denna studie syftar dock att undersöka hur olika missbruksdiskurser 

kan influera framväxten och utvecklingen, och på så vis bör den epistemologiska linsen ett 

skiljt perspektiv. Det kan således antas ofrånkomligt att fenomenet därmed bör tolkas utifrån 

en interpretivistisk ståndpunkt, då framväxt och utveckling är ett resultat av såväl intern social 

kultur som extern interaktion mellan olika samhällsgrupper (jfr ibid.). Sprutbytesprogrammet 

förändras med de individer som på olika samhällsplan indirekt eller direkt är involverade i 

verksamheten och dess externa omgivning; en socialt konstruerad enhet. Utgångspunkten i 

denna uppsats är därför att fenomenet inte bör tolkas utifrån givna lagar utan måste förstås 

utifrån den subjektiva meningen bakom sociala handlingar. Om fallet inte vore så, skulle 

samtliga verksamheter ha samma struktur och uppbyggnad, vilket självklart inte är fallet.  

Valet av teorier har därför också kommit att influerats av dessa antaganden, då ramverket 

måste kunna fånga de mönster som eventuellt kan ligga bakom sprutbytet och dess 



35 
 

verksamhet. Teorierna innefattar organisationers beroende av omvärlden och kan förklara hur 

narkotikamissbruket konstrueras och vidmakthålls av denna omvärld, vilket går i linje med 

studiens syfte och frågeställning.  

 

4.2 Intervjuer  

I linje med ovanstående kommer också behovet av data som på ett djupare plan kan spegla 

subjektiva åsikter och resonemang i relation till narkotikamissbruk och narkomaner, just för 

att skapa en bredare förståelse för fenomenet. Vidare har dessa antaganden lett till nyttjandet 

av dokumentation kring sprutbytesprogrammet i Helsingborg. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes därför med utvalda informanter. En intervjuguide skapades (se bilaga 1) 

innehållande teoretiska teman som ämnade täcka såväl missbruksdiskurser som 

respondenternas uppfattningar om sprutbytesprogrammet (jfr Bryman, 2016, s.468). 

Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde informanterna att fritt prata utifrån dessa teman, 

samtidigt som det tillät personerna att göra utsvävningar i frågor som de upplevde som 

relevant och viktigt i ämnet (a.a 466). Att göra strukturerade intervjuer skulle innebära att 

samtliga respondenter tilldelas exakt samma frågeställningar och ett begränsat antal 

svarsalternativ för att empirin skall kunna slås samman (a.a 198). Detta skulle dock rama in 

och begränsa respondenternas möjlighet att belysa nya perspektiv grundat i deras yrkesroll 

och erfarenhet. Semistrukturerade intervjuer har därför gett bättre möjlighet att fånga dessa 

perspektiv genom att tillåta respondenterna att gå in i frågor som inte från början tillhört 

intervjuguiden. På så sätt har deras subjektiva uppfattningar kunnat fångas utan att jag som 

intervjuare styrt dem i en fast riktning.  

 

4.3 Urval 

Sedan sprutbytesprogrammets start i Helsingborg 2010 har personal bytts ut ett flertal gånger. 

Detta gäller dock inte enbart inom verksamheten, utan även personal inom andra 

verksamheter som kan ha någon koppling till sprutbytesprogrammet. Detta har medfört att 

arbetet med att finna relevanta respondenter till undersökning blivit mer utmanande, också då 

ingen specifik yrkesgrupp stått i fokus. Intervjupersoner har alltså inte eftersökts utefter deras 

exakta arbetsuppgifter, utan istället har deras kunskap, alternativt koppling till verksamheten 

stått i fokus för studiens urval. Urvalet har därför gjorts utefter ett så kallat snöbollsurval, där 

en grupp individer som ansetts relevanta för studiens ändamål valts ut, som därefter föreslagit 
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andra intervjupersoner som skulle kunna vara relevanta för arbetet (Jfr Bryman, 2016 s.415; 

Noy, 2008, s.330).  

 

Snöbollsurval ses ofta som ett säkerhetsnät eller något att luta sig tillbaka på när andra medel 

inte är möjliga (Noy, 2008, s.331), vilket skulle kunna uppfattas som en svaghet i metodvalet. 

Noy (a.a 331) menar dock att urvalstekniken ändå är en informativ process som förtjänar att 

appliceras utefter dess egna rätt och merit, och därmed inte bör ses som ett sistahandsval. 

Metodens applikation i studier av sociala system eller nätverk kan generera unik kunskap, 

genom vilken man kan avslöja individers anslutning i nätverk (a.a 328). Ett snöbollsurval har 

varit av vikt för studien med anledning av bristen på tillgängliga medel, alltså respondenter 

som än idag har både kunskap om verksamhetens etablering och nuvarande arbete. 

Respondenterna själva har alltså möjliggjort att fylla urvalet med relevanta individer, som 

med sin kunskap och syn på missbruksfrågan och sprutbytet kunnat besvara studiens syfte och 

frågeställning. Det är dock av vikt att lyfta i detta fall att respondenterna till följd utav dess 

antal omöjligen kan representera de organisationer de arbetar för. Empirin bör således ses som 

subjektiva åsikter om narkotikamissbruk och sprutbytesprogrammet, snarare än större 

gruppers eller organisationers sådana. Det som framgår kan dock ses som åsikter som 

underbygger aktuella diskurser kring narkotikamissbruket och missbrukare, som således kan 

brukas i detta arbete för att urskilja hur tankarna kring detta går. Syftet med snöbollsurvalet 

har därmed inte varit att ge en fullriktig bild av organisationers ställning i frågan, utan snarare 

hur olika yrkesgrupper tänker i frågan om narkotikamissbruk, dess missbrukare och således 

sprutbytesprogrammet. Med hänvisning till studiens frågeställning avseende hur redan 

befintliga organisationsstrukturer kan ha influerat sprutbytesprogrammets etablering och 

utveckling, bör ändå undersökning av uppfattningar inom beslutsfattande organ och andra 

relevanta organisationer undersökas. Den dokumentstudie som kommit att göras har således 

varit av vikt för att belysa centrala aspekter av detta.  

 

Dock är det också av vikt att betona risken för ett vinklat urval när respondenterna själva, 

utefter sin uppfattning om studien, rekommenderat andra som de tror kan besvara mitt syfte. 

Rekommendationer kan ha varit vinklade i frågan om sprutbytesprogrammet, och på så vis 

lett till förslag på individer som delat deras uppfattning. Detta skulle då kunna färga studiens 

resultat med avseende på missbruksdiskurser och dess lämpliga arbetsmetoder. Trots att 

objektiviteten i vetenskapliga studier är av vikt, kan det vara svårt att bedöma respondenters 
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egna förhållningssätt till sitt yrke och de värderingar dessa yrken medför, oavsett första- eller 

andrahandsrespondenter.  

 

4.4 Genomförandet av studien 

4.4.1 Studieobjekt  

Till följd av den politik som bedrivits i Sverige, har behandlingar som substitutionsbehandling 

och sprutbytesprogram varit väl omdebatterade genom åren då de bestritt de värderingar och 

visioner som funnits om ett narkotikafritt samhälle (jfr Hilton, 2015, s.38). I sådana debatter 

återfinns starka och synliga värderingar och antaganden om vad som är rätt och fel beroende 

på hur individer subjektivt väljer att förstå det sociala problemet. Med detta har intressanta 

idéer uppkommit för denna studie som föranlett viljan att undersöka både 

substitutionsbehandling och sprutbytesprogram, liksom värderingar och normer bakom dessa. 

Programmens karaktär skiljer sig dock åt, inte enbart metodiskt utan också i sitt syfte i 

relation till missbruksfrågan, historia och etablering på den nationella samt lokala nivån. Med 

hänvisning till detta och tidsramen för denna studie, har det bedömts olämpligt att undersöka 

båda programmen och dess externa miljö. Istället har valet gjorts att enbart undersöka 

sprutbytesprogrammet, då samtida nationella diskussioner med avseende på detta indikerar att 

de är fortsatt heta.  

 

Men varför har valet gjorts att undersöka just Helsingborg, när sprutbytesprogrammen styrs 

genom Region Skåne? Skulle man inte då kunna undersöka Kristianstads mottagning lika väl? 

Ur personlig synpunkt har det varit av intresse att undersöka just Helsingborg av den 

anledning att verksamhetens portar öppnades relativt snabbt efter lagstiftningen av sprutbyte 

2006 samt att detta genomfördes trots starka nationella debatter. I jämförelse med många 

andra städer i Sverige, valde Helsingborgs stad att öppna ett sprutbytesmottagningen utan att 

rösta emot förslaget i fråga. Det är just detta som avgjort valet av stad för studien. Det hade 

varit möjligt att komparativt undersöka två eller fler städer i frågan om bakomliggande 

värderingar i den externa miljön, men det skulle sakna relevans för syftet. Städers externa 

miljöer kan nämligen baseras på just den lokala politiken, dess värderingar i relation till 

narkotikans etablering och problematik i staden samt eventuella influenser utifrån lärosäten 

som universitet där forskning bedrivs i ämnet. Då Skåne utmärkt sig inom ramarna för detta 

ämne, har därför en fallstudie kring Helsingborgs sprutbyte varit intressant för studien. 
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Fallstudien möjliggör en djupgående belysning för just denna organisation (jfr Bryman & 

Bell, 2011, s. 60), vilket förhåller sig inom ramarna för studiens syfte.  

 

I termer av generalisering kan valet av en stad möjligen ses som ett problem, då det enbart 

speglar de värderingar och normer som existerar i just Helsingborg. Då sprutbytesprogrammet 

styrs av Region Skåne skulle det ändå vara möjligt att urskilja en viss organisatorisk 

jämförbarhet till andra städer som ligger inom ramarna för landstingets ansvar. På så vis 

skulle det eventuellt vara möjligt att finna likartade värderingar i andra städer i Skåne.   

 

4.4.2 Tillträde till fältet 

4.4.2.1 Min intervjustudie 

Då målet med arbetet inte enbart varit att undersöka missbruksdiskurser som influerar 

verksamheten idag, utan också vad som influerade när sprutbytet kom 2010, har det varit 

nödvändigt att se till individer som varit insatta i missbruksfrågan i Helsingborg sedan 

2009/2010. Då antalet anställda vid sprutbytesverksamheten i Helsingborg ej uppgår till den 

mängd som ansetts nödvändigt för detta arbete, har det varit av vikt att se till andra 

verksamheter vars personal kan skildra uppfattningar om etableringen av 

sprutbytesprogrammet. För att nå ut till potentiella respondenter togs mailkontakt upp med 

enhets- och verksamhetschefer, som vidare utifrån arbetets urvalskrav kunnat hänvisa till 

personal med intresse att ställa upp. På så vis kunde fem intervjuer genomföras med personal 

från olika typer av relevanta sociala verksamheter inom Helsingborgs stad.  

 

I valet av plats för intervju har respondenterna själva fått välja utefter deras önskemål och 

bekvämlighet. 3 av 6 intervjuer hölls i mer privata rum eller kontor, medan resterande hölls i 

en mer öppen och offentlig miljö. För att fokusera på respondenten och vad som händer i 

intervjun, och på sätt undersöka det som varit nödvändigt, har intervjuerna spelats in (jfr 

Bryman, 2016, s.479). Till följd av den mer öppna miljön fick dessa inspelningar en ganska 

högljudd och bullrig karaktär. Med hjälp av ett specifikt inspelnings- och 

uppspelningsprogram, har ljudet dock kunnat justeras och avlyssnats utan svårigheter.  

 

Av de rekommenderade namn som framkom under intervjuerna som potentiella intressenter 

för deltagande i studien, möttes jag dessvärre av flertal obesvarade mail och en ovilja att ställa 

upp med motivering att ämneskunskapen brast hos dem som verksamhet eller individ. Utifrån 
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den kontakt som gjordes på andra respondenters förslag, kunde dock ytterligare en intervju 

bokas in och genomföras. 

 

Problematiken med ledande frågor 

En problematik som uppstod under många av intervjuerna, var att frågor tidvis och ofrivilligt 

ställdes i sluten och ledande karaktär. Enligt Kvale (1996) kan sådana frågor vara något gott 

mot slutet av intervjun, men bör helst undvikas i syfte att inte influera riktningen på 

intervjuerna för mycket. Tidvis har sådana frågor varit nyttiga i syfte att leda tillbaka 

respondenterna på det spår på vilket man startade. Risken är dock att intervjuerna på grund av 

detta har influerats på så vis att ytterligare personliga uppfattningar avseende 

narkotikamissbruk, narkotikamissbrukare och sprutbytet inte kommit med då jag som 

intervjuare riktat respondenterna åt ett särskilt håll. Omfattningen av detta bedöms dock vara 

väldigt begränsad.  

 

Att ställa frågor om det ”uppenbara”  

I syfte att försöka förstå och därmed lyfta externa faktorer i Helsingborgs sprutbytesprograms 

omgivning, har det varit av vikt att utmana det uppenbara i begrepp och meningar som 

framkommit under intervjuerna. Trots att jag som socionom är medveten om de begrepp som 

tas upp kan dessa innefatta en kulturell betydelse som i sin kontext måste lyftas. Vad är 

narkotikamissbruk? Vilka är narkotikamissbrukarna? Vettiga åtgärder för dessa individer, hur 

menar man då? Genom att utmana antaganden om det vi tror att vi vet något om eller som 

något som är självklart oss emellan, kan mönster inom dessa lyftas och leda oss vidare in på 

teman om sådant som nödvändigtvis inte är lika uppenbara (Ehn & Löfgren, 2001, s.16). 

Genom att göra mig som forskare nästan helt oförstående i ämnet och därmed inte ta något för 

givet, har jag försökt bringa fram sådana motiv som kan ligga bakom uppstart och utveckling 

av ett program som sprutbytet.  

 

4.4.2.2 Min dokumentstudie 

Idéen har sedan start varit att genomföra en studie som speglar informanternas subjektiva 

uppfattning om ämnet i fråga, och därmed skapa en djupare förståelse för densamma. Under 

en intervju fick jag dock ta del av statliga och kommunala dokument om verksamheten som 

gav en bredare bild av hur sprutbytet påverkats av dess externa miljö i form av redan 

befintliga organisationsstrukturer. Dokumenten innefattade både ansökan från Region Skåne 

om uppstart av verksamheten, godkännande från Helsingborgs stad och Socialnämnd, beslut 
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från Socialstyrelsen samt sprutbytets egna verksamhetsberättelser genom åren. Detta skapade 

inte enbart en förståelse för vad som faktiskt kan ha skett, utan kunde även fungera som stöd 

för de utsagor som framkommit ur intervjuerna. Dokumenten har på så vis varit till stor hjälp 

för att komplettera viss ovisshet hos respondenterna och därmed styrka studiens 

frågeställningar gällande hur missbruksdiskurser och omvärlden influerat 

sprutbytesprogrammet.  

 

Dokumenten kan alltså redogöra för hur uppstarten och arbetet gått till, men bör användas 

varsamt då det möjligtvis kommit att bli vinklade till förmån för verksamheten själv (jfr 

Bryman, 2016, s.553,560). Dokument måste alltid ses till den kontext i vilken de producerats, 

och då också för dess tänkta målgrupp (a.a 560). I dokumenten framgår endast anledningen 

bakom varför förslaget av en politiker röstades ner, varför det inte heller går att urskilja 

underliggande motiveringar bakom majoritetsbeslutet. Det bör därmed inte antas att 

dokumenten till fullo är representativa speglingar av exempelvis socialnämnden utan snarare 

en beslutsfattande grupps enskilda förhållningssätt (jfr ibid.). Därför har det varit av vikt för 

denna studie att kontrastera dessa dokument mot den insamlade empirin i syfte att jämföra 

dess ställningstagande.  

 

Här nedan följer en presentation av de dokument som jag erhållits och använt i denna studie. 

Inget specifikt urval har gjorts bland dokumenten, utan samtliga 10 dokument som delades ut 

har bedömts vara lika relevanta för studien. Se referenslista för mer utförlig presentation som 

dokumentnamn, myndighet/organisation, diarienummer och datum.    

 

- Region Skånes ansökan om att få starta sprutbytesprogram  

- Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden i Helsingborg  

- Medgivande från Helsingborgs stad att låta Region Skåne starta sprutbytesprogrammet 

i staden  

- Sprutbytesprogrammets årliga verksamhetsberättelser från 2011 till och med 2017  
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4.5 Bearbetning av insamlat material   

4.5.1 Transkribering  

Intervjuerna spelades in via ett inspelningsprogram i mobiltelefonen kallat Transcribe+, där 

takten och tonläge i intervjun kunde justeras för att förenkla transkriberingsarbetet. Det visade 

sig vara positivt att spela in med en mobiltelefon, som enkelt placeras på bordet, precis som 

en vanlig konversation nu för tiden. En av respondenterna menade exempelvis att detta 

kändes mer naturligt och bekvämt än när man intervjuas med något annat mer uppenbart 

föremål. Intervjuerna hamnade på mellan 50 - 60 minuter, vilket gav en transkriberingstid på 

4 - 6 timmar per intervju. Inspelningsprogrammet gjorde det möjligt att sänka hastigheten på 

ljudfilen för en mer lättflytande transkribering, vilket vidare var fördelaktigt i de fall miljön 

var något bullrig. Efter varje intervju valde jag att under samma dag starta transkriberingen i 

syfte att inte förbise vad som hänt och sagts (jfr Heritage, 1984, s.238). Genom denna metod 

lyckades jag även uppfatta ställda frågor och svar som var av större vikt än andra, och kunde 

på så sätt förbereda mig för nästa intervju med detta i tankarna. På så vis kunde jag även 

komma närmare svar till studiens frågeställningar. Alla delar av samtalen har transkriberats, 

vilket innebär tonfall, skratt, tystnad och bemärkningar på ord. Detta har varit positivt för att 

urskilja den egentliga meningen bakom vad som sagts, om något blivit obekvämt eller varit en 

stark fråga. Bryman (2016, s. 479) menar att kvalitativa forskare är frekvent mer intresserade 

av hur saker och ting sägs, än vad som sägs. En annan anledning bakom dessa markeringar 

har varit att ge intervjupersonerna möjlighet att kunna återuppleva intervjun som den var och 

få chansen att förtydliga eller i efterhand tillägga förklaringar när de tagit del av materialet för 

godkännande. Trots detta kommer inte utvalda citat i analysen att innehålla dessa 

markeringar, då fokus primärt kommer riktas åt beskrivande uttalanden, hellre än de få 

utsagor som innefattar särskilda tonfall eller gester.   

 

Heritage (1984, s.238) menar att inspelningar och transkriberingar bär med sig fördelar, bland 

annat i syfte att kunna bevisa att materialet inte influerats av forskaren själv och för att 

framtida forskning kan använda sig av materialet om så önskar. De transkriberingar som 

gjorts har skapats utan riktiga namn på respondenterna eller personer som framkommer i 

intervjuerna. På så vis kan material sparas och användas av andra utan att anonymiteten eller 

kravet på konfidentialitet lider skada. Av etiska skäl har däremot inspelningarna raderats, då 

mer personliga aspekter framträder där såsom namn och röster.  
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4.5.2 Analytisk bearbetning  

Med hänvisning till det citat som visades i avsnittet för arbetets problematisering, har det varit 

av vikt att granska vad som i den skånska kulturen influerat och fortsätter influera 

sprutbytesprogrammets existens. En kritisk kulturanalys kan brukas i syfte att ifrågasätta 

etablerade synsätt, granska föråldrade uppfattningar, problematisera det självklara samt 

dissekera fördomar och stereotyper (Ehn & Löfgren, 2001, s. 169). Sprutbytesprogrammet, 

som sedan mitten av 1980-talet existerat i Lund och Malmö, har fått en uppenbar roll i Skånes 

omgivning och så även i Helsingborg. Den kulturanalytiska misstänksamheten utlöses så fort 

något då framställs som normalt, naturligt eller självklart (ibid.), vilket verkar vara fallet för 

sprutbytesprogrammet. Det har därmed varit av vikt i denna kontext att granska den empiriska 

datan för att belysa föreställningar om vad som är normalt och önskvärt. Ehn och Löfgren 

(2001 s. 170) menar att den mänskliga erfarenheten genomsyras av idéer och ”sanningar”, 

också förstått som diskurser utifrån politikens, vetenskapen och utbildningens områden. Det 

har därför funnits behov att noggrant undersöka bilden av vilka ”sanningar” som delas bland 

informanterna i syfte att förstå sprutbytesprogrammets möjlighet och hinder i dess etablering 

och utveckling. 

 

Efter att samtliga transkriberingar godkänts av respondenterna, gjordes en genomläsning av 

texterna igen. Trots att transkriberingen skrevs nära inpå och kännedomen om dess innehåll 

var hög, gjordes detta för att få en helhet av materialen (jfr Bryman, 2016, s.587f). För att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning samt också belysa den omnämnda skånska 

inställningen, har en tematisk analys av empirin genomförts. I den andra genomläsningen av 

transkriberingarna sökte jag i linje med denna analysmetod, repetitioner av ämnen, lokala 

termer, metaforer, förändringar av samma ämne bland respondenterna, likheter och olikheter, 

avsaknaden av data och teoriladdat material (jfr Ryan & Bernard, 2003, s.89-94). De koder 

som framkom från sådana aspekter i materialet markerades i syfte att skapa olika betydande 

teman (jfr Bryman, 2016, s.588). Därefter sökte jag olika kopplingar temana emellan, med 

tydlig förankring i studiens syfte och frågeställning avseende influensen av olika 

missbruksdiskurser och organisationsstrukturer.  

 

Då många analysmetoder inom kvalitativ forskning innefattar ett sökande av teman (Bryman, 

2016, s.584), skulle möjligen en annan typ av analysmetod kunna tillämpas, exempelvis 

innehållsanalys. En sådan analysmetod avser dock att kvantifiera innehållet i redan befintliga 

dokument och media, i syfte att skapa kvantifierbara kategorier både systematiskt och 
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replikerbart för andra individer (a.a 283). Innehållsanalys skulle därmed vara ett passande 

alternativ i det fall statliga dokument stått i exklusivt fokus, utan annan insamlad empiri, där 

avsikten då varit att jämföra de olika dokumenten med varandra för att finna koder och teman. 

Då dokument snarare varit komplementärt material till egeninsamlad empiriska data i denna 

studie, har innehållsanalysen inte ansetts lämplig. Den tematiska analysen har istället nyttjats 

för att finna teman rörande studiens frågeställningar och teoretiska ramverk i både 

transkriberingar och dokument (jfr a.a 584), i syfte att finna en förståelse för hur 

sprutbytesprogrammet influerats i dess etablering och utveckling.  

 

4.5.2.1 Abduktion 

Då syftet med studien inte varit att bedriva grundforskning och inte heller enbart att testa 

befintlig teori, har studiens analys krävt en möjlighet att röra sig mellan teori och empiri.       

Abduktion har en del drag från både induktion samt deduktion, där induktionen utgår från 

empirin och deduktionen från teori. Det är dock ingen mix av dessa två och metoden kan 

heller inte reduceras till dem, utan tillför nya och helt egna moment (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s.13f). Likt induktionen utgår abduktionen från empiriska fakta, men avisar inte de 

teoretiska förföreställningar som används (a.a 14). För inspiration kan den empiriska analysen 

därmed kombineras med eller föregripas av tidigare teoretiska studier i litteraturen, som 

därmed kan skapa förståelse utifrån upptäckta mönster (ibid.). Detta innebär en möjlighet att 

röra sig mellan teori och empiri i syfte att dra slutsatser i arbetet. Rörelsen mellan teori och 

empiri skapar värdefull flexibilitet för mig som forskare, då det möjliggör såväl revidering 

som tillskott av teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller. Då utgångspunkten för studien 

haft sin grund i antagandet om att befintliga teorier, med utrymme för nytänkande perspektiv, 

kan belysa sprutbytesprogrammets framväxt och utveckling, tillåter denna ansats teoretisk 

laboration. Det har alltså möjliggjort tillförandet av nya teoretiska tankegångar i takt med att 

empirin underbyggt behovet av detta.   

 

4.6 Studiens tillförlitlighet   

4.6.1 Forskningskvalitet  

LeCompte och Goetz (1982, s.31) beskriver det inre värdet i vetenskaplig forskning som ett 

förhållande mellan, eller en funktion av, den individuella förmågan att uttryckligen påvisa en 

särskild nivå av kredibilitet i de fynd som framkommer. Författarna menar vidare att behovet 

av autenticitet måste stå oberoende i relation till såväl forskningsfilosofi, 
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datainhämtningsmetodik, fält eller de sätt på vilka data analyseras. Reliabilitet, eller 

trovärdighet, är i sin natur associerat med möjligheten till forskningsreplikering, medan 

validitet som koncept berör den grad till vilken ett fenomen mäts korrekt (LeCompte & 

Goetz, 1982, s. 32; Haele & Twycross, 2015, s.66). De menar vidare att dessa koncept utgör 

en plattform för att granska och bedöma forskningskvalitet, och kategoriserade koncepten i 

fyra distinkta grupper; intern/extern reliabilitet och intern/extern validitet.  

 

4.6.2 Reliabilitet 

Extern reliabilitet: Att replikera studien 

Trots att LeCompte och Goetz (1982) menar att det finns svårigheter att frysa en social 

kontext och därmed en problematik i möjligheten att replikera kvalitativ forskning, antas det 

skiljas något i denna studie. Med avseende på narkomaner, dess karakteristika och vanligt 

förekommande komplikationer av missbruket, ter det sig lämpligt att anta att motiveringar av 

liknande art skulle återfinnas om studien skulle replikerats vid ett senare tillfälle inom 

ramarna för svensk sjukvård. Den lokalförankrade kulturen och dess innefattande 

värderingsramar tillsammans med politiskt inflytande och förhållningssätt till 

narkotikamissbruk, kan dock leda till svar av liknande men något annorlunda karaktär. 

Förutsatt att det finns en likartad kontextuell sammansättning, kan det antas att liknande 

faktorer fått inflytande över utvecklingen av andra sprutbytesprogram, med möjliga skillnader 

i tonvikt på vilka parametrar som givits högst prioritet.   

 

Intern reliabilitet: 

Detta begrepp hänvisas av Bryman (2016, s.384) till den enighet som återfinns i en 

forskargrupp i relation till vad som faktiskt observeras. Då studien utförts av mig som ensam 

forskare leder detta ofrånkomligt, baserat på min kunskapsgrad, till min individuella tro att 

det som observerats är korrekt uppfattat. Med hänvisning till vad som redogörs för i 4.6.3, har 

jag aktivt försökt att reducera den vinkling som naturligt följer av att vara ensam i 

forskargruppen. Genom att ständigt ifrågasätta den faktiska meningen bakom de 

grundläggande frågeställningarna tillsammans med informanter, har också 

missbedömningsgraden av det som observerats kunnat begränsas och således den interna 

reliabiliteten kunnat ökas. Detta har vidare utgjort ett viktigt steg i studiens trovärdighet, och 

möjlighet för läsaren att bygga tillförlitlighet och kredibilitet i relation till resultatet.      
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4.6.3 Validitet 

Intern validitet: 

Inter validitet berör den grad till vilken det finns ett samband eller korrespondens mellan de 

idéer som utvecklas och de observationer baserat på vilka slutledningar kan dras (Bryman, 

2016, s.384). Eller förenklat som Mason (1996, s. 24) menar; om jag observerar och 

identifierar det jag avser göra. LeCompte och Goetz (1982, s. 32) argumenterar vidare för den 

interna validitetens styrka i kvalitativ forskning då observationer av ett fenomen under lång 

tillåter forskaren att utveckla en överenstämmelse mellan koncepten och observationerna. 

 

Extern validitet 

Extern validitet beskrivs kortfattat av Bryman (2016, s. 384) som den grad till vilken fynden 

kan generaliseras över olika sociala miljöer. Med utgångspunkt i studien syfte är resultatets 

generaliserbarhet per natur begränsad, då högst lokala förhållanden observerats utifrån en 

mycket liten grupp individer. Liknande beslutsunderlag för öppning av sprutbytesprogram 

skulle möjligen kunna återfinnas i de kommuner där sådan verksamhet etablerats, men de 

subjektiva uppfattningarna hos informanterna är högst unik för sin plats. LeCompte och Goetz 

(1982) menar att den externa validiteten kan vara ett problem för kvalitativ forskning på 

grund av dess tendens att använda fallstudier och småprover. Detta ser jag inte som en 

begränsning i studien utan som något som istället bör underbyggas vidare av forskning av 

annan karaktär, genom vilken de genererade teman skulle kunna testas och revideras. 

Likheterna mellan Region Skånes spurtbytesinstanser påvisar vidare att resultatet har viss 

transferabilitet, vilket i sig själv är en viktig parameter i den upplevda trovärdigheten för 

arbetet. I linje med Long et al., (2000, s. 195) upplever jag att lämpligheten i valet av metod, 

och därmed dess styrkor och svagheter i termer av kvalitet, bör återspegla situationen i fråga 

och forskarens egna intuition eller sunda förnuft, istället för att exklusivt baseras på en fast 

uppsättning regler.    

 

4.7 Etiska överväganden 

Det slutgiltiga urvalet bestod av tre socionomer, två sjuksköterskor och en projektledare. 

Individerna har samlats från olika verksamheter i och utanför Helsingborg. Sådana 

verksamheter har varit socialtjänsten, frivillig organisation samt sjukvården. Jag har valt att 

använda olika yrkesgrupper i syfte att spegla olika infallsvinklar på sprutbytesprogrammet 

och inte begränsas av enbart en. I denna studie har både socionomer och sjuksköterskor valts 
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ut som respondenter, vilket har kunnat spegla både en social men också en medicinsk syn på 

narkotikamissbruket. Av etiska skäl att inte röja individernas anonymitet i detta arbete (jfr 

Bryman, 2016, s.132), kommer inga vidare beskrivningar av verksamheterna att göras. Valet 

har gjorts att inte presentera respondenternas exakta arbetsuppgifter eller arbetsplatser till 

följd utav risken att exponera deras riktiga identitet. Respondenternas erfarenhet och kunskap 

av sprutbytet och dess besökare, kan medföra en risk att urskilja personerna bakom citaten i 

det fall arbetsplatsen skulle avslöjas. I många fall är också storleken på arbetsplatser och 

arbetsstyrka så pass begränsad att det också skulle riskera att röja anonymiteten om detta 

gjordes. Det har fortfarande för studiens resultat och slutsats varit av vikt att behålla 

yrkesrollerna på respondenterna, då dessa kan tala för hur respondenterna resonerar.  

 

Arbetets slutgiltiga urval har därmed bestått av: 

- Göran (Socionom) 

- Fredrik (Socionom) 

- Marie (Socionom) 

- Maja (Sjuksköterska) 

- Susanne (Sjuksköterska) 

- Caroline (Projektledare)

 

Respondenternas namn är figurerade och heter egentligen någonting annat.  

 

Inför, och även under, samtliga intervjuer har respondenterna erhållit information avseende 

etiska principer, där respondenternas rättigheter gällande sitt deltagande presenteras. Deras 

rätt att bestämma hur länge och under vilka villkor de skall delta samt möjligheten att avbryta 

intervjun under vilka som helst omständigheter har tydligt kommunicerats (jfr 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Även information avseende en säkrad anonymitet, där riktiga 

namn och arbetsuppgifter byts ut och där ingen annan än intervjuaren själv kommer att 

transkribera materialet (jfr a.a 12). Respondenterna har även informerats om att materialet inte 

heller kommer att brukas för annat ändamål än just denna studie (jfr a.a 14). Med den 

personal som önskade delta genomfördes en vidare mailkontakt, där information gällande 

studien och dess syfte förmedlades, också känt som den etiska principen informationskravet 

(jfr a.a 7). Genom detta steg gavs samtycke för deltagande i studien (jfr a.a 9). 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit ur empirin att presenteras. Det kommer 

göras kombinerat med ett analytiskt perspektiv med utgångspunkt i det teoretiska ramverk 

som skapats för denna studie. Presentationen kommer att göras i en tematiserad redogörelse, 

där olika nyckelteman identifierats utifrån empirin och i relation till studiens syfte och 

forskningsfråga. I syfte att kunna besvara studiens syfte av hur olika missbruksdiskurser har 

influerat sprutbytesprogrammet i Helsingborg, kommer det första temat i denna analys 

(Människans rätt till vård) att innefatta hur narkotikamissbruket och narkomaner konstrueras 

av respondenter och inom de statliga dokumenten, och hur sprutbytesprogrammet således 

influerats. Efterföljande tema kommer att introduceras såsom ”Legitimitetssökandet”, i vilket 

organisatoriska aspekter kommer att belysas med avseende på framväxt och utveckling av 

sprutbytet. Genom att kombinera hela det teoretiska ramverket kommer jag att, i det tredje 

temat ”Att skapa kontinuitet”, försöka besvara syftet och frågeställningen där verksamhetens 

vidare utveckling står i fokus. I presentationen av resultatet kommer jag vidare att 

genomgående föra kortare diskussioner för att belysa vad jag anser vara kontextuellt viktiga 

och utmärkande frågor. Dessa diskussioner kommer även lyftas i nästkommande kapitel för 

att skapa mer sammanfattande slutsatser av det resultat som framkommit.   

 

Innan resultatet och analysen presenteras önskar jag förklara selekteringen av de citaten som 

presenteras i resultatet. Det kan eventuellt framstå som om det enbart är ett par enstaka 

individer vars utsagor fått komma till tals, och där andra respondenter ”glömts” bort. Så är 

inte fallet, utan citaten har valts ut utifrån de rika innehåll citaten innefattar. Detta innebär att 

andra respondenter kan ha talat om detta, men att citat inte kan ha plockats ut dessa intervjuer 

till följd utav eventuella oklarheter eller osammanhängande tal. Jag kommer därför försöka att 

resonera om vilka och hur många som sagt vad i samband med de olika citat som tagits fram.  

 

5.1 Missbruket och sjukvårdsbehandlingen  

5.1.1 En människas rätt till vård och behandling 

I analysen av transkriberingarna har repetitioner av ord och meningar kunnat göra sig till 

känna. I några intervjuer framkom hälso- och sjukvårdens motto, lika vård för alla, ett flertal 

gånger under samma intervju. Det blev uppenbart att detta framstod som en etisk princip som 

bar en större vikt i sjukvårdens arbete. Sjukvården som en institutionell verksamhet består av 
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regler, normer och krav som baseras på allmänhetens förväntningar av vad sjukvården och 

den personal som deltar i verksamhetens aktiviteter skall göra (jfr Meyer & Rowan, 1977). I 

denna kontext kan det möjligen omfatta att behandla individer oavsett enskilda 

förutsättningar. En intervjuperson som jag valt att kalla Susanne beskriver detta så här: 

 

Man vill fånga upp dem (narkomanerna) så att sjukvården funkar bättre också. Det 

handlar om resurser. Man vill att våra resurser ska fördelas på ett sådant sätt att det 

går ut till alla människor- sjukvårdens motto är ju att det är lika vård för alla. Då 

vill man ju också kunna göra någonting för de grupper som är utanför.  

 

Av informanten kan det förstås att resonemangets underliggande ton indikerar att fokus riktas 

åt ett humant perspektiv snarare än den faktiska missbruksproblematiken. Sjukvården och 

dess resurser skall därmed inte enbart tillhandahållas individer som förhåller sig till de socialt 

accepterade normerna om hur man ska leva, utan skall även inkludera socialt avvikande 

individer. Den intressanta aspekten respondenten redogör för här, är hur narkotikamissbrukare 

kategoriseras såsom en sjuk och vårdbehövande patient som därmed har rätt till vård och 

behandling. Ett beteende som detta har tidigare (om möjligt fortfarande) setts som socialt och 

moraliskt avvikande, men utifrån min tolkning av citatet verkar det vara så att det skett en 

medikalisering där individernas förhållande har blivit föremål för medicinska bedömningar 

och beslut (jfr Edman, 2011, s.141). Detta verkar ha lett till ett mer accepterande synsätt på 

narkotikamissbruket, där individer inte längre skall skuldbeläggas för sitt avvikande beteende, 

utan istället erhålla vård och behandling som ett led i deras mänskliga rättigheter (jfr ibid.). 

Narkotikamissbruket kan således uppfattas av gruppen som något mer ”accepterat”, vilket 

därmed förändrat kategorin och därmed bilden av gruppen narkotikamissbrukare (jfr Holstein 

& Miller, 2003).  

 

Det är dock av vikt att betona att det som presenterats ovan enbart framkommit av 

respondenterna inom sjukvården. Att vården skall vara lika för alla framkom alltså inte ur 

intervjuerna med socionomerna. Detta kan tyda på att det finns yrkesmässigt skilda perspektiv 

i relation till sprutbyte, där sjukvårdspersonal i kontrast till socialarbetare verkar ser det som 

en naturlig behandlingsenhet inom sjukvården. Socionomerna nämner inte sjukvårdens motto, 

men det har framkommit från samtliga respondenter att sprutbytet idag uppfattas som något 

normalt vid lasarettet. Detta bör dock skiljas från sjukvårdens motto, då sprutbytet fortfarande 

kan upplevas som något vanligt förekommande till följd av att det under en längre tid 
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existerat men möjligtvis inte att det skulle ingå som behandling under sjukvårdens regi. Det 

ter sig därmed mer naturligt att ett perspektiv som anammar medicinska perspektiv kommer 

från sjuksköterskor som arbetar inom sjukvården, jämfört med socionomer vars rötter 

återfinns i det sociala arbetet.  

 

Ur föregående citat ter det sig ofrånkomligt att ge tonvikt åt Susannes uttalande att 

individerna utifrån sitt missbruk blir sjuka och på så vis faller inom ramarna för sjukvårdens 

ansvar. I intervjuerna har det nämligen gått att urskilja en övergripande inställning gentemot 

bemötandet av narkomaner såsom människor, det vill säga individer vars rätt till vård och 

behandling står oberoende från deras övriga förutsättningar. Uttalande av sådan karaktär har 

enbart i direkt form framkommit av sjukvårdspersonal, men mer indirekt i intervjuer med två 

av socionomerna. En respondent som uttrycker en sådan inställning är en kvinna jag valt att 

kalla Maja:  

 

Vi som ändå jobbar med det…ser ju på det på ett annat sätt, vi ser ju människan 

så… annars ser man det som en stor massa. 

 

Det Maja talar om i citatet ovan är att hon som arbetar personligen med målgruppen, ser dessa 

som enskilda individer istället för en stor massa av missbrukare. Susanne sätter även hon, i 

nedanstående citat, ord på denna mänskliga inställning: 

 

Det gör även att…nu att man sett på behandling att alla har rätt att behandlas 

även om du är i ett aktivt missbruk eller inte. 

 

Individer med narkotikamissbruk skall, enligt Susanne, bemötas i vårdsyfte som vilka 

individer som helst, och detta oberoende av det aktiva missbruk personerna i fråga har. Det 

hon talar om är alltså att missbruket, som socialt avvikande, inte ska styra den grad till vilken 

vård eller behandling denna målgrupp skall erhålla. Då narkomanerna naturligtvis har ett 

mänskligt värde, skall sjukvårdens motto också tillämpas och göra sig gällande för denna 

målgrupp. Jag vill lägga tonvikt vid respondenternas uttalanden med avseende på att 

missbrukare är människor och därmed skall tillskrivas denna grupp trots bristande social 

tillhörighet inom densamma. Att dessa individer, i just vårdsyftet, skall betraktas som vem 

som helst oberoende av sitt narkotikabruk, kan tyda på att beteendet medikaliseras från ett 

socialt fenomen och problem till ett medicinskt sådant (jfr Holstein & Miller, 2003; Edman, 
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2011, s.141, Bergmark & Oscarsson, 1988, s.12). Sett till sin kontext är det således den 

medicinska personalen som ska vårda och behandla, vilket kan anses legitimt av omgivningen 

för hur sådan problematik ska lösas (jfr Holstein & Miller, 2003). Detta skulle möjligen kunna 

förstås utifrån vad Meyer och Rowan (1977) hänvisar till såsom omgivningens förväntningar, 

för hur verksamheten bör se ut och i detta sammanhang också i termer av professionella 

utövare. I en intervju med en man som i detta arbete kallas Fredrik, beskrivs det som han 

uppfattar som Helsingborgarnas syn på narkotikamissbruk: 

 

Man tycker rent generellt om man tittar på Helsingborg, borde det ha varit mera 

tillåtande nu, att man mer accepterar det som någon form av sjukdom.  

 

I citatet framgår det att en acceptans har växt fram i Helsingborg gällande narkotikabruket, 

med anledning av att det rubriceras såsom en sjukdom. Kontentan av det Fredrik pratar om är 

betydelsefullt för denna studie med anledning av att narkotikamissbruket verkar ha 

medikaliserat till den grad där det anses vara likställt vilken sjukdom som helst (jfr Bartlett et 

al., 2013, s.350). Acceptansen av narkotikamissbruket som respondenten talar för, kan 

möjligtvis tyda på en process av humaniserad karaktär där individerna inte längre 

skuldbeläggs för det som annars ansetts omoraliskt och avvikande (jfr Edman, 2011, s.141). 

Sett till sprutbytet kan detta innebära att medikaliseringen av narkotikamissbruk tillfört 

möjligheter för etableringen, och möjligtvis även för dess vidare utveckling. Trots att 

respondenterna ovan inte med klarhet direkt talar för att missbruket som sådant skall ses 

såsom del av en sjukdomsbild, talas det om missbrukare och sjukvård tillsammans exkluderat 

beteendemässig skuldbeläggning (jfr Edman, 2011, s.141).  

 

Parallellt med respondenternas åsikt om att injektionsmissbrukare skall erhålla den vård de är 

berättigade, framkommer andra intressanta delar av empirin som indikerar 

sprutbytesprogrammets ineffektivitet mot det faktiska missbruket. Här nedan redogör Maja 

för sin uppfattning om sprutbytet med avseende på detta; 

 

Jag tror att det (narkotikamissbruket) är ett medicinskt problem men jag tror det krävs 

sociala åtgärder […] Känns inte så jättemånga gånger att vi kan göra skillnad för dem i 

att komma ifrån sitt missbruk. Det känns inte som vår betydelse där är så stor. Någon 

gång handlar det om att personen skall bestämma sig och nästan alla har kontaktar att 
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vända sig till när de är redo. Så där känns det som om vi att vi inte har någon 

avgörande…vad heter det? Det vi gör är inte avgörande för dem att sluta.  

 

Maja menar inte att sprutbytesprogrammet möjliggör nykterhet för personerna i fråga. I detta 

citat väljer jag inte att fokusera helt på att sprutbytesprogrammet inte anses vara en lösning på 

narkotikamissbruk (trots att det är av stort intresse från min sida), utan att respondenten anser 

att nykterhet kräver sociala åtgärder. Detta blir intressant då Maja implicit uttrycker att 

narkotikamissbruk är ett medicinskt problem. Om narkotikamissbruket till fullo 

medikaliserats, motsäger detta att problematiken enbart kan eller skall lösas med medicinska 

åtgärder. Om ”lika vård för alla” talar för medikalisering av narkotikamissbruket, indikerar 

Majas subjektiva ställning ett bekräftande av existensen av sociala aspekter i den 

problemkategori inom vilken narkotikamissbrukare omfattas (jfr Holstein & Miller, 2003). 

Både med avseende på hur individer uppfattas, men också tankar kring hur problemet skall 

lösas. I linje med vad Bartlett et al. (2013, s.352) presenterar har narkotikamissbruket övergått 

till ett mer medicinskt problem, men är fortsatt ett problem som kräver sociala åtgärder. Detta 

skulle vidare skulle kunna motivera varför just detta perspektiv kvarstår i lagen om byte av 

sprutor och kanyler (2006:323) som på så vis möjliggör etablering av nya sprutbytesprogram.  

 

5.1.2 Narkotikamissbruk som en social problemkategori   

Hur narkotikamissbruket framställs i ögonen på den externa omgivningen skulle alltså kunna 

resultera i hur vi ser på problematikens faktiskt lösningar (jfr Bergmark & Oscarsson, 1988), 

alltså indirekt en grund för etablering av sprutbytesprogram. Narkotikamissbrukare kan 

således kategoriseras inom ramarna för en social problemkategori, vilket vidare skulle kunna 

omfatta fingervisningar på hur problemet skall lösas (jfr Holstein & Miller, 2003). Sprutbytets 

etablering och utveckling kan därmed potentiellt förklaras genom dessa kategorier, där den 

utomstående omgivningen dikterar de sätt på vilka narkotikamissbruket och narkomaner 

uppfattas. I intervjuerna framgår det att respondenterna delar en inställning bland att 

målgruppen narkomaner är en sjuk sådan. Susanne beskriver i intervjun med henne, 

kopplingen mellan missbruk och hepatit C:  

 

Det är ju som sagt att man tänker hepatit C, man kopplar ihop det automatiskt 

med missbruk. 
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Uttalandet beskriver den uppfattade bilden av narkotikamissbrukare, där det allmänt är erkänt 

inom yrkesgruppen att hepatit C är något vanligt förekommande i målgruppen. Existensen av 

denna sjukdomsincidens är det inte enbart Susanne som talar om, utan framkommer både 

direkt och indirekt av samtliga respondenter. Dess direkta koppling är dock något enbart 

Susanne påtalar. Här bör dock själva antagandet om den automatiska kopplingen mellan 

missbruk och hepatit C granskas. Jag tolkar det på så sätt att det alltså finns en generell 

uppfattning om narkotikamissbruk, eller i detta fall injektionsmissbruk, att innefatta hepatit C. 

Enligt Holstein och Miller (2003, s.74) skapas det sociala problemet bland annat under den 

vardagliga konversationen. På så sätt kan Susannes uttalande ses som ett sätt där man formger 

och/eller upprätthåller detta förhållningssätt gentemot fenomenet (jfr ibid.). Under alla 

intervjuer framgår narkomanernas risk att insjukna i samband med ett missbruk. Susanne 

beskriver här nedan narkomaners hälsotillstånd: 

 

…de hamnar i sjukvården på grund av sitt missbruk, dels för att de får 

infektioner, de blir sjuka, de är utomhus, de sover utomhus. 

 

Det Susanne uttrycker talar för narkotikamissbrukares risk att bli sjuka till följd av just dess 

missbruk, och det levnadssätt dessa individer tenderar att ha. Även i detta fall bör Susannes 

uttalande om sambandet mellan missbruket och sjukvården läggas vikt vid. Då hennes 

tidigare uttalande riktat fokus åt den samhörighet som upplevs mellan missbruk och 

sjukdomar, bekräftar detta möjligen att ett sådant samband faktiskt existerar och därmed 

narkomaners tillhörighet till sjukvården. Med grund i detta, och vidare 

sprutbytesprogrammets faktiska existens, verkar det förekomma en kollektivt erkänd social 

problemkategori till vilken sjukdomar tillhör och narkotikamissbrukaren ingår (jfr Holstein & 

Miller 2003, s.72). Sett ur det perspektiv Holstein och Miller (2003) redogör för skulle detta 

kunna vara ett tecken på att de sociala problemkategorier som talas om här också inkluderar 

parallella fenomen som direkt eller indirekt kan kopplas till just missbruk. Vidare menar 

Holstein och Miller (2003) att ett problem skall åtgärdas med grund i hur det uppfattas och 

tolkas. Utifrån respondenternas perspektiv, verkar den medicinska synen på 

narkotikamissbruket som sådant vara av stor vikt i hur organisationen arbetar och kan därmed 

utgöra en grundpelare i dess utformning (jfr Bergmark & Oscarsson, 1988; Lindgren, 2003, 

s.210).  

 



53 
 

Utifrån såväl respondenter som de dokument som insamlats, har det tydligtframgått att 

sprutbytesprogrammet i Helsingborg varit ett politiskt beslut. Detta borde, i linje med mitt 

resonemang ovan och vidare Holsteins och Millers (2003) teori om sociala problemkategorier 

som kollektivt erkända, i sådana fall teoretiskt innebära att ansvariga politiker haft samma 

föreställning om narkotikamissbrukare. Bland de olika dokument som insamlats för denna 

studie finns ett sammanträdesprotokoll från Socialnämndens sammanträde 2009-04-14. Här 

presenterar Socialnämnden Socialförvaltningens bedömning (där denna fråga även 

diskuterades) om idéen om etablering av sprutbyte i Helsingborg: 

 

Frågan har diskuterats inom Socialförvaltningens vuxenomsorg samt med 

Beroendemottagningen. Socialförvaltningen ställer sig positivt till samverkan i det 

sprutbytesprojekt som Region Skåne har för avsikt att starta. Socialförvaltningen ser 

hälsofrämjande vinster då möjligheter skapas att begränsa blodsmittssjukdomar såsom 

Hepatit och HIV. Det skapas även möjligheter till motivationsarbete i samband med de 

möten som uppstår vid sprutbytet.   

 

I denna bedömning bör fokus läggas vid Socialförvaltningens positiva ställningstagande till 

sprutbytets etablering, som enligt deras motivering verkar grundas i hälsofrämjande skäl 

genom vilka blodsmittor begränsas. Bedömningen i sig själv skulle därmed gå i linje med de 

potentiella föreställningar stadens politiker haft av narkotikamissbrukare, men även innefatta 

synen på en social problemkategori som kan förmildras via just sprutbytesprogram (jfr 

Holstein & Miller, 2003; Bergmark & Oscarsson, 1988). Att socialförvaltningen benämner 

motivationsarbete som en del av programmet tyder på att sociala aspekter även skall 

inkluderas. Detta framhävs dock inte lika väl som den medicinska aspekten.  

 

Tonvikt bör även ges på bedömningens del i vilken Socialförvaltningen inte explicit redogör 

för den grad till vilken hälsofrämjande vinster är för de enskilda brukarna, andra 

samhällsinvånare eller i samhället som stort. Oavsett skulle detta kunna tolkas som att 

sprutbytesprogrammets har sin grund i ett folkhälsoperspektiv, där verksamheten kan genom 

att distribuera rena sprutor och kanyler kan likställas en åtgärd vars syfte är att minska de 

folkhälsorisker och konsekvenser som tenderar att medföljda missbruket (jfr Stenström, 2008, 

s.24; Holstein & Miller, 2003; Buchanan et al, 2003, s.434).  

 



54 
 

Kategorin som speglar uppfattningen om missbrukare kan omöjligt definieras fullständigt 

utifrån en särskild samhällsgrupp, utan kräver en gemensam samsyn på dess förkroppsligande 

byggstenar (jfr Holstein & Miller 2003, s.72). Samtidigt som det verkar finnas ett av varandra 

oberoende samförstånd mellan respondenterna gällande uppfattningen om den sociala 

problemkategorin narkotikamissbrukare, antyder inhämtat empiriskt material att det finns en 

diskrepans gällande den grad till vilken sprutbytesprogrammet anses vara den rätta vägen för 

minskning av blodsmittor och infektioner. I sammanträdesprotokollet av Socialnämnden, 

fanns en protokollsanteckning av ledamot Lars Hansson (C):  

 

Önska till protokollet att undertecknad inte delar ställningstagandet, att ställa sig 

positiv till Region Skånes sprutbytesprojekt. Undertecknad menar istället att det 

istället bör införas en bra HIV-rådgivning och HIV-testning. Bättre 

behandlingsmöjligheter i samband med drogmissbruk. Utveckla nya informativa 

kampanjer mot drogerna.  

 

Ledamoten verkar utifrån detta citat ställa sig kritiskt till själva sprutbytesprogrammet, och 

föreslår istället vad han anser vore bättre åtgärder. Vad kritiken baseras på går dock enbart att 

spekulera kring, då detta inte explicit framgår i anteckningen. Även respondenter beskrev 

sådan kritik riktad mot verksamheten. I intervjun tillsammans med en respondent som jag valt 

att kalla Göran beskriver han sin syn på sprutbytesprogrammet: 

 

Jag vet inte riktigt. Regionen har ju en annan…ett annat perspektiv…alltså de 

ser ju att vi ska lindra eller vi vill ju minska på de här smittorna. Sen har de ju 

sin bild av det, att rena sprutor hjälper till. Men likt förbannat sitter 

narkomaner…våra narkomaner sitter ju ändå i en knarkarkvart… och så är det ju 

en som har rena sprutor, men det är ju klart att han delar det med nästa person 

som inte har. Så det är inte så att…folk går dit och hämtar rena sprutor, alltså 

verkligheten är ju ändå något annat.  

 

Det Göran menar är att Region Skåne utgår från att sprutbytesprogrammet skall minska 

blodsmittor och infektioner genom distribuering av sterila verktyg, men att det fortfarande 

förekommer situationer i vilka sprutbytets besökare delar de rena sprutorna med andra 

narkomaner. Här är det dock av vikt att urskilja vem som säger vad. I detta fall riktar en 

Socionom kritik mot sprutbytesprogrammet, och hävdar att regionen som sådan rättfärdigar 
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enheten utifrån ett medicinskt perspektiv. Övriga respondenter riktar ingen motsvarande 

kritik mot sprutbytesprogrammen, utan verkar istället acceptera de metoder som 

implementerats. Som tidigare presenterat i avsnitt 5.1.1 framgår dock misstro från en 

sjuksköterska att sprutbytesprogrammet skulle vara effektivt på egen hand i fråga om att 

uppnå nykterhet.  

 

Vad Göran redogör för är i sin helhet av stor vikt för denna studie, då det tydligt påvisar att 

det denna samsyn inte är kollektivt unison mellan yrkesgrupper i relation till 

sprutbytesprogrammet. Susanne talar exempelvis för det samarbetet som finns mellan olika 

aktörer i staden; 

 

Vi kan känna ibland att vi motarbetar varandra…och de handlar om att de gör något för 

att stoppa missbruket och har en uppfattning att vi på sprutbytena…att vi göder 

missbruket. 

 

Susanne menar att medan andra aktörer i staden arbetar för att stoppa missbruket, uppfattas 

sprutbytesprogrammet som en aktör som istället möjliggör detsamma. Dessa 

åsiktsskiljaktigheter skulle således kunna utgöra ett möjligt hinder för sprutbytets verksamhet, 

men ett vars slagkraft i debatterna om frågan av etablering eller utveckling inte än fått fäste. 

Förståelsen för vad lösningen ska eller borde vara är dock förankrade i samma grundpelare; 

den sociala problemkategorin. I citatet av Göran och ledamot Lars Hansson beskrivs även 

narkomaner på ett sätt som konkretiserar problemkategorins faktiska innebörd, som också 

verkar fånga kulturellt förankrade föreställningar om gruppen (jfr Holstein & Miller, 2003, 

s.74f). Görans uttalande kan likställas ett lokalt artikulerande av hans och möjligtvis andras 

konkreta upplevelser (ibid.). Betydelsen av denna kategorisering verkar, om än indirekt, 

utgöra en grundläggande motor för samhällets satsningar i fråga om missbruksproblematik 

(jfr Holstein & Miller, 2003). Förståelsen för möjligheterna till framväxt och utveckling av 

sprutbytesprogrammet kan dock inte isoleras i termer av denna så kallade motor, utan måste 

förstås i kombination med andra perspektiv. Således spelar nästa identifierade tema en viktig 

roll.     
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5.2 Legitimitetsökandet  

5.2.1 Imitation  

Med hänvisning till studiens frågeställning om hur existerande organisationsstrukturer kan 

influera sprutbytesprogrammet, kommer jag i detta avsnitt presentera det resultat som 

tematiserats som organisatoriska påverkningar. I samtliga intervjuer framgick det på ett eller 

annat vis en förklaring till varför Helsingborg skulle ha en sprutbytesverksamhet; för att 

regionen redan bedrev sådana verksamheter i andra delar av länet. Lunds och Malmös 

verksamheter kommer på tal ett flertal gånger under alla intervjuer, möjligtvis av naturliga 

skäl då dessa var starten för det som idag möjliggjort etableringen i resten av Sverige. Men 

vad spelar de för faktiskt roll i diskussionen om Helsingborgs sprutbyte? Här nedan är ett 

utdrag från en intervju tillsammans med Göran, i frågan om hans uppfattning om varför 

sprutbytet kom till Helsingborg: 

 

Jag tror att man snegla på Lund och Malmö, att de hade haft goda erfarenheter 

av det. Och jag undrar om det inte var någon sjuksköterska från Malmö som var 

här på någon föreläsning eller något sånt. De pratade väldigt gott om det, just 

utifrån att de hade fått kontakt med många missbrukare som de inte haft kontakt 

med tidigare och på det sättet hade de kunnat fånga upp många nya personer 

liksom och så tror jag det lät positivt.  

 

Det respondenten menar är att ansvariga för sprutbytes etablering såg till redan befintliga 

verksamheter och de goda erfarenheter som framkommit därifrån. Det är det sistnämnda, 

nämligen de upplevt goda erfarenheterna som jag väljer att lägga fokus vid. Detta kan tyda på 

att en typ av trovärdighet finns för de arbeten som görs vid sprutbytena i Lund och Malmö. 

Jag önskar komplettera citatet ovan med ett från den ansökan som gjordes av Region Skåne 

till Socialstyrelsen 2010-01-28. Ur denna framgår verksamhetens anledning bakom ansökan:  

 

Region Skåne har sedan slutet av 1980-talet bedrivit verksamhet med utbyte av 

sprutor och kanyler och erfarenheterna av dessa är goda. Verksamheten har 

också utvärderats och kontrollerats ett flertal gånger bl.a av Socialstyrelsen och 

av den narkotikasamordnare som använde Region Skånes verksamhet som 

modell för det förslag som har legat till grund för den nya lagstiftningen. 

Erfarenheterna från verksamheterna i Region Skåne utför också en viktig 
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kunskapsbas för andra landsting som planerar ansöka om att få bedriva 

sprutbyte.   

 

Ur detta citat framgår organisationens motivering tydligt till varför ytterligare ett sprutbyte 

skall etableras. Region Skåne baserar ansökan på Lunds och Malmös verksamheter, som med 

hjälp av kontroller och utvärderingar påvisat goda erfarenheter. Implicit kan det utläsas att 

dessa verksamheter lagt grund för hur andra sprutbyten skall eller bör struktureras. Min 

tolkning av detta är att verksamheterna framstår som en idealbild av ett fungerande sprutbyte, 

och fungerar således som inspiration för andra som önskar etablera nya. Den evidensbaserade 

kunskapen från dessa städer kan på så vis ha brukats i syfte att gynna framväxten av 

Helsingborgs och möjligtvis andra städers sprutbytesprogram (jfr Eriksson & Edman, 2017, 

s.120). Just denna aspekt är essentiell för denna studie, nämligen hur nya institutionella 

verksamheter ser till liknande sådana för att uppnå legitimitet hos den externa omgivningen 

(jfr DiMaggio & Powell, 1983). De goda resultat som påvisats i Lund och Malmö utgjorde 

inte bara motivering i ansökan om att etablera sprutbyte i Helsingborg, utan var också del i 

Socialstyrelsens beslutsbrev till Region Skåne 2010-04-19.  

 

Region Skåne bedriver sedan 1980-talet sprututbytesverksamheter i Malmö och 

Lund. Erfarenheterna från dessa är goda och verksamheten har tidigare 

utvärderats och kontrollerats av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har dessutom i 

januari 2009 genomfört tillsyn av verksamheterna i Malmö och Lund. 

 

Socialstyrelsen motiverar deras godkännande av etableringen med grund i det som 

presenterats i motivation av Region Skåne. Hittills framgår det tydligt att de erfarenheter som 

påvisats i Lund och Malmö utgör en huvudsaklig och drivande faktor i frågan om etablering 

av sprutbytesprogram i Helsingborg. Detta förklarar dock enbart en bakomliggande faktor till 

framväxten, men det är något annat i Socialstyrelsens utlåtande som fångar min 

uppmärksamhet. Socialstyrelsen väljer att tillägga att verksamheterna i Lund och Malmö året 

därpå kontrollerats av dem själva. Detta väcker intressanta tankar hos mig, då detta skall 

utgöra en motivering för sprutbytet i Helsingborg. I Region Skånes ansökan framkommer 

andra motiveringar till varför ett sprutbyte kan etableras, men Socialstyrelsen väljer att lägga 

fokus vid just denna aspekt. Min tolkning är att förväntningar finns från Socialstyrelsen, och 

möjligtvis andra instanser och individer, för hur sprutbyten skall struktureras (jfr Meyer & 

Rowan, 1977). Detta verkar medföra att man imiterar Lunds och Malmös sprutbyten i syfte att 
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skapa (och möjligtvis öka) legitimiteten för Helsingborgs sprutbytesprogram (jfr DiMaggio & 

Powell, 1983). Detta styrker studiens forskningsfråga om hur redan existerande 

organisationsstrukturer influerar sprutbytesprogrammet.  

 

Inom ramarna för de dokument som insamlats framgår det vidare från Helsingborgs 

verksamhetsberättelse från 2017 att studiebesök genomförts på olika sprutbytesprogram under 

året, och detta bland annat i Malmö:  

 

Vidare har det gjorts studiebesök på sprutbytesmottagningen i Malmö eftersom 

deras mottagning är pionjären för vårt arbete. Vårt samarbete är viktigt för att 

kunna utveckla och driva programmet framåt. 

 

Det framgår ovan att syftet till studiebesöket är att kunna utveckla och driva programmet i 

Helsingborg framåt, utifrån något som kan tolkas som en typ av inspiration från pionjären 

Malmö. Malmös arbetsmetoder verkar således utgöra viktiga, och om möjligt avgörande, 

processer för Helsingborgs sprutbyte. Detta kan tyda på en mimetisk process, där man 

imiterar Malmös arbete i syfte att skapa strukturer som kan upplevas såsom legitima och 

framgångsrika inför verksamhetens externa intressenter (jfr DiMaggio & Powell, 1983, 

s.152). Helsingborgs stad, Socialnämnden, Socialförvaltningen och Socialstyrelsen verkar 

tillsammans ha godkänt en etablering av ett sprutbytesprogram baserat på accepterad praxis 

som över tid utvecklats inom sprutbytet sedan 1980-talet inom Region Skåne. Då detta ter sig 

utgöra ett grundläggande kriterium i bedömningsprocessen, skulle det således bekräfta att 

delar av transformationen grundar sig i vad Powell och DiMaggio (1983, s. 152) hänvisar till 

såsom mimetisk isomorfism. Om så är fallet, och om legitimitetsskapandet baserat på 

verksamheterna i Lund och Malmö är av sådan avgörande vikt, vad skulle detta ha för 

påverkan på den framtida utvecklingen inom Helsingborgs sprutbyte? Skulle det vara möjligt 

att avvika från dessa förväntade ramar utan att mista den upplevda legitimiteten från externa 

intressenter (jfr Meyer & Rowan, 1977)?  

 

5.2.2 En lokal tradition  

Imitationen av redan befintliga verksamheter verkar ha spelat en roll i etableringen och 

legitimiteten av sprutbytet, men Lunds och Malmös exakta arbetsmetoder är dessvärre inget 

som framgår ur empirin. Infektionskliniken verkar dock vara ett centralt tema inom ramarna 
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för Region Skåne i fråga om den plats på vilken ett sprutbytesinitiativ bör återfinnas. I en 

intervju med en kvinna jag valt att kalla Caroline, framkommer det information om att Region 

Skåne sedan länge haft traditionen att sprutbyte skall etableras i städer där en infektionsklinik 

är etablerad. Caroline beskriver i intervjun med henne:  

 

…men en kanyl eller en spruta för en person som injicerar narkotika…om den 

är ren eller inte är skillnaden mellan att få HIV eller hepatit C eller andra 

smittsamma sjukdomar för att det samlas en massa baciller och virus och så i de 

här verktygen och det är därför så många sprutbyten startar på 

infektionsklinikerna också. Därför för att infektionsläkarna…var ju som tog 

initiativ till detta. 

 

Då injektionsmissbruk ofta föranleder medicinska komplikationer som involverar infektioner 

och blodsmittor, menar Caroline att detta bör hanteras av infektionskliniker, varpå sprutbytens 

placering därför är vid desamma. Senare i intervjun pratar Caroline också om nödvändigheten 

av infektionskliniker för att sprutbyte ska vara möjligt: 

 

Men infektionsklinik…det är lite så där, infektionskliniker fanns ju i Malmö och 

Lund och Helsingborg och sen i Kristianstad. I Ystad finns ingen och då vet 

man inte riktigt hur man ska lösa det. Det kommer liksom infektionsläkare dit då 

och då. Och i Region Skåne har ju traditionen, sprutbyte och infektionsklinik 

 

Här uttrycker respondenten direkt att sprutbyten av tradition ses tillsammans 

infektionskliniker. När Caroline får frågan om detta var en orsak till varför sprutbytet i 

Helsingborg etablerades, svarar hon:  

 

Jag tror att det hade med att göra att det var en infektionsklinik (i Helsingborg) 

[…] Men jag tror de tyckte det var naturligt att det skulle finnas i detta hörnet 

(delen av Skåne) också. 

 

Infektionsklinik är enligt respondenten alltså en sådan faktor som kan ha varit en avgörande 

influens för etablering av nya sprutbytesverksamheter i Skåne, och så även i Helsingborg. Att 

valet av geografisk placering för sprutbytesprogrammet skulle grundas i traditionell 

arbetsmetodik, uttrycker enbart Caroline. Infektionsklinikerna verkar dock vara en gemensam 
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nämnare för sprutbyten i just Skåne. 

 

Traditionen av infektionsklinik och sprutbyte i kombination har följt sedan starten i Lund 

1986, som grundats i att de sjukdomar som sprutbytet medför alltid handskats av 

infektionsläkare vid infektionskliniker (jfr Ljungberg, Tunving & Andersson, 1989, s.11). Just 

att respondenten väljer att använda begreppet tradition kan tyda på att det finns förväntningar 

lokalt på att denna kombination är avgörande när andra sprutbyten etableras. Jag tolkar detta 

som att denna tradition och dess kontinuitet skapats utifrån erkännandet och bekräftelsen av 

Lunds och Malmös verksamheter i sin helhet. Dessa verksamheter etablerade praxis för vad 

som en del av omgivningen möjligtvis använt som riktlinjer i fråga om hur missbruk och 

blodsmittor skall hanteras, samt hur man på bästa och mest accepterande vis skulle genomföra 

sprutbytet. Omgivningens förväntningar på hur lösningen på en sådan problematik skall 

utformas kan, utifrån hur man såg på missbruket jämfört med andra mänskliga handlingar, på 

så vis också hur problematiken skulle tas hand om (jfr Holstein & Miller, 2003, s.73). Att 

imitera Lunds och Malmös verksamheter och därmed placera Helsingborgs 

sprutbytesverksamhet vid infektionskliniken, skulle då möjligen leda till att verksamheten 

tillkännages såsom legitim och hederlig (jfr DiMaggio & Powell 1983, s. 151).  

 

Verksamhetens överlevnad skulle på motsvarande sätt vara beroende av denna 

etableringsstruktur (jfr Meyer & Rowan, 1977, s.349). Detta i en samtid där verksamheternas 

faktiska existens och nytta löpande ifrågasätts. Carolines sista citat speglar dock inte enbart 

smittskyddets ökade betydelse, utan också missbrukets eventuella övergång från en social 

definition till en medicinsk sådan. Citatets tonvikt bör läggas vid åsikten om sprutbytets 

naturliga existens i nordvästra Skåne. Missbruket kan på så sätt ha definierats utifrån 

medicinska termer, som därmed föranleder medicinsk intervention av de problem som 

eventuellt uppstår av narkotikamissbruk (jfr Edman, 2011). Dess naturlighet kan tolkas utifrån 

att den medicinska aspekten av narkotikamissbrukets problematik blivit kollektivt erkänd som 

en del av den sociala problemkategori inom vilken narkotikamissbrukare tillhör (jfr Holstein 

& Miller, 2003).   

    

5.2.3 Sprutbyte - naturligt legitimt? 

I samtliga intervjuer framgår det tydligt att etableringen av sprutbytet i Helsingborg gjordes 

utan någon vidare uppståndelse eller motstånd från allmänheten. En kvinna som jag kallar 
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Marie beskriver sprutbytets framväxt: 

 

De bara liksom gled in här och det var liksom…räfsad bana för dem tror jag i 

princip bland dem som har med det att göra. Och det har nog inte gjort så 

mycket massmedial uppmärksamhet eller ifrågasättande på det heller, för det 

hade också en rätt väg för att det fanns i Lund och Malmö. För det blev liksom: 

varför ska vi inte ha om alla andra har ungefär. 

 

Respondenten menar alltså att etableringen av sprutbytet i Helsingborg möjliggjordes utan 

några större hinder från omgivningen. Detta tycker jag är av intresse för denna studie, då 

många nyetablerade eller kommande sprutbyten i resten av Sverige fått relativt stor 

massmedial uppmärksamhet och på så vis större motstånd. Utifrån vad som framkommit ur 

intervjuerna verkar sådana betydande ifrågasättanden inte ha existerat i framväxten av 

sprutbytet i Helsingborg. I intervjun med Göran beskriver han sin egna uppfattning om varför 

invånare anser att sprutbytesprogrammet är nödvändigt i Helsingborg.  

 

Jag: Varför tycker man det behövs? 

Göran: Nej, men de tycker nog…de som tycker att det är positivt med att…man 

kan minska dem…alltså blodsmittorna. Att sprutbytet kanske fångar en och 

annan missbrukare. Jag vet inte. Jag hör inte så mycket om det faktiskt. Jag tror 

inte det är någon som reflekterar över det idag, det finns där och man har på 

något sätt accepterat det.  

 

Göran talar för att man av någon, kanske några, orsaker accepterat sprutbytesprogrammet i 

Helsingborg. Han nämner såväl sociala som medicinska aspekter när han talar om 

acceptansen av dess framväxt, vilket är intressant då sprutbytet inte enbart förväntas lösa 

blodsmittor utan även vara en del att fånga upp narkotikamissbrukare. Trots åsikterna om att 

sprutbytet ter sig vara ett naturligt fenomen i Helsingborg anser jag dock att man bör ställa sig 

frågan hur något som varit så pass omdebatterat på såväl nationell som lokal nivå plötsligt kan 

anses vara något naturligt? Vid etableringen i Lund och Malmö var det snarare tvärtom. Kritik 

riktad mot sprutbytesprogram ses fortfarande i andra landsting och kommuner i landet. Vad 

ligger då bakom denna trovärdighet för etableringar och utvecklingar av sprutbyten i Skåne, 

liksom Helsingborg?   
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I detta kapitel har jag tidigare påvisat en medikaliseringsprocess av narkotikamissbruket och 

dess eventuella medföljda problematik i den undersökta empirin. I denna kontext är det av 

vikt att lyfta medikaliseringen i syfte att förstå den accepterande inställningen lokalt i 

Helsingborg, såväl som regionalt i Skåne. I samband med lagstiftningen (2006:323) av utbyte 

av sprutor och kanyler, skapades ett krav att sådan verksamhet skulle bedrivas av landstinget 

inom ramarna för dess hälso-och sjukvård; ett krav som fortfarande stipuleras i lagen (2 §). 

Detta innebar att ansvaret, såväl som dess generella fokus, lades på det medicinska. Detta 

framkommer vidare ur intervjun med Susanne:  

 

… jag vet om att de som sköter eller som har skött sprutbytet under de senaste 

åren, och de cheferna innan, har ju ändå tyckt att det är för att komma åt 

blodsmittorna. Det har inte varit så mycket fokus på missbruket. Det har blivit 

det idag. […] Och jag tror inte det började så. Det är kanske därför – jag har inte 

fakta på det. Men jag kan tänka mig att det är därför man lyckats driva igenom 

det för att man la det på det medicinska och det medicinska väger tungt i vårt 

samhälle.  

 

Respondenten menar här att det medicinska ansvaret kan ha möjliggjort etableringen av ett 

sprutbytesprogram i Helsingborg, och detta med grund i den tilltro som finns för vårdande 

och behandlande medicinska åtgärder. Tilltron i sig själv kan utgöra en diskurs präglat av en 

medikaliseringsprocess, där det avvikande beteendet transformeras från moraliskt och 

politiskt förankrat till huvudsakligen medicinskt. Den humaniserade processen kan således ha 

förvandlat beteendet till ett som inte skall skuldbeläggas (jfr Edman, 2011, s.141). Med grund 

i detta resonemang blir också, enligt Edman, tidigare använda förklaringsmetoder för 

förståelse av missbruksbeteende onödiga eller överflödiga. Min subjektiva tolkning av detta är 

att trovärdigheten som medföljer de vita rockarna partiellt kan utgöra den grund på vilken 

möjliggörandet av etablering och vidare utveckling av sprutbytesprogrammet i Helsingborg 

vilar. Detta då injektionsmissbruksrelaterade komplikationer naturligt kan associeras med det 

arbete som utförs av sjukvårdspersonal.  

 

En annan aspekt som bör belysas i citatet ovan är hur Susanne beskriver att fokus, i relation 

till tidigare arbetsmetodik, alltmer riktas mot själva missbruket. Det kan således betraktas som 

en social definition av narkotikamissbruket, där sociala åtgärder såsom motivation och 

kontakter med andra myndigheter blir centrala i sammanhanget (jfr Barlett et al., 2013, s.352). 
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Att förhindra och behandla blodsmittor genom andra metoder kan vara aspekter som 

möjligtvis är mer accepterat än själva distributionen av dess möjliggörande verktyg. Caroline 

beskriver nedan om vikten av andra aspekter än enbart att tillhandahålla missbrukare sprutor 

och kanyler: 

 

…det var väldigt tydligt att man absolut inte ska underhålla ett missbruk, det är 

inte det allt handlar om. Och hade man bara delat ut sprutor och kanyler så hade 

man inte erbjudit samtalskontakt eller inte haft utrymme för andra insatser som 

ganska snabbt blir tydliga att det behövs. Då hade det inte stått så väl till den 

svenska narkotikapolitiken. 

 

Det Caroline menar här är att sprutbytets uppdrag inte är att underhålla individernas missbruk, 

utan programmet skall tillsammans med utbyte av sterila injektionsverktyg arbeta med mer 

socialt inriktade åtgärder. Att narkotikamissbruk skall bemötas med sociala insatser i samband 

med annan behandling, är något som genomsyrar samtliga intervjuer. Att avsaknaden av 

sociala åtgärder skulle resultera i en verksamhet som inte står väl till den svenska 

narkotikapolitiken, är dock enbart Caroline som menar. Indirekt menar Caroline att metoder 

av sådan karaktär är nödvändiga i syfte att vara förenliga med den svenska narkotikapolitiken. 

Det kan således tolkas såsom om narkotikamissbruket definieras med utgångspunkt i såväl 

medicinska som sociala aspekter.  

 

Att enbart tilldela narkomaner rena sprutor och kanyler kan alltså uppfattas vara fel i relation 

till den narkotikapolitiken som förs i Sverige, angående att skapa ett narkotikafritt samhälle 

(jfr Stenström, 2008, s.26; Eriksson & Edman, 2017 s.105; Tryggvesson, 2011). En sådan 

verksamhet genererar möjligtvis inte någon legitimitet från den externa omgivningen genom 

vilken chanser kan skapas för vidare framtida överlevnad (jfr Meyer & Rowan 1977, s.349). 

Det heliga mottot om ett narkotikafritt svenskt samhälle tillkännages och understryks ständigt 

men i olika omfattning av Sveriges samhällsorgan, även om just denna eventuellt kan anses 

mer öppen för metoder gällande skadereducering. Det finns ett djuprotat negativt 

förhållningssätt till narkotika, varför det också betraktas som fel och med visionen om att inte 

existera. Kan det vara så att man i dessa verksamheter har ”anpassat” dessa för att inte krocka 

med denna symbolism? Exempelvis i lagen om sprutbytesprogram återfinns kravet på att 

nykterhet skall motiveras. Hade det varit möjligt att stifta en sådan lag i Sverige utan detta 

krav?  Är det möjligt att institutionalisera sprutbytesverksamheter i Sverige utan sådana krav? 
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Sprutor och kanyler är inte enbart det som distribueras, utan behandlings- och 

vaccinationsarbete utförs på samma sätt som icke missbrukande patienter. På så vis gör sig 

mottot om lika vård för alla sig gällande, något som möjligtvis ökar trovärdigheten för 

verksamheten då det står i enlighet med de förväntningar omgivningen generellt har på 

sjukvården. Också då narkotikamissbruket i denna kontext verkar ha medikaliserats. Min 

tolkning är därmed att ansvariga kan ha skapat strukturer i enheten som inte anses vara 

kontroversiella av omgivningen, som ingår i en vanlig sjukvård som skulle kunna komma att 

skapa mer legitimitet för verksamheten i dess framväxt och utveckling (jfr Meyer & Rowan 

1977).  

 

Utifrån denna tolkning utgör således dessa två aspekter viktiga faktorer för att kunna skapa 

och bibehålla en trovärdighet för något som annars anses vara kontroversiellt. I enlighet med 

Meyer & Rowan (1977), speglar verksamheters yttre struktur värderingar i samhället och att 

trovärdigheten för detta är vital för verksamhetens överlevnad. Här framkommer det dock en 

diskrepans mellan teori och den insamlade empirin. Vem är den faktiska omgivningen i denna 

kontext? I 3 av 6 intervjuer framgår det en misstro om att invånare faktiskt känner till 

verksamheten vid lasarettet. Göran beskriver denna omedvetenhet i Helsingborg 

 

Jag vet inte ens om…hur många som egentligen vet att vi har ett 

sprutbytesprogram i Helsingborg, som står utanför liksom.  

 

Även Maja förklarar att det finns en omedvetenhet i omgivningen gällande sprutbytets 

existens: 

Jag kan ärligen säga att det inte skrivs något (tidningsartiklar) för många vet inte 

att vi har det. Det finns till och med personer på sjukhuset som inte vet att det 

finns ett sprututbyte i byggnaden 

 

Både Göran och Maja menar här att vetskapen om sprutbytesprogrammets existens är 

begränsad, även bland intern personal vid lasarettet på vilket verksamheten är placerad. Vems 

värderingar speglar då sprutbytesverksamheten i Helsingborg, när invånare inte är medvetna 

om verksamheten eller när detta från start varit ett politiskt beslut? Möjligtvis har ansvarigas 

värderingar fått styra beslutet om att etablera en sprutbytesverksamhet, vilket i sådana fall inte 

representerar omgivningens samlade värderingar och åsikter. Sprutbytet kan vara en banad 

väg som är kontroversiell per natur, vilket skulle kunna medföra att en stor del av 
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befolkningen skulle motsäga sig detta om de fått tillträde i debatten. Utifrån empirin har det 

varit möjligt att identifiera åsiktsskillnader gällande sprutbytets faktiskt existens. På så vis kan 

man säga att det finns flera grupper av individer som har olika syn på 

sprutbytesverksamheten, men där staten och dess bestämmande organ har en tydlig ställning 

och tro i frågan som allmänheten nu inte fått vara en del av. Om dessa yttre förväntningar, 

eller rationella myter som Meyer och Rowan (1977, s.343) hänvisar till, formuleras och 

vidmakthålls av den allmänna opinionen, politiska beslutsfattare, professionella grupper, 

utbildningssystem och genom social prestige, skulle empirin ge stöd för att teorin inte fullt 

överensstämmer med framväxten av sprutbytesprogrammet. Med hänvisning till att det saknas 

kännedom även internt i sjukvården om sprutbytets existens, kan det rimligen antas att 

gruppen av övriga intressenter därmed också skulle vara begränsad. Den grad till vilken den 

allmänna opinionen haft inflytande över denna satsning bör därmed ifrågasättas, och hur 

sprutbytesprogrammet kommit att etableras och utvecklas skulle kunna ha influerats av redan 

insatta utvalda; i detta fall politiker.  

 

5.3 Att skapa kontinuitet  

5.3.1 Bevisa effektiv funktion 

I detta kapitel har jag ett flertal gånger redogjort för de rationella myter som utgörs av 

omgivningens förväntningar, på sjukvården och även sprutbytesverksamheten. Förväntningar 

från politiker och andra intressenter, som definierar hur lösningen på ett specifikt problem 

skall formaliseras (jfr Meyer & Rowan 1977, s.343), vilket i denna kontext avser blodsmittor 

och infektioner samt narkotikamissbruket genom motiverande arbete (jfr Stenström, 2008, 

s.27). Att följa sådana förväntningar kan alltså medföra att legitimiteten för verksamheten 

ökar, vilket också ökar chanserna för dess vidare existens (a.a 349). Det handlar dock inte 

enbart om att anamma rationella myter som sprutbytet, utan verksamheten behöver också 

bevisa att dessa fungerar (a.a 356). Här nedan förklarar Susanne sprutbytets försök till att 

bevisa detta:  

 

…Och jag tror väl någonstans att det här med att man ska ge information (angående hur 

blodsmittor sprids), ja det kan man göra men det har ju inte hjälp hittills så därför måste 

man vara mer framför med att göra något annat. För det vi gjort hittills har ju inte 

funkat. Jag tror att desto mer vi pratar om det nu och just att det är mer sprutbyten som 

startar så får man ju upp ögonen att också – för vi lämnar ju in rapporter varje år med 
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statistik, hur det ser ut med blodsmittorna men också vad vi gjort under årets gång, hur 

många patienter vi har och vad vi gör med våra patienter och då har man ju sett att det 

här gör faktiskt någonting för gruppen… 

 

Respondenten ovan påtalar att tidigare metoder för att förhindra blodsmittor eller 

narkotikamissbruket inte varit effektiva, och att det därmed finns behov av att testa nya 

metoder så som sprutbytesprogram. Här bör betoning läggas på den kontext inom vilken 

Susannes argumenterar för nya arbetsmetoder, och att detta måste underbyggas av statistik 

och annat empirisk bevisningsunderlag. De rapporter som årligen produceras verkar alltså 

utgöra ett legitimitetsverktyg genom vilket verksamheten kan påvisa dess framgång (jfr 

Meyer & Rowan, 1977, s.356).  

 

I citatet ovan bör även tonvikt läggas specifikt vid hur sprutbytesprogrammet önskar påvisa 

effektivitet med avseende på arbetet med att förhindra blodsmittor samt det generella 

individriktade arbetet som utförs. Jag tolkar detta såsom att verksamheten, i samband med 

legitimitetssökandet, försöker belysa och motivera sprutbytets funktion utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. Detta för att uppfattas som en kontroll av injektionsmissbrukarna som 

framställs som folkhälsorisk, vilket föranleder en skildring av sprutbytet såsom en 

smittminskningsåtgärd genom vilken folkhälsan gagnas (jfr Stenström, 2008, s.24, Buchanan 

et al., 2003, s.434). På så vis anammas inte enbart förväntningar att sjukvård erbjuder lika 

vård för alla, utan präglas vidare av förväntningar på sjukvårdens funktion i arbetet med att 

hindra spridningen av allmänfarliga sjukdomar (jfr Meyer & Rowan, 1977). Om sprutbytet 

påvisas vara effektivt i frågan skulle detta möjligtvis öka legitimiteten och 

överlevnadschanserna för verksamheten. På så vis kan sprutbytesverksamhetens vidare 

utveckling ha influerats, och vidare fortsatt influeras, av hur intern personal arbetar för att 

framställa verksamheten och dess arbete för den externa omgivningen.    

 

 

5.3.2 Fungerade intern drift 

Mycket av de som tidigare presenterats i detta kapitel verkar påvisa indikationer på positiva 

inverkningar på verksamheten med avseende på etablering och fortsatt existens. I detta avsnitt 

kommer jag dock lyfta faktiska hinder som tidigare identifierats i relation till verksamhetens 

utveckling, och som möjligtvis kan komma att hota densamma inför framtiden. Trots att 

verksamhetsimitationen av Lund och Malmös enheter skapat en grundläggande struktur för 
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hur verksamheten förväntas bedrivas, verkar de mjuka interna värdena setts förbi. Dessa skall 

tillsammans med strukturen bygga en fungerande verksamhet. Är det möjligt att bygga eller 

underbygga sin legitimitet på hur andra städers verksamheter har fungerat? Här nedan är ett 

utdrag från intervjun med Maja, där hon förklarar att sprutbytet i Helsingborg inte alltid har 

fungerat optimalt: 

 

…Men hon (anställd vid Region Skåne) liksom sa att sprututbytet i Helsingborg 

har aldrig fungerat, det vet alla. Så det har inte varit ett bra sprututbyte. […] det 

har fungerat att de fått sprutor och kanyler, vaccinerade, that’s it.  

 

Maja beskriver en problematik som tidigare existerat vid sprutbytet som kan härledas till att 

tidigare chefer bedrivit verksamheten med roterande personal från infektionsavdelningen 

istället för att ha en fast personal på plats. Detta gjordes enligt Maja av vinstgrundade syften, 

då lösningen innebar att den roterande personalen även kunde täcka infektionsavdelningen på 

helger. När beslutet togs att placera en person som huvudsakligen skulle vara vid sprutbytet 

missköttes arbetet på en rad olika sätt. Besökarna vaccinerades inte i enlighet med de 

riktlinjer som föreskrivits, sprutor och kanyler delades ut i större kvantiteter än vad reglerna 

tillät, och personalen kunde till följd bristande kompetens inte tolka inkommande provsvar 

eller behov av efterföljande tester. Även Susanne beskriver problemet om att det inte fanns en 

fast sjuksköterska på mottagningen, att avdelningens personal istället hjälptes åt, men att 

ingen personal ville inte riktigt arbeta på sprutbytet.  

 

Att verksamhetens interna drift skulle varit bristfällig är något sjukvårdspersonalen och 

projektledaren enbart talar om. Detta skulle kunna innebära att det eventuellt enbart är insatta 

som är medvetna vid den tidigare problematiken, då 3 av 6 respondenter inte talar om detta. 

Problematiken är heller inget som framkommer i sprutbytets verksamhetsberättelser genom 

åren, vilket jag tolkar som en ovilja att belysa tidigare tillkortakommanden som kan riskera att 

skada verksamhetens samhälleliga position.  

 

Det som Maja har beskrivit i intervjun med henne kan tyda på att det funnits problematik 

inifrån verksamheten som kommit att påverka det utförda arbetet. Den teoretiska modellen 

redogör för hur institutioner genomgår olika homogena processer i syfte att öka chanserna för 

överlevnad (DiMaggio & Powell, 1983). I detta fall med sprutbytesprogrammet har en 

mimetisk isomorfism gjorts utifrån redan existerande organisationsstrukturer (ibid.), men det 



68 
 

verkar dock ha brustit i återspeglingen av de avsedda interna processer som medföljer i detta 

mimetiska förlopp. Av vad som framgår tidigare från de statliga dokumenten kan det utläsas 

att involverade politiker haft en preventiv vision och att utvecklingen av en verksamhet skall 

baseras på kravspecifikationer grundade på den utveckling som gjorts i andra städers 

verksamheter. I slutskedet skall dock denna verksamhet bedrivas och utvecklas av 

människorna i den. Verksamheten har möjligtvis i ögonen på den utomstående massan 

institutionaliserats, men saknar möjligtvis intern substans för att faktiskt anses vara fullt 

legitim, då sprutbytet tidigare inte bedrivits utefter de riktlinjer eller regelverk som 

omgivningens förväntningar grundats i (jfr Meyer & Rowan, 1977, Bergmark & Oscarsson, 

1988, Lindgren, 1993). Om verksamheten möjligen skall kunna fortsätta bedrivas på ett 

ändamålsenligt sätt, måste också de interna processerna institutionaliseras utifrån rådande 

fungerande praxis.  

 

Samtidigt som den interna processen är av vikt för att driva verksamheten framåt, menar 

Meyer och Rowan (1977, s.341) att inom institutionella verksamheter som anammar de 

rationella myter (bekräftade förväntningar) som finns i verksamhetens omgivning, finns en 

löskoppling mellan den formella strukturen och det faktiska vardagliga arbetet. Detta innebär 

att det interna arbetet kan utföras hur som helst, bara verksamheten uppnår de rationella myter 

som föreläggs den i relation till hur den bör utformas (jfr ibid.). Hur skulle verksamheten då 

påverkas om det kommer allmänheten till känna att sprutbytet inte fungerat som det 

egentligen var tänkt? Problematiken som åter bör belysas är den begränsade kännedom som 

verkar påvisas i verksamhetens omgivning. Det verkar således som att sprutbytesprogrammet 

är mer kännbart för högre uppsatta och involverade. Detta föranleder möjligen att 

sprutbytesprogrammets fortsatt kan anses trovärdig och bör existera så länge dessa individer 

vidhåller åsikten om att problemkategorin narkotikamissbrukare skall adresseras på detta sätt 

(jfr Holstein & Miller, 2003; Bergmark & Oscarsson, 1988, s.11-12; Lindgren, 1993). 
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6. Avslutande diskussion  

Utifrån studiens analytiska redogörelse, har flera slutsatser kunnat dras om hur olika 

missbruksdiskurser och hur redan befintliga organisationsstrukturer influerat 

sprutbytesprogrammet i Helsingborg i relation till verksamhetens etablering och utveckling. 

Följande kapitel redogör för och diskuterar dessa, och avslutar med förslag på framtida 

forskning  

 

Det har visat sig att varken bakgrund, etablering eller utveckling av sprutbytesprogrammet, 

har kunnat förstås isolerat från verksamhetens sociala kontext. Att skapa förståelse för en 

sådan institutionell verksamhet kräver en kritisk granskning där sprutbytets sociala omvärld 

ofrånkomligen måste inkluderas. Utifrån detta perspektiv kan också kunskap tillgodogöras för 

vikten av att sterila verktyg delas ut till injiceringsnarkomaner, där missbruksdiskurser och 

skillnader däri och över tid har visat sig vara centrala i sammanhanget. Som en förlängning av 

dessa insikter kan också förståelse skapas för hur redan befintliga organisationsstrukturer haft 

påverkande effekt på sprutbytesprogrammets etablering.       

 

Sprutbytesprogrammet i Helsingborg har visat sig varit ett fullständigt politiskt initiativ, med 

en vision att göra lika gott för samhället och narkomanerna som verksamheterna i Lund och 

Malmö lyckats med genom åren. Lund och Malmö som redan på 1980-talet stod som 

banbrytande pionjärer för en framtid som skulle komma att framställa narkomaner som 

människor och således patienter, vars behov skulle tillfredsställas av den vård och behandling 

som fordrades. Det framgår mer än tydligt att verksamheten i Helsingborg grundats på redan 

befintliga verksamheters strukturer och arbetsmetoder, vilket stöttades som motivation av 

involverade politiker i ansökan och beslut. Sprutbytet i Helsingborg har influerats starkt av 

verksamheterna i Lund och Malmö i sin etableringsprocess, där den sistnämnda imiterats 

nämnvärt under den löpande utvecklingsarbetet. I denna studie har denna imitativa process 

tolkats såsom ett sätt genom vilket legitimitet och trovärdighet kunnat underbyggas i ögonen 

på externa intressenter i Helsingborgs stad. Det är således troligt att Lund och Malmö varit 

och kommer förmodligen fortsätta vara en inspirationskälla för andra skånska (och eventuellt 

nationella) sprutbytesprogram.   

 

Legitimitet verkar således utgöra ett centralt element för Helsingborgs sprutbytesprogram. 

Trots att detta inte direkt framgår, utifrån den empiri som inhämtats, finns det ett behov från 
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sprutbytet själva att ständigt påvisa dess goda resultat för omgivningen. Paradoxalt är dock att 

flera år av misskött arbete verkat förekommit i verksamheten, men inte redogjorts för i de 

årliga verksamhetsberättelserna rörande verksamheten faktiska effektivitet. Frågan bör ställas 

vad detta egentligen beror på? Är det så att de som författar rapporterna inte känner till dessa 

tillkortakommanden, eller väljer de aktivt att exkludera denna information? Kanske är inte 

sprutbytet, ens i Helsingborg, ännu helt socialt accepterat. Kanske finns det en rädsla för att 

om särskilda brister skulle komma allmänheten till känna så skulle det hämma utvecklingen 

av sprutbytet, och kanske i förlängningen dess vidare existens. Kanske föreligger det en skam 

för att man sedan 1980-talet kämpat för sprutbytens spridning och acceptans, och att det första 

sprutbytet efter lagstiftningen fått laga kraft inte fullt lyckats leva upp till de förväntningar 

som funnits från omgivningen. Oavsett vad detta grundar sig i, verkar sprutbytet vara i ett 

ständigt sökande efter trovärdighet i syfte att rättfärdiga dess existens gentemot stadens 

invånare eller övriga intressenter vars sociala krafter slutligen kan ha påverkan på det fortsatta 

arbetet.    

 

Kännedomen kring sprutbytets faktiska existens verkar dock vara högst begränsad i 

Helsingborgs stad, även inom vårdsektorn och likaså den allmänna opinionen riktad mot dess 

verksamhet. Sprutbytet existens verkar, med grund i detta, därför delvis överleva till följd av 

en tilltro från en politisk maktelit med en särskild moralisk ståndpunkt i frågan. En ståndpunkt 

grundad i en särskild uppfattning om narkotikamissbruk och de individer som brukar 

densamma, vilket vidare leder till en tilltro för sprutbytesprogrammet att utgöra en korrekt 

allmänpreventiv åtgärd. Medikalisering av narkotikaproblematiken blir såldes en naturlig 

grund för hur man möjliggör ett program som sprutbytesprogram. Genom en process där ett 

tidigare ansett omoraliskt beteende förvandlats till ett som inte längre skuldbeläggs och där 

människorna med detta beteendemönster istället skall bemötas som vårdbehövande, med 

samma rätt till behandling som vilken annan individ. På så vis har också sociala 

problemkategorier förändrats, och vidare influerat en förändring i hur institutionella 

verksamheter skall bemöta problematiken i fråga, i syfte att förändra det. Sprutbytet blir och 

förväntas således vara ett program som skall förvandla individerna och deras beteende till 

något friskt och socialt accepterat. Frågan blir då naturligt också vem som bär ansvaret för att 

lösa problematiken, vilket då tillskrivs medicinsk personal (vilket enbart finns på plats vid 

sprutbytet i Helsingborg). Detta kan möjligen besvara varför studiens sjuksköterskor uttrycker 

ett mer medicinskt perspektiv i fråga om sprutbytesprogrammet, där motiveringar om dess 
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existens även förespråkas med grund i samma tankegångar. Lika vård gäller för alla enligt den 

medicinska personalen, och då skall detta också tillfalla sprutbytet och dess besökare.  

Det medicinska perspektivet verkar således ha utgjort en betydande parameter i 

möjliggörandet av sprutbytesprogrammet, samt för synen på hur både narkotikamissbruket 

skall tolkas och i förlängningen också åtgärdas. Det verkar också vara här den omnämnda 

skånska inställningen tar plats, en inställning innefattande en skademinimeringsdiskurs som 

verkar fått ett större genomslag på den lokala nivån. Det har dock varit intressant att finna 

resultat som påvisar att sprutbytesprogrammet, trots dess medicinska inställning, även 

innefattar sociala aspekter. De sociala aspekterna har i empirin lyfts mer från socionomer än 

från sjuksköterskorna, även fast sjuksköterskan Maja påtalar en omöjlighet till nykterhet 

enbart genom sprutbytesprogrammet och dess medicinska åtgärder. Sprutbytesprogrammet 

som skademinimeringsåtgärd syftar dock inte enbart till nykterhet, utan att just som 

skademinimeringens mål avser; att minska skadliga konsekvenser som är associerade med 

användandet av droger.  

 

En sådan diskurs verkar också fått ett genomslag nationellt, då fler verksamheter i landet 

etableras i skrivande stund. Utifrån att narkotikamissbruket i denna kontext försvaras utifrån 

medicinska termer så som att vården är lika för alla, verkar acceptansnivån också öka och 

därmed influera sprutbytets framtida arbete och existens. Sprutbytet framställs som en 

behandling vilken, liksom många andra, anpassat sig efter den specifika målgrupp 

problematiken främst berör. Skademinimeringsdiskursen verkar därmed vara avgörande för 

vilka nya arbetsmetoder som skall implementeras i frågan om adressering av 

missbruksproblematik, där exempelvis senast Naloxon kommit att få ta plats i Sverige vars 

symboliska vision förespråkar ett helt narkotikafritt samhälle.  

 

Narkotikamissbruket har dock inte helt och hållet lämnat den sociala sfären, då restriktiv 

narkotikapolitik fortsätter göra sig påmind om narkotikans moraliska status. Detta politiska 

ställningstagande verkar således också vara det som helt och hållet möjliggjort 

sprutbytesprogrammet. Som en av respondenterna sa, om distributionen av sterila verktyg 

som enbart varit programmets syfte, skulle detta inte fungera med narkotikapolitiken. Om 

kravet att motivera narkomanerna vid sprutbytet då möjliggör etablering av verksamheter 

eller försvårar denna, kan vara en paradoxal fråga. Urvalet av socionomer och sjuksköterskor 

har som sagt kunnat påvisa en diskrepans mellan åsikter gällande sprutbytesprogram. En 

skiljande åsikt har även lyckats urskiljas från en ledamot i Socialnämnden. Diskrepansen 
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verkar dock enbart innefatta sprutbytesprogrammets faktiska effektivitet eller symbolism i 

samhället, men personernas uppfattningar om narkomanerna kan likställas med resterande 

respondenters. Ett spänningsfält kan därmed fastställas där ena sidan hellre önskar se 

narkomaner institutionaliserade till något som är moraliskt accepterat, medan andra sidan 

önskar se gruppen som medicinskt frisk. Trots detta verkar inte det sociala perspektivet ha 

kommit att utgöra ett hinder utan snarare ett komplementärt perspektiv som möjliggjort 

sprutbytesprogrammet. 

  

Fortsatta studier i ämnet skulle kunna rikta in sig på att mäta populationens attityder mot 

sprutbytet, i syfte att jämföra om dessa speglar Region Skånes initiativ och om man på så vis 

delar liknande värdegrund. Detta skulle möjligtvis besvara frågan om sprutbytets legitimitet 

vilar på den allmänna opinionen eller inte. Annan forskning som också skulle kunna komma 

att vara intressant, är komparativa studier som söker förståelse utifrån den skandinaviska 

institutionalismen i syfte att förstå hur sprutbytesprogrammet och idén bakom den översätts i 

olika läns kulturer. Det har visat sig att Hallands län exempelvis gått ifrån idéen om 

infektionskliniker och istället etablerat sprutbyten vid vårdcentraler. Kanske möjliggör detta 

lika vård för alla mer, jämfört med den skånska traditionen som enbart etablerar sprutbyten i 

anslutning till infektionskliniker.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

- Synen på narkotikamissbruk och narkomaner  

- Insatser och åtgärder för narkotikaproblematik utefter uppfattningen av problematiken 

- Hur sprutbytesprogrammet influera(t)s av uppfattningarna av missbruket och ansedda 

passande åtgärder 

- Aktörer och organisationer som varit betydande i etablering och utveckling av 

sprutbyte 

- Det lokala arbetet och utvecklingen i relation till arbetet på nationell och internationell 

nivå  
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Bilaga 2 – inledande brev till verksamheter  
 

Hej! 

  

Mitt namn är Elin och jag är student vid Lunds universitet och studerar idag min sista termin 

på avancerad nivå i socialt arbete där jag just nu skriver min masteruppsats. Uppsatsen 

handlar om institutionella organisationers framväxt och utveckling, och jag planerar att utföra 

en kvalitativ studie med syftet att utforska uppfattningar kring de hinder och möjligheter som 

format sprutbytesprogrammet i Helsingborg. Intresset med studien är att se hur den externa 

miljön, så som värderingar och normer avseende missbruk, kan ha influerat verksamhetens 

etablering i staden. 

  

Jag hör av mig till Er idag, då jag önskar se över möjligheten att utföra en del av mina 

intervjuer med Er eller personal i verksamheten som är insatta i frågan. Mitt intresse är inte att 

intervjua en viss yrkesgrupp eller att dessa intervjupersoner arbetat direkt med 

sprutbytesprogrammet. För mig är det mer viktigt att man på något vis är insatt i 

missbruksfrågan sedan en tid tillbaka och har möjligtvis någon uppfattning gällande 

sprutbytesprogrammet i Helsingborg.  

  

Om intresse finns från Er sida, vore jag tacksam om vi kunde talas vidare om detta.  Har Ni 

några vidare frågor är Ni varmt välkomna att nå mig här via mejl eller via telefon; 076 *** ** 

**  

  

Jag hoppas på att få höra från Er inom en snar framtid! 

  

Allt gott! 

  

Elin Johansson 

 

 


