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This qualitative study examined ways to talk about harm reduction with focus on syringe 

exchange, drug users and addiction to find prevailing and conflicting discourses in individuals 

who are linked to syringe exchange programs. The respondents were selected by their 

profession, and we chose both nurses and doctors at the clinics, and also politicians that worked 

within the field, to get different perspectives. Semi-structured interviews were conducted, 

transcribed and analyzed using discursive analysis tools. The result showed three different 

themes which we termed social acceptance around addiction, restrictive drug policy with focus 

on care and human encounter. These themes evolved in to various moral and medical discourses 

as well as a discourse on the human encounter because of the way our respondents spoke about 

the different phenomena.  
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1. Inledning  

1.2 Personlig bakgrund  

Skadereduktion är metoder med ambition att minska skaderisken i samband med riskförknippat 

beteende, utan att nödvändigtvis minska beteendet. Riskförknippat beteende är 

beroendeassocierade handlingar (MeSH, 2018). Vår VFU-plats i Sydney gav oss chansen att 

besöka Medically Supervised Injecting Centre (MSIC) som är en verksamhet med 

injektionsrum där brukare bland annat får möjlighet att injicera droger under observation av 

vårdpersonal för att undvika överdoser och dylikt. Där insåg vi vilka effekter ett tankesätt med 

fokus på hjälp istället för straff eller begränsningar kan bringa. MSIC ser missbruk som en 

sjukdom vilket inte går att åtgärda med straff (Uniting, 2018). Verksamheten startades i Kings 

cross, Sydney eftersom området år 1999 hade den högsta andelen människor procentuellt som 

dog på grund av droger i hela Australien. Statistik visar att sedan starten 2001 har över en miljon 

injiceringar av droger observerats och 7428 stycken överdoser hanterats så att inte en enda 

person mist livet, vilket ses som en stor framgång samt bekräftar goda resultat av 

skadereduktion. Dessutom har 13000 vidarehänvisningar gjorts för att koppla narkotikabrukare 

till sjukvård, behandling eller social välfärd på olika sätt för att hjälpa dem att komma närmre 

ett friskt liv (ibid).  

  

Skadereduktion fångade vårt intresse då dess resultat påvisat positiva effekter men trots det 

finns det inte många arbetssätt i Sverige som bygger på skadereducerande metoder vilket vi 

upptäckte efter sökningar inom ämnet. I Sverige fann vi sprututbyten som påminde en del om 

MSIC. Det fanns blandade attityder och uppfattningar kring verksamheten vilket väckte 

nyfikenheten att undersöka olika perspektiv kring det. Vilken kunskap finns om skadereduktion 

och hur talas det om det egentligen?  

  

2. Problemformulering  

Skadereduktion och beroendeproblematik är ämnen som berör varandra och det har länge 

diskuterats huruvida skadereducerande metoder är en bra lösning för substansberoende. 

Nordens välfärdscenter (2016) menar att det behövs mer bevis för att motståndare till 

skadereduktion ska ändra uppfattning då ämnet är så pass kontroversiellt trots mycket forskning 

som visar på bättre hälsa och mindre samhällsproblem (ibid). Medias beskrivning av missbruk 

är generaliserande och stigmatiserande vilket ger stora konsekvenser för den berörda 

målgruppen. Ett problem är de olika uppfattningarna kring orsak och lösning vilket ger olika 

idéer om vad samhället bör ge för åtgärder samt vad en individ med substansberoende är 
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(Blomqvist, 2012: s.14-15). Det finns alltså olika sätt att tala kring ämnet och individer påverkar 

med- och påverkas av olika tal. Detta gör det intressant att se hur individer som är nära kopplat 

till ämnet talar om det.  

  

Sverige hade runt 1970-talet omfattande svårigheter att kontrollera narkotika i samhället och en 

följd till detta blev att en mer sammansvetsad, tuffare och nolltolerans-fokuserad politik 

formades. Justering av politiken gav dock inte några tydliga resultat utan drogbruket fortsatte 

(Lenke & Olsson, 2002). Sveriges narkotikastrafflag (SFS 1968:64) förespråkar en nolltolerans 

och narkotikabrott leder till höga straff. Målet är och har under en längre tid varit ett 

narkotikafritt Sverige (2005/06:JuSoU1). Caulkins (1993) menar dock att nolltolerans och höga 

straff inte leder till en minskad konsumtion av droger. Det spelar ingen roll för brukaren om 

strafflängden handlar om fem eller tio år, människan kommer bruka droger oavsett. Gold (2000) 

menar att stigmatisering och kriminalisering kan leda till att brukare inte vågar ta hjälp gällande 

drogproblem samt att en stor osäker droganvändning sker. Istället bör en omfattande 

drogupplysning ges samt införa skadereducerande åtgärder, t.ex få testa om drogen är ren då 

det kan förhindra dödsfall (ibid).  

  

Ovanstående är argument för mer skadereduktion men det finns en ideologisk splittring av 

åsikter kring droger, missbruksvård och skadereducerande verksamheter vilket leder till olika 

uttalanden. Exempelvis uttrycker Moderaterna i Stockholm en oro till Svenska Dagbladet 

(Eurenius, 2011), över att sprututbyten skulle kunna skapa ett otryggt område där den eventuella 

verksamheten skulle bedrivas. Moderaterna var det enda partiet som röstade emot att 

sprututbyte just i Stockholm skulle genomföras. Beslutet motiverades med en oro om att 

använda sprutor skulle bli spridda kring området där verksamheten skulle befinna sig samt att 

det inte finns någon vetenskaplig evidens kring minskning av smittspridning tack vare 

sprututbyten (Creutzer, 2011). Stockholms Moderater håller fast vid åsikten 2018 då de såg det 

som en framgång att det planerade sprututbytet till Gullmarsplan inte öppnade som planerat 

(Röstlund Jonsson, 2018).  

  

Johansson (2016) argumenterar mot sprutbyte i sin debattartikel Absurt att dela ut sprutor till 

unga narkomaner. Han menar att det är fel att sprutor ges till individer som ingår i frivården 

där ett krav om drogfrihet är rimligt och att utlämning av sprutor underlättar för individen att 

fortsätta ett narkotikamissbruk. Johansson (2016) menar även att ge sprutor till personer under 

20 år inkräktar på tvångsvårdslagen LVU (SFS: 1990:52), istället för att tvångsvårda injicerande 

ungdomar kommer bruket fortsätta när ungdomar blir försedda med sprutor (ibid).  
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I en SVT- intervju uttalas ett annat perspektiv på skadereduktion då Sveriges narkotikapolitik 

kritiseras av FN:s biträdande högkommissionär för mänskliga rättigheter, Flavia Pansieri 

(Bergstedt & Wicklén, 2015). Pansieri menar att den svenska narkotikapolitiken är 

underutvecklad och att det är varje lands skyldighet att ge en god vård till alla vilket inkluderar 

sprututbyte då det är viktigt för individer som använder droger. Att inte ha skadereducerande 

insatser är lika med att inte garantera bästa möjliga hälsa till individen och det strider mot de 

mänskliga rättigheterna enligt Pansieri (ibid). Nutley et. al (2003) menar att hjälp för 

beroendeproblematik behöver vara grundat på vetenskaplig evidens och inte en ideologi som 

råder i samhället men att det finns svårigheter inom politiken och praktiken att assimilera 

effektiva strategier som påvisats.  

  

Dessa diverse perspektiv visar att det finns många olika viljor och en tydlig argumentation kring 

skadereduktion, dess verksamheter, narkotikapolitik, och missbruk. Dessa ämnen samspelar 

och det finns olika sätt att tala om fenomenen vilket skapar ett intresse hos oss att forska kring 

vilka diskurser som finns runt skadereduktion, missbruk, narkotikapolitik och dess ramverk. 

Främst eftersom verksamhetens målgrupp lätt påträffas inom socialt arbete.  

  

2.1 Syfte  

Syftet är att undersöka och belysa olika sätt att tala om skadereduktion, missbruk samt 

narkotikapolitik och analysera dem med hjälp av diskursteoretiska begrepp.  

  

2.2 Frågeställningar  

• Hur talas det om skadereducerande verksamheter, såsom sprutbyte samt dess brukare?  

• Hur talas det om svensk narkotikapolitik?  

• Vilka centrala diskurser kan identifieras i respondenternas uttalanden kring 

skadereduktion, missbruk samt narkotikapolitik?  

• Hur är de rådande diskurserna uppbyggda?  

  

3. Bakgrund  

Folkhälsomyndigheten (2017) upptäckte femton fall med hiv-smitta hos injicerande 

narkotikabrukare mellan 1985 och 1987 i Malmö. Antalet insjuknade ökade, inte bara i Malmö 

utan i flera delar av Sverige och även Europa. En effekt av denna upptrappning var att Sveriges 

första sprututbyte öppnades i Lund 1986 och därefter i Malmö 1987 med specialtillstånd från 
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Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten (2017) menar att sprutbyten ger möjlighet till att 

motivera brukarna till att påbörja en behandling mot sitt beroende. Brukarna uppskattar 

möjligheten samt själva verksamheten. Det handlar inte enbart om att få rena sprutor utan även 

om mänsklig kontakt och om önskvärt tillgås även motivationsarbete, läkarvård, 

krisbearbetning och vårdplanering. De som arbetar vid sprututbyten är sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, socionomer, kuratorer samt barnmorskor (ibid).  

  

År 2006 infördes lagen om utbyte av sprutor och kanyler (SFS 2006:323) som tillåter 

sprututbyte existera samt reglerar hur sprututbytesverksamheter ska funktionera i Sverige. 

Lagens ändamål är att försöka motverka blodburna sjukdomar såsom HIV och att liknande 

infektioner inte ska spridas vidare bland individer som brukar narkotika. Det finns krav på att 

information och motivering till vård ska inkluderas vid varje möte (Socialstyrelsen, 2018). 

Tillsynsrapporten från Socialstyrelsen (2009) menar att dessa krav uppfylls i Lund och Malmös 

verksamheter och bekräftar att verksamheterna främjar en god kontakt med brukaren vilket 

medför regelbundna besök som i sin tur resulterar till en bättre hälsa för brukaren då hälsovård 

och motivationsarbete sker kontinuerligt. Vårdkontakten bidrar även till att upptäcka mer 

eventuell problematik individen har vilket gör det lättare att hjälpa dem till andra insatser (ibid). 

Innan mars 2017 hade kommunerna vetorätt kring sprututbyten men idag är det landstingen som 

har den beslutande makten (Socialstyrelsen, 2018) vilket minskar stridigheterna kring om och 

var sprutbyten skall existera.  

 

Skadereduktion existerar eftersom problem gällande bl.a narkotika anses vara en risk för 

samhället och genom att använda skadereducerande metoder försöker man kontrollera 

omfattningen av dessa risker på olika sätt (Hurme, 2002: s.241). Narkotikabrukare som individ 

ses idag som en “folkhälsorisk” och därför måste interventioner på befolkningsnivå utföras för 

att kontrollen ska återfinnas. Eftersom narkotikaproblemet, enligt Hurme (2002:  

s.242), inte ses som ett individuellt problem utan ett befolkningsfenomen så måste 

narkotikabrukare behandlas som en beståndsdel i problemet och inte som huvudsak till 

problemet (ibid).  

 

4. Kunskapsläge  

4.1 Den svenska narkotikapolitikens historia  

I en avhandling skriven av Daniel Törnqvist (2009) klarläggs den svenska narkotikapolitikens 

historia de senaste 35 åren samt de olika drogdiskurser som existerat. Avhandlingen belyser 

utvecklingen under 70- 80- och 90-talet (Törnqvist, 2009: s.151).  
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Gällande drogfrågan har den starka samsynen om narkotika som ett stort samhällsproblem växt 

med åren och den enda förändringen som skett på senare år är att den restriktiva 

narkotikapolitiken börjat kritiserats av bl.a forskare från den akademiska världen (Törnqvist, 

2009: s.130-131, 157). Kritiken kom dels på grund av vad "kriget" kring narkotikan kostar för 

samhället och tanken på om det är värt det eller inte (Törnqvist, 2009: s.99), exempelvis då 

kontrollkostnader kring narkotikainnehav har höjts något extremt utan att några positiva 

förändringar kring missbruk kan skådas. Straffen för narkotikainnehav kritiserades också då de 

är extremt höga men ger ingen effekt samt att synen på droger är moraliserande då poliser och 

politiker sitter i täten (Törnqvist, 2009: s.131).  

 

Anledningarna till narkotikaproblemet har förändrats genom tiden. Det som sågs som “hotet” 

på 70-talet var det felaktiga och bristfälliga samhällssystemet, på 80-talet utvecklades det till  

“fel signaler” och liberalism, och på 90-talet fortsatte hotet vara liberalismen men med en 

starkare koppling till EU (Törnqvist, 2009: s.157-159). Synsättet på brukarna utvecklades från  

70-talets socialt utslagna “offerperspektiv” till 80-talets rehabiliteringsfokus och slutligen 

90talets perspektiv att narkotikabrukaren främst innefattar ungdomar. I utvecklingen kring vilka 

åtgärder som ska genomföras för att lösa problematiken så började det med en önskan att helt 

och hållet förändra samhället fast med en en bristande bild på hur. Det utvecklades till att på  

80-talet vilja ta till “hårdare tag” och en klar repressivitet mot narkotika och dess användare 

skapades. Detta ledde till 90-talets fortsatta vilja till restriktiv narkotikapolitik och klart 

motstånd mot eventuella liberalistiska viljor. Utifrån dessa synsätt och utsagor så fanns olika 

rådande diskurser. På 70-talet rådde bl.a en samhällskritisk diskurs som innebar att samhället 

inte fungerade och behövde förändras. På 90- talet fanns en nationell diskurs som innebar att 

bevara den restriktiva svenska narkotikapolitiken samt en moralisk diskurs som innebar ett 

fokus på eget ansvar (ibid).  

  

4.2 Diskurser inom missbruksvård  

I Sverige är skadereduktion kontroversiellt eftersom det innebär en slags acceptans av drogbruk 

vilket krockar med målet att behandla alla individer till att bli drogfria (Ekendahl, 2011). 

Ekendahl (2011) utförde en studie för att undersöka hur socialarbetare legitimerar och ger 

mening åt tvångsvård och underhållsbehandling dvs. skadereducerande behandling. Fokus låg 

på användningen av ordet behandling. Ekendahl (2011) fann tre teman som återkom: 

behandling är förändring, realistiska ambitioner och motivation som lösning. Dessa teman gav 

på olika sätt mening eller legitimitet åt underhållsbehandling eller tvångsvård. Ekendahl (2011) 

tolkade att socialarbetarna producerade och reproducerade en behandlingsdiskurs. 
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Behandlingsdiskursen berättar om hur missbrukarvården är och bör vara och bygger på begrepp 

som förändring, normer, individanpassning och motivation.  

  

Behandling innebar många olika aspekter men resultatet visade tydligast att behandling var lika 

med förändring. Att brukaren behöver en förändring antyder på en negativ syn på brukarens 

levnadssätt. Behandlingsdiskursen påpekar att inom underhållsbehandling är personen 

fortfarande kvar i missbruket vilket visar att underhållsbehandling inte fungerar då förändringen 

inte är tillräcklig för ett normativt liv. Brukaren bör sträva efter normalitet vilket innebar ett liv 

fritt från destruktivitet och kriminalitet. Ekendahl (2011) menar att dessa resonemang är 

påverkade av den svenska narkotikalagen men att vissa ändå tyckte att skadereduktion är 

rimligt.  

  

4.3 Åsikter, attityder och föreställningar  

För att få en uppfattning kring föreställningar och attityder kring MSIC (se kapitel 1.2) 

presenteras en studie som utfördes i Sydney. Studien undersökte telefonintervjuer som gjorts 

innan och efter öppningen av MSIC för att kunna urskilja förändringar i uppfattningen kring 

verksamheten. Det gick tydligt att se att de flesta respondenter, som var både privatpersoner 

och företag i området, hade tidigare kunskap kring denna typ av verksamhet och generellt sett 

fanns det betydligt mer positiva än negativa uppfattningar kring starten av MSIC (Kaldor et. al, 

2005). Dock fanns en omfattande oro av att verksamheten bidragit till att området lockat till sig 

fler narkotikabrukare och en ökad kriminalitet som en resulterande faktor men ändå var mer än 

majoriteten (78%) av de tillfrågade stöttande i upprättandet av verksamheten (ibid). En slutsats 

är att det finns en viss splittring i hur individer känner kring skadereducerande verksamheter 

som denna, då rädsla och konstruerade föreställningar styr, men många kan ändå tänka förbi 

det och se det positiva med skadereduktion. Viktigt att inte förbise de kulturella skillnader som 

finns mellan Sverige och Australien men samtidigt inte heller det faktum att droger i samhället 

är ett problem i bägge länder och något som är förbjudet enligt lag.  

  

I Irland utfördes en studie 2017 om hur narkotikabrukare stigmatiseras i samhället och vilka 

anledningar som låg bakom. Dr. Claire Meehan (2017: s.90) använder sig av Link och  

Phelan’s (2001: s.367) teori om stämpling och förklarar att ur ett samhälleligt perspektiv kan 

man se att stigmatiseringen bidrar till att narkotikabrukare blir stämplade, alltså “etiketterade” 

som olika eller annorlunda, på grund av avvikande beteende (Meehan, 2017: s.90). Samtidigt 

kopplar samhällets dominerande normer och värderingar "olikhet" till något oönskat vilket ofta 

generaliseras till att personen skulle vara farlig eller smittsam, vilket kan leda till negativa 
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stereotyper. I många fall bidrar politiken till stigmatisering av narkotikaanvändare genom det 

negativa sättet droger och brukare beskrivs på inom arenor med koppling till politiken. På så 

sätt blir stigman och diskrimineringen strukturell och normaliserad (Meehan, 2017: s.91). 

Resultatet av studien visade att elever och lärare som intervjuats från tio olika skolor i 

Nordirland hade i allmänhet mycket negativa föreställningar om narkotikabrukare (Meehan, 

2017: s.96). Kommentarer som användes under intervjuerna för att beskriva brukare var 

exempelvis “junkies”, “wasters” och “tjuvar”. Egenskaper som studenterna även antog att de 

har var “brottsliga”, “sjuka” eller “konstiga”. Eleverna påstod att deras utbildning har påverkat 

deras uppfattning (ibid). Utbildning och omgivning kan alltså påverka ens åsikter och 

föreställningar. Nästa forskning som presenteras är utförd på socionomstudenters uppfattningar 

kring narkotikabrukare vilket vi anser vara intressant då det finns en chans till att de kommer 

arbeta med den gruppen.  

 

Fenster och Monti (2016) forskare om socionomstudenters attityder och uppfattningar kring 

narkotikabrukare och skadereduktion kunde förändras genom en 15-veckors kurs. Totalt 58 

stycken socionomstudenter medverkade. Studenternas attityd kring själva brukaren hade inte 

ändrats genom kursens gång, attityderna var främst neutrala eller positiva kring en individ som 

hade ett beroende. En förklaring kan vara att eftersom majoriteten hade en individ med 

substansberoende inom sitt sociala nätverk så hade de tidigt lärt sig att inte vara dömande. 

Studiens resultat visade dock att studenternas attityd kring skadereduktion var aningen mer 

positiv efter kursen slut (ibid). Fenster och Monti (2016) drar slutsatsen att det finns potential 

att kunna ändra attityder kring skadereducerande metoder till mer positiva med hjälp av 

utbildning då effekterna från skadereducerande metoder visas och lärs ut ökar ett kritiskt 

tänkande mot de gamla metoderna.  

  

4.4 Medias påverkan  

Media kan påverka hur sociala processer utvecklas och förändras (Fairclough, 1992b). Körner 

och Treloar (2004) studerade hur de lokala nyheterna rapporterade händelserna kring att sprutor 

hade hittats i ett skolområde som var belägrat i Sydney. Studien gjordes eftersom sprutbytet 

nära skolan stängdes ner efter att media uppmärksammat händelsen. Körner och Treloar (2004) 

undersökte vilka teman som ingick i rapporteringen och hur temana var presenterade och 

integrerade i nyhetsrapporten samt hur alternativa ställningar tas upp. Det fanns inte några 

uppenbara förvrängningar eller bedömningar i rapporteringen men rapporterna är inte fria från 

värderingar. Nyhetsrapportering bör vara neutral och inte dömande eller försöka övertala någon 

till en viss uppfattning (ibid). Det visade sig dock att rapporteringen handlade om val. Det går 

att välja vad som rapporteras. Vem eller vad väljer nyheterna att inkludera och exkludera, hur 
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väljer de att representera betydelsen, hur ser sammanhanget ut? I studien ser man t.ex. att 

fördelar med sprutbytet är märkbart frånvarande. Det går dock inte att veta om journalisterna 

valde bort detta eller om de inte visste om fördelarna. Det finns inget neutralt med att ha ett val. 

Valet baseras på sociala och kulturella erfarenhet samt deras politiska mål och ekonomiska 

situation. Individen går även efter sina normer och i detta fall och i denna situation säger 

föreställningarna att nålarna är smutsiga och farliga och inte att de i andra situationer hjälper 

människor att vara friska från smittor. En slutsats är att en mer balanserad och noggrann utsaga 

och flera olika sidor av fenomenet borde rapporteras i nyheterna (ibid).  

  

4.5 Svensk medias reflektion på dansk narkotikapolitik  

Det är nu ett faktum att Sverige länge haft visionen att samhället bör vara drogfritt med ett fast 

fokus på nolltolerans och att kriminalisera användandet av narkotika (Ekendahl, 2012:  

s.423). Därför är det spännande att belysa hur svensk media reagerade på införandet av 

Danmarks förslag på receptbelagt heroin för tunga missbrukare (ibid). I ännu en studie utförd 

av Ekendahl (2012: s.430) undersöks 29 stycken artiklar kring ämnet som visar en del 

upptäckter, som han väljer benämna “tysta överenskommelser” och “potentiella 

meningsskiljaktigheter” inom svensk media. Först och främst görs det en skiljelinje på “passive 

users” och “active villians” beroende på hur brukarna beter sig. Det finns alltså två olika sätt att 

beskriva brukarna på, den kriminella, farliga och dåliga brukaren som inte förtjänar någon hjälp 

eller den utsatta, hjälplösa brukaren som behöver och är värd hjälp. Även att den euforiska 

känslan man får av heroin tystas ner och de terapeutiska effekterna utvärderas i jämförelse med 

metadon som inte är samma preparat. Dessutom att samhällets viktigaste åtgärd för 

heroinmissbruk, enligt medias perspektiv, är och borde förbli behandling och sist belystes också 

att svensk narkotikapolitik är unik med sitt restriktiva tänk (ibid). Politiska diskurser såsom 

nolltolerans och skadereduktion påverkar hur man ser på brukare och behandling. Studiens 

artiklar menar att det inte finns några glada och fungerande narkotikabrukare utan att alla lever 

ett hemskt liv och att de endast kan ses som “skurkar” eller “offer”, samt att den bästa metoden 

för att hantera narkotika i samhället är med nolltolerans och med den mängd skadereduktion 

som Sverige har idag, alltså att Sveriges sätt är det rätta. Diskurserna påverkar även konflikten 

kring om heroin är ett lämpligt alternativ till metadon eller inte, vilka interventioner som faktiskt 

kan räknas som behandling och om den svenska narkotikapolitiken är tillräcklig eller 

otillräcklig (ibid). Ekendahl (2012: s.423) menar på att medias diskurs kring heroinmissbrukare 

är tämligen stängd. Den har formats för att fokusera på att bekräfta vad de anser är “fakta” 

gällande heroin och behandling och dölja olika åsikter och uttalanden som hade kunnat leda till 

djupgående diskursiva konflikter om vad som är rätt och fel (ibid).  
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5. Vår teoretiska tolkningsram  

5.1 Inledning  

Vi har valt att använda oss av diskursteoretiska begrepp eftersom studiens syfte är att undersöka 

vad det finns för diskurser i intervjupersonernas tal om skadereduktion, missbruk och 

narkotikapolitik. Diskursteoretiska begrepp har valts då de är passande för forskning kring 

kultur, samhälle och kommunikation (Winther Jørgensen & Phillips: 2000 s.8). En del 

motivering av metod är löpande i detta kapitel för att undvika upprepningar i metodavsnittet 

samt ge en tydlig bild. Alla begrepp som presenteras i teoriavsnittet är bra förklaringar till 

diskurs och har använts i analysen men med mest fokus på begreppen modalitet och 

nodalpunkter eftersom vi anser dem vara mest användbara och avgränsning av arbetet behövs i 

och med tidsbegränsningen. Övriga begrepp som presenteras är tillslutning och diskursivt fält. 

Socialkonstruktivism belyses eftersom det är en forskningsmetodisk utgångspunkt i denna 

studie. Detta eftersom analysen består utav ett av socialkonstruktivismens angreppssätt: 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: s.11). 

 

5.2 Socialkonstruktivism 

Enligt Wennerberg (2001: s.12-13) hävdar socialkonstruktivismen att omvärlden är socialt 

konstruerad vilket betyder att hur vi uppfattar verkligheten beror på sociala processer. Vi förstår 

vad vi ser eftersom vi redan har en vetskap om vad det är vi ser i förväg, det finns en konstruerad 

bild färdig i våra tankar beroende på vad det är vi tittar på. Den kunskap och vetskap som vi har 

beror på vilket språk vi tillägnar oss under vår uppväxt. Att vi kan utvecklas till tänkande 

varelser bygger på att vi har lärt oss ett språk som i förväg formar verkligheten åt oss och ger 

ord till det vi ser och hör. Språket är något människor format tillsammans, vilket då också ses 

som en konstruktion som resulterar i att själva teorin hävdar att hela vår uppfattning om, och 

all kunskap kring verkligheten är socialt konstruerad hur vi än vänder och vrider på det (ibid).  

  

Winther Jørgensen och Phillips (2000: s.11-12) hänvisar till An introduction to Social 

Constructionism (1995) av Vivien Burr som berättar om flera angreppssätt inom 

socialkonstruktivismen, bl.a att vår kunskap om världen inte får betraktas som en objektiv 

sanning. Hur vi ser världen är alltså inte en spegling av någonting annat, utan vår egen 

verklighet är endast tillgänglig för oss genom våra kategoriseringar av världen (ibid). Historiska 

och kulturella aspekter är betydande då de ständigt förändras vilket präglar kunskapen vi har 

om och hur vi ser på världen. Uppfattningen om världen skapas och upprätthålls genom sociala 

processer där kollektiva sanningar skapas, sanningen är inte helt klar utan det är en kamp om 
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vad som är sant och inte. När sanning och världsbild råder medför det en kunskap om hur man 

skall utföra sina handlingar (ibid).  

 

5.3 Vårt diskursteoretiska perspektiv  

Börjesson och Palmblad (2007: s.13) menar att diskurs innebär ett bestämt sätt att prata om och 

förstå världen. Det finns särskilda sätt att framföra något för att det skall kunna vara rimligt 

eller sant. Språk ger möjlighet till olika fungerande versioner vilket ger syftet att undersöka på 

vilka olika sätt individerna talar och berättar om “verkligheten”, samt undersöka de olika 

versionerna och hur de står i förhållande till varandra (ibid). Winther Jørgensen och Phillips 

(2000: s.15) menar att språket ger tillträde till verkligheten. Diskurserna är språkliga mönster 

som beror på vilken social domän du befinner dig i. Diskursanalys är ett sätt att analysera dessa 

mönster dvs. diskurs (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.7). När en individ talar går det 

aldrig att vara neutral då omvärlden, identiteten och sociala relationer påverkar talet och 

samtidigt skapar och förändrar omvärlden, identiteten och de sociala relationerna (ibid).  

  

En diskurs kan ses som ett stort nät av betydelser och deras relationer till varandra. Ett begrepp 

som är hjälpande för att definiera en diskurs är Laclau och Mouffes begrepp nodalpunkt vilket 

är ett tecken som är privilegierat. Det innebär att nodalpunkten drar till sig andra tecken 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.33). Nodalpunkter är knutpunkter i det tidigare 

nämnda nätet som diskursen består av. Nodalpunkter är dock tomma tecken utan fixerad 

betydelse innan de förbinds med andra tecken vilket skapar mening till diskursen (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000: s.57-58).  

  

En diskurs är aldrig helt fixerad och även aldrig helt ofixerad. Möjlighet till en fixerad, “färdig” 

diskurs skulle vara ifall det skulle finnas en riktig mening, en sanning (Laclau och Mouffe, 

2014: s.97-98). Detta leder till begreppet diskursivt fält som innebär att en diskurs behöver 

utesluta andra diskurser, andra betydelser som tecknen kan ha, för att uppnå en enhetlig diskurs. 

Diskursen ignorerar alltså andra eventuella betydelser av tecken (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000: s.35-36). Det är viktigt att fundera över vilka diskurser som utesluts för att bilda 

den rådande diskursen som finnes. Closure (Laclau & Mouffe, 2014: s.108), eller tillslutning 

som Winther Jørgensen och Phillips (2000: s.34-35) benämnt begreppet, innebär ett tillfälligt 

stopp i tecknens ständiga förändring av betydelse. Denna tillslutning kan aldrig fullkomligt 

uppnås eftersom diskursen aldrig kan bli fullständigt fixerad, färdig, klar.  
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5.4 Kritisk diskursanalys  

Som en egen gren inom diskursvärlden finns kritisk diskursanalys som kan ses på olika sätt. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000: s.66) förklarar att Fairclough använder beteckningen på 

två sätt, dels för den infallsvinkel han själv har format men även som ett mer omfattande 

angreppssätt dit hans egna och andras är inkluderat (ibid). Det sistnämnda ses som ett mer spritt 

angreppssätt utan konkreta ramar (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.67-70). Detta gör att 

Faircloughs egna infallsvinkel passar vår analys eftersom den är mindre spretig och mer 

begriplig att följa. Vi väljer att referera till Winther Jørgensen och Phillips bok angående 

Faircloughs kritiska diskursanalys då de har sammanställt hur utvecklingen i hans teori har 

förändrats över tid genom att använda sig av tre olika böcker som han har skrivit gällande ämnet 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.70-71). Det är viktigt att komma ihåg att centrala delar 

i teorin är att diskurs är både konstituerande och konstituerad vilket betyder att den inte bara 

medverkar till att forma och omforma sociala strukturer och processer utan även speglar dem. 

Spegling kan även benämnas som reproducerandet eller återskapandet av en likadan bild, dvs. 

diskursen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.68). Fairclough ser även förhållandet mellan 

diskursiv praktik och sociala strukturer som komplext och varierande över tid (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000: s.72).  

  

5.5 Faircloughs tredimensionella modell  

Faircloughs (1992a: s.71) egna angreppssätt av kritisk diskursanalys innebär att diskurser yttrar 

sig genom lingvistik, språkvetenskap, vilket går att se i texter. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000: s.73-74) förklarar Faircloughs tredimensionella modell genom att först förtydliga att 

diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem och när analys av diskurs sker är det viktigt att fokusera på två dimensioner. 

Vi har valt dimensionen: kommunikativa händelsen, vilket innebär intervjuer eller 

tidningsartiklar, alltså språkbruk (ibid). Eftersom intervjuer bearbetats har vi valt denna 

dimension.  

 

Språkbruk delar man fortsättningsvis in i tre nya dimensioner. Den första är text vilket kan vara 

både tal, skrift, bild eller en kombination utav dessa. Den andra är en produktion och 

konsumtion av texter vilket benämns diskursiv praktik och den tredje dimensionen är social 

praktik (ibid). Social praktik innebär att se individers handlingar utifrån två perspektiv, dels att 

de är konkreta, individuella och kontextbundna, men samtidigt “opersonliga” och socialt 

förankrade vilket gör att de ses som en aning förutbestämda (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000: s.25).  
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Vi har valt att enbart fokusera på språkbrukets första dimension i och med tidsbegränsningen 

samt eftersom studien bearbetar text. Genom detta, att studera en texts olika nivåer såsom 

uppbyggnad, innehåll och mening, belyses det hur språkets uppbyggnad frambringar diskurser 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Fairclough (1992a: s.75) menar att textanalys bygger 

på att studera ordförråd, grammatik, sammanhang och textens struktur. Ordförråd visas genom 

att studera de enskilda orden, grammatik visar hur individen kombinerar orden till meningar, 

sammanhang visar hur meningarna är förbinds samman och textens struktur visar egenskaper 

som texten har.  

  

Inom kritisk diskursanalys finns Faircloughs begrepp modalitet vilket är ett viktigt grammatiskt 

element (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.87-88). Modalitet betyder “sätt”, alltså på 

vilket sätt individen säger någonting och vilken styrka utsagan får. Ett exempel på olika 

modaliteter skulle kunna vara “Missbrukare är farliga” vilket kallas objektiv modalitet eftersom 

utsagan inte visar några tvivel utan är presenterad som fakta. “Jag tror att missbrukare kan vara 

farliga” kallas för subjektiv modalitet eftersom det är ett personligt påstående och visar inte lika 

stark säkerhet. Uttalandet blir olika starkt eller svagt och vilken typ av modalitet som används 

bidrar till hur diskursen formas. Talaren ger, genom sitt sätt att prata, uttryck av olika grader av 

säkerhet, i uttalandet “Missbrukare är farliga” syns en tydlighet att talaren fullständigt 

instämmer med sitt påstående och lämnar lite utrymme för tvekande. Medan “En missbrukare 

kan vara farlig” utstrålar mindre bestämdhet och en känsla av velighet (ibid). Genom att 

använda detta begrepp kan vi förklara hur diskursen är uppbyggd beroende på styrkan i 

uttalandena.  

  

6. Metod & urval  

6.1 Val av datainsamlingsmetod  

Metoden för undersökningen är kvalitativ studie vilket innebär ett tolkande synsätt på hur 

individen ser på sin omvärld och att försöka förstå den sociala verkligheten. Metoden ger stor 

vikt till att studera orden och dess betydelse (Bryman, 2011: s.40-41). Kvalitativ metod ger även 

en djupare bild av fenomenet samt flera olika aspekter (Ahrne och Svensson, 2011: s.40). 

Metoden är lämplig då studien har tagit reda på hur individen talar om ett visst fenomen genom 

att tolka de valda orden samt hur orden sägs. En djupare bild har fåtts genom litet urval och 

kvalitativa intervjuer.  
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Ahrne och Svensson (2011: s.56) menar att kvalitativa intervjuer är bra för att få reda på andras 

perspektiv på ett visst fenomen men påpekar även att informationen som framkommer inte är 

en objektiv sanning. Avsikten har varit att studera den subjektiva sanningen vilket är relevant 

för studien eftersom teorivalet är av diskursiv ram, vilket stärker valet av insamlingsmetod. 

Målet var att ta reda på hur de säger sin utsaga och vad de uppnår med den vilket gör den 

objektiva sanningen irrelevant. Bryman (2011: s.416) menar att det är lättare att jämföra de 

olika intervjuerna med varandra vid semistrukturerade intervjuer eftersom några utvalda ämnen 

med säkerhet berörs genom att förbereda relevanta frågor för ämnet. Eftersom likheter och 

skillnader mellan intervjupersonernas svar är viktigt för att se om det finns en gemensam diskurs 

ledde det till genomförandet av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Intervjuformen 

fungerade bra då teman som skulle beröras hade förberetts samt några öppna frågor som guide. 

Bryman (2011: s.415) menar att semistrukturerade intervjuer inte kräver att frågorna kommer i 

tur och ordning samt att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan tilläggas under intervjuns 

gång. Den intervjuade har frihet att svara på frågorna på sitt egna sätt. Vi anser att 

semistrukturerade intervjuer hjälpte oss att beröra de ämnen som utsetts samt gett inblick på ny 

spännande information som vi inte tidigare tänkt på eftersom vi tillåtit fria svar.  

  

6.2 Urval  

Målet med denna studie var att med hjälp av individer med olika perspektiv hitta diskurser inom 

och kring skadereduktion, missbruk och narkotikapolitik. Studien riktar sig specifikt till 

individer med koppling till sprututbyte på olika nivåer vilket kallas för målstyrt urval eftersom 

särskilda individer har valts (Bryman, 2011: s.350). Det målstyrda urvalet gav följd till att 

intervjuer utfördes med personal inom verksamheten, förvaltning och politiker med koppling 

till sprutbytet. Vi kontaktade två sprututbyten som är belägna i södra Sverige eftersom de ligger 

nära till hands vilket underlättade både tidsåtgång och ekonomin då denna studie är begränsad. 

På så sätt utgjordes valet av vilka sprututbyten som skulle få fokus av ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att valet görs beroende på vad som är tillgängligt för forskaren (Bryman, 2011: 

s.194). Från början var målet att ha med ännu ett perspektiv genom intervjuer med brukare av 

verksamheten, men den planen ändrades i och med att det kan vara svårt att hålla sig inom de 

etiskt korrekta ramarna när man bedömer sårbarheten av sina respondenter i utsatta situationer. 

Kalman och Lövgren (2012: s.109-110) menar att det är svårt att avgöra vem som är sårbar och 

ibland ännu svårare att sedan på rätt sätt skydda individerna. Med hjälp av denna kunskap 

avstyrdes planen om brukarmedverkan i studien.  
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6.3 Presentation av intervjupersoner  

Intervjuerna genomfördes med personer från södra Sverige. Eftersom deras arbete är det 

centrala kommer det inte ges mycket annan information då det kan rubba anonymiteten, det har 

även behövts förenkla någon enstaka yrkesbenämning för samma anledning.  

Nedanstående tabell presenterar intervjupersonerna.  

Figur 1.1 Presentation av intervjupersoner  

Intervju  Arbete  Arbetslängd  

1  Biträdande smittskyddsläkare, infektionsläkare.  16 år  

2  Central position inom Hälso- & sjukvårdsstrategiska frågor samt 

FoU kvalitet och utbildning.  

1 år  

(20  år  inom  

området)  

3  Sjuksköterska vid sprututbyte.  16 år  

4  Sjuksköterska vid sprututbyte.  6 månader  

5  Politiker, Centerpartiet.  30 år  

6  Politiker, Moderaterna.  7 år  

  

6.4 Urvalsprocessens genomförande  

Till en början försökte vi nå ut till eventuella intervjupersoner genom telefonsamtal. Resultatet 

blev tillgång till mailadresser till personer som ansågs vara bäst anpassade för studien vilket var 

vår önskan då det är lättare att presentera studien vid möjligheten att bifoga informationsbrev. 

För att uppnå målet utifrånperspektivet dvs. intervjua personer utanför verksamheten, mailade 

vi till alla politiker som sitter i regionrådet i Skåne för att se vilken respons vi fick samt till 

personer i förvaltningsledningen. Responsen var okej, det var många som antog att de inte var 

rätt person för studien men det var många utav dessa personer som automatiskt 

vidarebefordrade vårt mail vidare som hjälp. På så sätt hittades faktiskt en utav 

intervjupersonerna vilket är en utav urvalsprocesserna som faller inom bekvämlighetsurval, 

nämligen snöbollsurval vilket innebär att ta hjälp, indirekt i vårt fall, av en eller flera relevanta 

intervjupersoners kontakter eller kunskaper för att hitta fler eventuella respondenter till studien 

(Bryman, 2011: s.196-197). Sammanfattningsvis hittades alla våra intervjupersoner genom mail 
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och telefonkontakt och att urvalet till största del är målstyrt men kan till viss del ses som 

bekvämlighetsurval, och för en av respondenterna, snöbollsurval.  

  

Fem av intervjuerna genomfördes av båda författarna och en genomfördes enbart av författare 

A varav författare B transkriberade den. Vid val av intervjuplats har det automatiskt blivit att 

de flesta intervjupersonerna valde plats och tid då vi velat påvisa flexibilitet. Vid alla intervjuer, 

förutom politikerna, så har vi tagit oss till deras arbetsplats och suttit på kontor eller i 

mottagningsrum vilket fungerat bra. En situation som däremot var lite vansklig var när en 

intervju utfördes på ett café. Det var respondentens val av plats och det var svårt att få till någon 

annan tid och plats så det fick duga. En relativt avskild plats hittades på caféet, men det största 

problemet var ljudnivån på andra besökare. Det var ibland svårt att höra vad respondenten sa, 

vilket också gjorde det svårt att transkribera intervjun eftersom inspelningen stördes av ljud runt 

omkring. Intervjun med den andra politikern gick bättre, då vi bokade ett avskilt rum på 

Socialhögskolan där vi kunde samtala ostört.  

  

Intervjuerna började med att vi presenterade oss själva, sedan informerades respondenterna om 

anonymiteten och att respondenten när som helst kunde avbryta intervjun samt själv fick 

bestämma om materialet som samlades in fick användas eller ej. Vi upprepade vad vi förklarat 

i det bifogade informationsbrevet alla fått via mailen och förklarade vilka teman som skulle 

beröras under intervjun för att tydliggöra strukturen. Generellt flöt alla intervjuer på bra, alla 

svarade på alla frågor samt tillät oss att använda det insamlade materialet. En liten problematik 

stundtals var när intervjun stannade upp för att utreda och förklara begrepp eller frågor som inte 

förstods, t.ex. harm reduction, som enkelt förklarades genom att använda en synonym till 

uttalandet. Dessutom kunde respondenterna ibland sväva iväg på fel spår men det var aldrig 

några svårigheter att avbryta eller diskret leda tillbaka dem på det spåret som de egentligen 

ämnades att följa. För att uppnå en lättsam känsla i intervjuerna så försökte vi ha en avslappnad 

jargong och avstod från att avbryta så mycket som möjligt och lät våra respondenter prata fritt, 

vilket i efterhand har gett ett brett omfång av material vilket är positivt.  

  

6.5 Metodens tillförlitlighet  

Något som är av vikt att diskutera är tillförlitligheten för den metoden som använts. Begrepp 

som används av Bryman (2011: s.49-50) är främst validitet och reliabilitet. Betydande för vår 

studie är den interna reliabiliteten, vilket betyder att individerna inom samma forskningslag 

kommer överens om hur material ska tolkas (Bryman, 2011: s.352). Detta är uppfyllt då 

analysen gjorts gemensamt och diskuterats fram till en enhetlig tolkning. Robertson (2005:  
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s.294) menar dock att det är problematiskt med reliabilitet i en diskursanalys på grund av att 

analysverktygen som används ibland kan komma att ha olika betydelse, alltså att personer har 

olika tolkningar av användningen och är svåra att exakt definiera. Detta har vi försökt undvika 

genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet och motivering i analysen för en eventuell 

upprepning av liknande studie. Bryman (2011: s.351-352) menar att vid kvalitativa metoder, 

såsom att använda sig av intervjuer, får begreppen validitet och reliabilitet större relevans efter 

justering. Begrepp som passar bättre för en kvalitativ studie är tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011: s.353), och följande kommer det förstnämnda diskuteras då det är av mest 

relevans i vår studie. För en större förståelse kring tillförlitlighet förklaras begreppet mer 

djupgående genom fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera (ibid).  

  

Trovärdighet handlar om att beskriva den sociala verklighet som studerats fram genom att 

beskriva resultatet tillförlitligt. För att uppfylla det har vi presenterat resultaten genom citat 

samt beskrivit hur tolkningen gått till vilket ska ge följd till ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. För trovärdighet behövs även försök till försäkran att materialet uppfattats rätt 

(Bryman, 2011: s.354-355). För att undvika misstolkningar har vi försökt försäkra oss om vad 

den intervjuade menar genom frågor som “Menar du att…?” samt sammanfatta intervjun i 

slutet så att den intervjuade hört hur vi uppfattat situationen och därefter gett tillfälle för dem 

att instämma eller invända angående vår uppfattning. När studien är publicerad kommer arbetet 

skickas ut så att alla medverkande får chansen att läsa igenom det.  

Det andra kriteriet handlar om att kunna överföra resultaten på en annan miljö eller kontext 

(ibid). Dock menar Bryman att det är svårt då kvalitativa studier har störst koncentration på 

djup och inte bredd, det är alltså svårt att generalisera resultaten och överföra dem till en ny 

kontext.  Men det är viktigt att noggrant få med alla detaljer som finns inom den kultur som 

undersökts (Bryman, 2011: s.355), vilket vi anser ha uppfyllts då vi noggrant undersökt fältet 

genom tidigare forskning och litteratur. För ett så pålitligt resultat som möjligt, vilket är det 

tredje kriteriet, så har vi flera gånger granskande gått igenom vårt material och till största 

möjliga mån tagit hjälp av utomstående som kunnat ge oss ett annorlunda perspektiv på det 

insamlade in, just för att säkerställa så att inget missförståtts och att vår text är förståelig. Till 

sist finns kriteriet att kunna styrka och konfirmera, vilket innebär att forskaren försöker 

säkerställa att forskaren har agerat i god tro och att inte egna tankar och värderingar tillåts 

påverka det slutliga resultatet (ibid). Detta har uppfyllts genom att aktivt tänkt på att försöka ha 

en så objektiv syn som möjligt samt inte värderat respondenternas svar utan presenterat alla 

svar som är relevanta för studien.  
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6.6 Bearbetning & analys av det insamlade materialet  

Efter varje intervju transkriberades materialet till textform. Det resulterade i ungefär 75 antal 

sidor material att bearbeta. Det transkriberade materialet bearbetades genom kvalitativ 

innehållsanalys, vilket är en vanlig arbetsmetod när kvalitativa texter eller dokument analyseras 

(Bryman, 2011: s.505). Kvalitativ innehållsanalys innebär ett sökande efter olika teman i texten 

som framkommit från de transkriberade intervjuerna. Det finns inte ett definierat sätt för hur 

forskare skall gå tillväga för att finna dessa teman eller hur sökningen skall gå till. De teman 

som hittas identifieras oftast genom olika exempel från materialet (ibid). Redan under studiens 

intervjuer antyddes potentiella teman vilket sedan blev bekräftat när intervjuerna 

transkriberades. Sedan kodades materialet efter de tänkbara teman. Teman som hittades var 

Social acceptans kring missbruk, Restriktiv politik med vårdfokus och Mänskliga mötet, dessa 

teman presenteras mer senare (se kap. 7). Altheide (Altheide & Christopher, 2013) har namngett 

sin metod inom kvalitativ innehållsanalys till etnografisk innehållsanalys som använts lite som 

vägledning i denna analys. Den etnografiska innehållsanalysen har några få kategorier eller 

teman vid början av analysen men det tillåts att hitta nya former av teman under arbetets gång, 

vilket stämmer in på vår bearbetning. För att denna metod skall vara rimlig behöver forskaren 

bland annat göra en problemformulering, vara bekant med materialets kontext, skapa några 

kategorier som styr insamlingen av data och göra ett slags kodningsschema utifrån kategorierna, 

pröva schemat och samla in ytterligare text att analysera och kategorisera (Bryman, 2011: s.505-

506). Det har uppnåtts eftersom att studien börjades med att skapa en problemformulering, 

samlade in data vartefter och blev bekanta med materialets kontext eftersom vi var med och 

skapade texten i och med intervjuer samt transkriberat, läst och bearbetat materialet. Efter hand 

skedde prövning av att koda materialet in i de olika teman som ansågs ha hittats i materialet 

vilket även visade sig att stämma.  

 

När teman hade bearbetats fram analyserades de med hjälp av diskursiva begrepp som 

diskursiva fält, tillslutning, modalitet och nodalpunkter som var användbara för att definiera 

och förstå en diskurs, t.ex. nodalpunkten “missbruk” där vissa tecken dras till missbruk och ger 

det betydelse som “kanyl”, “injektion” eller “narkoman”. Betydelse av missbruk ändras om det 

är inne i en annan diskurs, en diskurs med tecken som “onlinespel” eller “alkohol”. 

Analysverktygen (se kap. 5) var först och främst modalitet som genom språket visar innebörden 

av något en individ säger, beroende på hur det sägs och vilka ord som används, vilket bidrar till 

hur diskursen formas. För att tydligt rama in våra diskurser användes begreppen nodalpunkt och 

tecken. Begreppen tillslutning och diskursiva fält användes för att knyta ihop sambanden mellan 

våra diskurser. För att belysa diskurserna har vi valt att återge relevanta citat från intervjuerna. 

De kursiverade orden i citaten betyder att intervjupersonen betonar orden, vilket också har 
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betydelse för modaliteten. Vi har också valt att stapla fler än ett citat efter varandra vid några 

tillfällen då vi tycker det är viktigt att man läser de efter varandra för att se samhörigheten för 

den enhetliga diskursen.  

  

6.7 Etiska överväganden  

Inom forskning behövs medvetna reflektioner om hur studien som utförs kommer påverka de 

som medverkar eftersom studiens tillvägagångssätt måste uppnå en god etik vilket innebär 

människovärde, självbestämmande samt integritet (Kalman och Lövgren, 2012: s.9). Detta har 

uppnåtts genom att ha följt de forskningsetiska principerna samt genomgående reflekterat över 

de etiska aspekterna.  

  

Informationskrav är en av de etiska principerna vilket innebär att syftet med studien skall 

klargöras för den intervjuade samt ge information om att deltagande är frivilligt och att det går 

att avbryta deltagandet när som helst (Bryman, 2011: s.131). Redan vid den första kontakten 

framfördes den informationen samt upprepades den till individerna vid intervjutillfället. Det 

framgick även att materialet inte kommer användas om det i efterhand inte kändes okej för 

respondenterna. De intervjuade fick även en informationsblankett om studiens frivillighet, 

syfte, metod och tillvägagångssätt på sin mail innan intervju genomfördes.  

  

Efter att all information framgått lät vi självfallet den potentiella deltagaren bestämma om sin 

medverkan, vilket kallas för samtyckeskravet som innebär information om att deltagande är 

frivilligt och det går att ångra sig när som helst (Bryman, 2011: s.132).  Kalman och Lövgren 

(2012: s.44-45) menar att det är viktigt att anonymitet försäkras innan den potentiella deltagaren 

samtycker till studien när det gäller en samhällelig verksamhet eftersom de kan vara i 

beroendeställning. Respondenten skall inte kunna identifieras på något sätt, det skall inte ens 

kunna framgå att de har blivit tillfrågade att vara med i studien då en identifiering av individens 

svar kan påverka individen. Detta är en aspekt som varit lite problematiskt då vi gärna hade 

frågat några som nekat till intervju om de vet någon annan vi skulle kunna prata med. Dock har 

istället de tillfrågade ibland automatiskt vidarebefordrat vårt mail till en person de anser varit 

mer relevant. Det har enbart genomförts en intervju som gått tillväga på det viset. Vi ansåg det 

vara okej eftersom förfrågan vidarebefordrades högre upp i hierarkin vilket innebär att den som 

vet om förfrågan inte har någon makt över den andra. Det vill säga att individen inte var i 

beroendeställning och inte kan skadas enligt Kalman och Lövgren (2012: s.44-45). För att 

behålla anonymiteten ges endast uppgifter kring yrke och hur länge de arbetat med det, andra 
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uppgifter är inte relevanta för vår studie. Vilken stad respondenterna arbetar i specificeras inte 

då det lätt kan röja anonymiteten.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna måste bevaras utom räckhåll för 

obehöriga och nyttjandekravet kräver att de insamlade uppgifterna kring personerna enbart får 

användas för forskningen hen medverkat i (Bryman, 2011: s.132). All information har samlats 

till lösenordsskyddade datorer och uppgifterna har skyddats genom att bara dela informationen 

emellan varandra. När studien är klar och publicerad kommer informationen raderas och enbart 

uppsats och bilaga finnas kvar.  

 

7. Resultat & analys  

7.1 De rådande diskurserna  

Efter tematisering av materialet från intervjuerna urskiljdes tre teman. Det första benämns: 

Social acceptans kring missbruk, eftersom det existerar en skillnad på hur de såg på 

alkoholmissbruk kontra drogmissbruk. Temat visar hur mycket normer och lagar styr 

respondenternas tankar och åsikter. Inom detta tema kunde två olika diskurser skönjas på hur 

de valde att tala om narkotika och alkohol. Den första är den medicinska hälsodiskursen med 

fokus på det onyttiga, ohälsosamma och farliga, men samtidigt ett perspektiv på narkotika i 

endast ett medicinskt användningsområde. Den andra diskursen är den moraliska, mer 

känslostyrda diskursen som moraliserar bruket av droger. Diskursens sociala acceptans är 

varierande kring vilka substanser som används och om det finns en tydlig gräns kring vad som 

är socialt accepterat och inte.  

  

Det andra temat är Restriktiv politik med vårdfokus. Respondenterna hade lite delade meningar 

om hur narkotikapolitiken fungerar i Sverige, hur effektiv den är eller bör vara och hur det 

egentligen borde fungera med fokus på vård. Genom analys framkom även inom detta tema två 

diskurser med liknande innehåll. En moralisk diskurs samt en medicinsk diskurs som värderar 

vård för brukaren och innehåller ett kritiskt förhållningssätt till politiken som benämns diskurs 

med vårdfokus.  

  

Det sista temat är Mänskliga mötet som värderar det sociala mötet för alla parter. Temat innehöll 

en enhetlig diskurs som också namnges det mänskliga mötet. Diskursen fanns inbakad hos alla 

respondenter, de uttryckte tydligt vikten av det mänskliga mötet med brukarna då det medförde 

att se individen bakom missbruket och för att alla hade erfarenheter om att mötet förändrat deras 

egen föreställning om brukarna och dels för att ge brukaren en känsla av trygghet, tillit och att 
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någon ser dem. Det upprepas flertal gånger under varje intervju positiva tankar och upplevelser 

kring just detta. Både personligen men även hur respondenterna trodde att brukarna upplever 

mötena. Det fanns en känsla av en djupare förståelse för brukaren och komplexiteten runt om 

missbruket som beskrevs av varje respondent.  

  

7.2 Social acceptans kring missbruk  

Första temat, Social acceptans kring missbruk, belyser vad som är socialt accepterat kring olika 

slags missbruk och vad som är tabubelagt. Det går att urskilja hur respondenterna på olika sätt 

pratar om alkohol och narkotika. Dessa skillnader resulterar i två olika diskurser inom temat 

som benämns den moraliska diskursen kontra den medicinska hälsodiskursen. Den moraliska 

diskursen handlar om känslor, åsikter och vad som är rätt och fel kring droger. Den här 

moraliska diskursen skiljer sig från 90-talets moraliska diskurs då den hade fokus på individens 

egna ansvar (Törnqvist, 2009: s.157-159). Fortsättningsvis handlar den medicinska 

hälsodiskursen om vad som är nyttigt för individen och hur narkotika står i relation med hälsa. 

Följande citat belyser hur missbruk kan ses i den medicinska hälsodiskursen:  

  

...kanske är det ordet missbruk som man gärna sätter till knark om jag säger så då. Droger. Men 

det är ett missbruk ehm...det är ett missbruk att spela för mycket spel, kanske du har lagt alla 

dina pengar på hästar, det är ju också ett missbruk. Så ordet missbruk är oerhört brett...Så kanske 

ordet missbruk du letar efter nu är kanske starkare för mig när det gäller droger. Ordet. Än snus 

och röka men det är ju ett sorts ehm, aktivitet eller vad jag skall kalla det för som inte är nyttigt 

för dig själv men det är ju inte nyttigt för dig själv att leva på chips och läsk heller. (R2)  

  

Citatet berättar att missbruk är farligt för din hälsa samt onyttigt och därav negativt. Till en 

början vill respondenten inte riktigt definiera ordet missbruk och förtydligar att missbruk är 

konstruerat inom oss alla men att R2 själv kopplar ordet missbruk starkast till droger. Beroende 

på vad det är personen uppmärksammar så finns det en färdigkonstruerad bild och vetskap om 

ämnet i individens tankar (Wennerberg 2001: s.12-13), som R2 då redan har genom kopplingen 

missbruk och droger, och vilken laddning missbruk får i kombination med droger. Orden och 

det konstruerade språket styr alltså föreställningarna (ibid).  

 

Modaliteten, dvs. på vilket sätt ord används och betonas för att styrka eller försvaga uttalandet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: s.87-88), är svag på grund av det svävande sättet att prata 

“ehm...”, “kanske” vilket samtidigt visar att det är subjektiv modalitet och brist på bestämdhet. 

Det svävande uttalande tolkas som att det är riskabelt att fastställa sin åsikt och behöver förklara 
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sig. Genom detta lite återhållsamma sättet att tala på kan det alltså anses vara negativt att vara 

för snäv inom denna diskurs. Följande citat fortsätter förklara den medicinska hälsodiskursen 

genom att diskutera receptbelagt heroin som diskuterats tidigare (se kapitel 4.5):  

  

Har man en anledning att använda det så, som om man har smärtor eller en diagnos. Man mår 

dåligt och man blir hjälpt av det. Så egentligen så jag förstår inget fel i det...Det ska inte vara 

för ruset och de ska inte få det där ruset som att vi hade tatt en drink typ, det ska inte vara det.  

Förstår ni hur jag menar?  (R4)  

  

Det kan ses mer godtagbart med narkotika i medicinskt syfte samt som smärtlindring om 

individen inte klarar av att sluta bruka droger. Narkotika skall inte användas på samma sätt som 

alkohol. Modaliteten kring kombinationen rus och narkotika är stark och objektiv, “det ska inte” 

används upprepade gånger och uttalandet avslutas med “Förstår ni hur jag menar?” för att vi 

inte ska ha missuppfattat, då vi anser att detta är en stark åsikt hos henne. Droger är inte 

accepterat för rusets skull, men R4 är öppen för diskussion kring den medicinska aspekten. 

Följande citat förklarar svårigheter kring skillnaden mellan alkoholbruk och narkotikabruk:  

  

Kanske lättare att dra gränsen av vad man klarar av och vanligt bruk som liksom är socialt 

acceptabelt. Eller när man går över till ett alkoholberoende och ett missbruk där. Den 

gränsdragningen är mycket på något vis lättare att förstå än att man kan använda heroin då och 

då sedan inte gå över från ett bruk till ett missbruk. (R1)  

  

R1 uppmärksammar en skillnad gällande att det är lättare att se vart gränsen går från 

alkoholbruk till alkoholmissbruk. Detta eftersom allt narkotikabruk kan anses vara ett missbruk. 

Det är svårt att förstå att någon kan använda sig av droger och ändå klara av det vardagliga livet. 

Citatet försöker uppnå vad som är hälsofarligt och inte. När blir ett bruk ett onyttigt missbruk 

för individen?  

 

Även här kan socialkonstruktivismen nämnas, synen på narkotika påverkas av vilket språk som 

används när individen fått lära sig om ett visst fenomen (Wennerberg 2001: s.12-13). Det kan 

tänkas att R1 har fått sin uppfattning genom språk och bildat inre modeller kring bruket. Den 

narkotikapolitiska diskursen i svenska samhället påverkar genom att säga att narkotika är 

illegalt och farligt då inget bruk alls blir tolererat i jämförelsen mellan bruk och missbruk som 

i fall med alkohol. Hennes ordval tyder på en subjektiv och svag modalitet när orden “kanske” 

och “på något vis” används, vilket gör att det hon säger inte tydligt går att veta om det är endast 
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hennes egna åsikter eller mer resonemang. Här kommer en annan utsaga gällande skillnaden 

mellan narkotika och alkohol:  

  

...jag tror ju inte att man fastnar i alkohol lika snabbt som man fastnar i narkotika. Jag tror det 

är farligare, man skapar ett snabbare beroende med narkotika. Det ger en mycket snabbare kick. 

Det som kickar, mycket starkare kick än vad alkoholen gör och jag tror man fastnar mycket 

lättare där. Det tror jag egentligen är det farliga med narkotikan där. Sen är ju alkohol lika 

skadligt men asså ja. (R4)  

  

Även i denna utsaga ses narkotika farligt och onyttigt vilket argumenteras med graden av kick 

och risk för beroende. Det är en relativt svag samt subjektiv modalitet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: s.87-88) i och med orden “tror” och “men asså ja” vilket tyder på att det sägs 

med en viss grad av osäkerhet, vilket förmedlar att diskursen tillåter att argumentera med egna 

åsikter.  

  

Den medicinska hälsodiskursen menar att missbruk är onyttigt och farligt för individen. Med 

missbruk menas främst missbruk av narkotika vilket är farofyllt men missbruk i sig är farligt, 

oberoende på substansen. Det är svårt att dra gränsen kring narkotikamissbruk och 

narkotikabruk vilket har med social acceptans och normer att göra. Narkotika anses inte bara 

vara negativt och farligt utan narkotika kan dock fungera som medicin och smärtlindrande enligt 

vissa respondenter.  

 

En nodalpunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: s.33) i denna diskurs är “missbruk”. Ordet 

missbruk drar till sig tecknen som “onyttigt”, “substans” och “beroende”.  Missbruk får med 

hjälp av dessa tecken en betydelse. Missbruk är något negativt eftersom det är en hälsofara för 

individen på grund av en substans som missbrukas på grund av ett beroende. En annan 

nodalpunkt är “narkotika” och dess tecken är “medicin”, “smärtlindring”, “restriktivitet” och 

“rus”. Detta eftersom narkotika anses ha både en negativ och positiv aspekt. Det kan vara bra 

för att minska smärta men det finns en risk för beroende som utvecklar ett missbruk. Tecknet 

medicin gör narkotika till något positivt och rättfärdigat. Smärtlindring ger narkotika en större 

förståelse till varför det kan vara positivt. Rus ger varningssignaler om narkotika, det kan leda 

till något negativt för individen.  

  

Den andra diskursen inom temat Social acceptans kring missbruk är den moraliska diskursen som 

de följande citaten är tagna från:  
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Det är fortfarande ganska stigmatiserat i samhället och jag har haft flera patienter som har 

berättat, så länge man medger till sin chef till exempel... att man har alkoholproblem så är det 

mycket bättre och tolererat för chefen att gå in och hjälpa medan det är en del som säger att 

liksom när det sedan framkommer att man har haft ett injektionsmissbruk så, även om man borde 

som chef också erbjuda hjälp då så är det liksom mycket lättare att man då inte får fortsätta eller 

att man straffar ut sig på något sätt något vis. Det väcker så mycket mer känslor än ett 

alkoholbruk. (R1)  

  

Ja det är väl olika sorters misär. Alltså, jag tänker ändå att alkoholmissbruk, det kan förekomma- 

det tror jag förekommer i de flesta familjer. Kanske inte i varje familj men i varje släkt… även 

om det kanske inte är i närmsta familjen. Så det tänker jag kan, det kan drabba alla. Medans 

narkotikamissbruk, det är inte lika lätt kanske, det är ju liksom mindre vanligt tänker jag. Så 

man-, det kanske ändå, det är en annan laddning, det är inte lika enkelt att säga, min mamma är 

knarkare. Men man kan ju säga till sina vänner att, min mamma är alkoholiserad. Då får man 

nog en annan förståelse. Tror jag. Men skulle jag säga att min mamma är knarkare eller 

narkotikamissbrukare så skulle ju folk tycka, herregud, vad är detta?...Jag tror att det är okej att 

berätta om att man har någon alkoholist i sin familj men man skulle nog dra sig från att säga att 

någon injicerar narkotika, det tror jag. (R3)  

  

Det framgår att det finns en klar stigmatisering och skam i att berätta om narkotikabruk, dock 

berättar R1 om egna erfarenheter med brukare varav R3 berättar mer om vad hon “tror” och 

“tänker”, men vad utsagorna uppnår är densamma. Det är moraliskt fel att använda sig av 

narkotika. Båda använder sig utav relativt subjektiv och svag modalitet i och med att det 

används uttryck som “det är väl...”, “tror jag förekommer...”, “tänker jag...” och “liksom”, vilket 

är tecken på mindre bestämda resonemang.  Följande citat belyser en tänkbar skillnad om att ha 

en individ i bekantskapskretsen som är beroende av alkohol kontra narkotika och hur reaktionen 

skulle förändras:  

 

Jamen antagligen mycket mer kraftfullt kan jag tänka mig. Den jag har i min närhet är i min 

yttre bekantskapskrets. Det är ju det att man försöker stötta och skicka länkar och ge verktyg för 

att gå vidare och söka för det missbruket som finns. Men klart om det varit narkotika så hade 

man kanske mer omedelbart sagt mer handgripligen sagt till dem att nu går vi hit och så får vi 

lösa det här idag...Det finns absolut skillnader. (R6)  

  

R6 beskriver att reaktionen beror på vilket slags missbruk det gäller. R6 förklarar även kopplat 

till detta uttalande, som andra respondenter också bekräftat, att det är betydligt vanligare att ha 
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en som missbrukar alkohol i sin närhet än en som missbrukar narkotika vilket är en anledning 

till att reaktionen skulle bli så pass mycket starkare om så hade varit fallet. Det blir tydligt att 

R6 själv inte har någon erfarenhet kring narkotikabrukare i sin bekantskapskrets då modaliteten 

är svag och subjektiv när hon använder uttalanden som “...kan jag tänka mig” och “kanske”. 

Men när hon resonerar med sig själv i slutet av citatet så säger R6 “Det finns absolut skillnader” 

vilket visar objektiv och stark modalitet eftersom hon tydligt förklarar hur något är. 

Fortsättningsvis belyser kommande citat lagens påverkan:  

  

Det är väl att man- det är ju lätt- det är ju lagligt att få tag på alkohol. Det är ju olagligt att få tag 

på narkotika. Och så tänker man att narkotika injicerar man och liksom steget från att dricka en 

drog eller att spruta i blodet, det är jättestor skillnad. Och att man kanske kopplar ihop narkotika 

med kriminalitet. (R3)  

  

Här är ett exempel på hur den politiska diskursen kan påverka hur man ser på olika situationer, 

likt Ekendahls (2012) resonemang om hur nolltolerans och ett narkotikafritt samhälle som mål 

påverkar synen på missbrukare och ger de betydelsen som kriminella eller offer. Det går även 

att koppla till Meehans (2017) studie som menar att hur samhället ser på droger och brukare 

kan bero på att politiken bidrar till att stigmatisera på grund av sättet de beskriver de olika 

fenomenen. I ovanstående uttalande handlar det om hur man ser skillnader på bruket av alkohol 

och bruket av narkotika i fråga om lagligt kontra olagligt. Starka och objektiva modaliteter hör 

ihop när det görs en jämförelse mellan lagligt (alkohol) och olagligt (narkotika) och det är 

“...jättestor skillnad” mellan de båda. En svag och subjektiv modalitet syns när R3 mindre 

bestämt säger “...man kanske kopplar ihop narkotika med kriminalitet”, men här anser vi att det 

kan ha att göra med att hon själv inte vill erkänna för oss att hon eventuellt också kopplar 

narkotika med kriminalitet utan att detta egentligen är något som endast “andra” gör. Men hur 

intervjuarnas närvaro kan ha för betydelse för respondenternas svar kommer diskuteras senare 

(se kap. 8). I kommande uttalande bekräftas det återigen att det finns starka känslor kring 

narkotika:  

  

Jag blir alldeles hysteriskt arg på det, att det finns narkotika. Jag har liksom ingen förståelse för 

narkotikan, sen har jag förståelse varför de hamnar i missbruk folk. (R3)  

  

Som tidigare nämnts bringar narkotika mycket mer känslor och reaktioner än alkohol. Diskursen 

tillåter en större moralisering av narkotika än alkohol. Modaliteten är stark eftersom R1 

använder sig av kraftfulla ord som “hysteriskt” och “ingen” för att uppnå en stadig utsaga med 

inget utrymme för tvivel. Genom detta sätt att prata ramas den moraliska diskursen in ganska 
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starkt. Modaliteten är även subjektiv i och med orden “jag blir”. I följande citat belyser R6 hur 

alkohol är socialt accepterat och varför:  

  

Om man haft en tenta så det är ju klart man ska dricka ett glas för att fira, är man student så gör 

man det, väldigt socialt betingat, det har en koppling till att fira och klappa sig själv på axeln 

den där alkoholen. (R6)  

  

R6 använder ordet “klart” för att berätta att det är mer än accepterat att dricka alkohol vid 

speciella tillfällen. Här kan vi återigen förstå med hjälp av socialkonstruktivismen att det beror 

på hur en är formad genom språk och tidigare erfarenheter (Wennerberg, 2001: s.12-13). 

Modaliteten är objektiv eftersom R6 använder sig av ord som berättar hur något är, det är inte 

en fråga om någon tolkning eller åsikt.  

  

Diskursen menar att det är lättare att prata om och erkänna ett alkoholmissbruk än ett 

narkotikamissbruk vilket handlar om normaliseringen av alkohol. Alkohol är ett medel för 

belöning eller firande medan narkotikans existens ifrågasätts. Lagarna kring substanserna har 

lyfts som ett argument som trycker på narkotikans olämplighet. Ett rus av alkohol är accepterat 

men rus från andra droger fördöms och det finns alltså en moralisering kring bruket. Även här 

är “narkotika” en nodalpunkt men den får en annan betydelse då denna diskurs tillhörande 

tecken är “förargelse”, “skam” “missbruk” och “olagligt”. I denna diskurs är missbruk inte bara 

varningstecken utan mer direkt sammanlänkat med narkotika. Respondenternas reaktioner 

gällande narkotika är starka vilket syns genom uttalanden kring deras upprörda känslor, 

skammen och stigmatiseringen gällande missbruk. Tecknet ”olagligt” ger narkotikan en stark 

avvisande ståndpunkt och negativ klang. Därefter kan även tecknet “kriminalitet” komma in 

vilket stärker diskursen om att narkotika är negativt. Det är inte bara narkotikan som blir 

stigmatiserat utan även individen som brukar narkotika. En annan nodalpunkt är “alkohol” som 

har tecknen “lagligt”, “accepterat” och “njutning” vilket ger alkohol en positiv betydelse. 

Lagligt och accepterat signalerar att det är helt accepterat och njutning signalerar ännu starkare 

att det är något som ger positiva känslor. 

  

7.3 Restriktiv politik med vårdfokus  

Likt föregående tema har temat Restriktiv politik med vårdfokus två olika diskurser. Det är till 

och med liknande diskurser, det finns en diskurs som handlar om medicin och hälsa som 

benämns diskurs med vårdfokus och den andra benämns återigen moraliska diskursen som här 

börjar att belysas med citatet:  
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...det är väl inga problem med nolltolerans? Jag tror att det är farligt när man legaliserar cannabis 

och så. Då gör man de lite, lite lättsammare och mjukare. (R3)  

  

Citatet tillhör den moraliska diskursen eftersom nolltolerans är ihopkopplat med moral. 

Diskursen innefattar att det är farligt med narkotika vilket gör det negativt. Eftersom 

nolltolerans inte har utrymme för något annat än ett narkotikafritt samhälle anses det vara 

omoraliskt att inte följa denna nolltolerans. Likt Ekendahls (2012: s.430) förklaring (se kap. 

4.4) gällande hur politiska diskurser påverkar hur man ser på ett problem och avgränsar till 

exempel andra tankegångar och diskurser kring lösningar på narkotikaproblemet i Sverige på 

grund av moraliska diskursens tydliga avstamp i nolltoleransen. Törnqvists (2009: s.157-159) 

identifiering av den nationella diskursen som innebar en fortsatt svensk restriktiv 

narkotikapolitik har samband med den här moraliska diskursen då R3 inte ser några problem 

med nolltoleransen och ser risker med att gå utanför den nationella synen på narkotika.  

Moraliska diskursen innefattar en tro på att fortsätta som det är i dagens läge:  

  

Jag tror på restriktiv narkotikapolitik fortsatt. (R5)  

  

R5 använder ord som “jag tror” vilket tyder på en subjektiv modalitet och mindre bestämdhet, 

vilket tolkas till att hon tror på det, med en vetskap om att alla kanske inte håller med henne.  

Trots en uttalad kluvenhet värderar ändå följande respondent en tro på nolltoleransen:  

  

Asså det är klart att en nolltolerans, det måste vi ju ha som ett mål. Det är likadant som 

trafikolyckor eller någonting, klart det skall vara nolltolerans...eh ja jag blir kluven där! Jag kan 

inte säga om det ena lättar upp och blir bättre än det andra så att säg...Jag tror ju på restriktioner 

i vissa sammanhang, man måste också kunna vara lite pragmatiskt. (R2)  

  

Modaliteten i diskursen är stark i och med att de använder uttryck som “måste” “det är klart” 

“inga problem” men samtidigt subjektivt när de hävdar dessa åsikter använder “jag tror”. Vi 

tolkar att de inte är osäkra när de använder “jag tror”, utan i dessa fall så använder de uttrycket 

för att enkelt bara förklara på sin tro och uppfattning, hur de tycker samhället skall vara.  

En nodalpunkt är “nolltolerans” som får en betydelse av tecknen “mål”, “rätt” och “tryggt”. Det 

är en trygghet att ha en nolltolerans som mål. Enligt diskursen är nolltolerans en säkerhet och 

den rätta vägen och det skall inte ändras på. Det anses att det är en säkerhet eftersom nolltolerans 
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som mål betyder att det inte finns några skador från droger.  Ytterligare en nodalpunkt kan 

tänkas vara “legalisering” och tillhörande tecken i detta fall är “cannabis”, “riskfyllt” och 

“dåligt” då legalisering är en punkt som tagits upp vid flertal tillfällen men samtidigt inget som 

någon ansett vara lägligt för Sverige då det ses som en ingångsport till andra droger och aldrig 

setts som politiskt accepterat här. För respondenterna är legalisering motsatt till nolltolerans en 

osäkerhet som om det blivit verklighet varit något riskfyllt och okänt. En tydlig känsla var att 

det ses som något dåligt hos dem alla. Restriktiviteten skall fortsätta. Detta liknar Törnqvists 

(2009: s.157-159) nationella diskurs som strävar efter fortsatt restriktiv narkotikapolitik och att 

det svenska sättet är det “rätta” sättet och skall bevaras och skyddas från yttre hot, exempelvis 

en liberaliseringsdiskurs eller andra internationella diskurser kring narkotikapolitik.  

  

I diskurs med vårdfokus är nolltolerans inte lika högt värderat och vid ämnet kommer tankar om 

vården för narkotikabrukare upp:  

  

Sverige har haft en väldigt restriktiv narkotikapolitik under många decennier och nolltolerans 

för drogbruk vilket i och för sig är väldigt fint och utopistiskt. Det är väl ingen som inte skulle 

vilja ha ett drogfritt samhälle men samtidigt när man vet det inte är realistiskt att tänka så... i 

mitt tycke, som är, sanningen att det finns missbruk oavsett var och då måste man ju se till att 

man inte bara fördömer och säger att att man inte ska missbruka utan att man gör någonting 

konkret för att dels nå ut den här målgruppen men också för att liksom utarbeta konkreta vägar 

in i beroendevård. (R1)  

  

Den restriktiva politiken är en bra tanke men realistiskt sett så fungerar den inte riktigt. Första 

delen av första citatet har en objektiv modalitet medan det sedan ändras till en subjektiv när  

R1 ändrar till att säga “i mitt tycke”. R1 menar att det borde finnas ett sätt som kan hjälpa 

brukarna istället för att fördöma. Följande respondent är ense:  

  

Man kan nog ha en lite övertro att bara vi säger nollvision så är det där vi hamnar liksom. Jag 

tror vi snarare ska lägga större fokus på de som behöver och vill ha hjälp. (R6)  

  

Diskursen värderar ett fokus på vård för missbrukare. Detta perspektiv kan jämföras med 

Törnqvists (2009: s.157-159) identifiering av 70-talets samhällskritiska diskurs som tydde på 

att samhället inte är optimalt och att någonting måste förändras, skillnaden här är att R1 och R6 

båda har tankar på hur det borde förändras, alltså genom mer koncentration på vård.  
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Denna respondent menar att missbruk är en sjukdom vilket indikerar på att det inte går att straffa 

någon som är sjuk. Fokus på vem som skall straffas samt ändring av resurser behövs enligt R5:  

  

Så att, det är klart vi ska sätta dit knarklangare och stora som tjänar pengar på folks missbruk, 

men jag tycker inte vi ska straffa de som är sjuka. Så att det är ju två olika saker. (R5)  

  

Utsagan indikerar på att det skall finnas lagar kring narkotika men att de behöver justeras. 

Modaliteten är stark i och med “det är klart” och “det är ju” vilket tyder på beslutsamhet. Nästa 

citat uttalar också att brukaren inte är den omoraliska utan mera ett offer. Ett behov av 

lagändringar yttras även här:  

  

Ja alltså, jag tror ju inte på att kriminalisera brukaren i vilket fall som helst men att vi måste ha 

lagstiftning runt det på något vis, det måste vi ju. Även där, någon tjänar pengar på att andra är 

svaga. Och det tycker inte jag är okej. (R5)  

  

Följande citat menar att höga straff inte fungerar och ett förslag på att dömas till behandling:  

 

Alltså en lag som skulle stipulera högre straff tror inte jag skulle avskräcka någon som redan är 

missbrukare, det funkar inte så. Utan jag ser ju hellre att man satsar det på att hjälpa isåfall. (R5)  

  

... istället för att dömas [tvekande] som för ett brott kan man då på sätt och vis dömas till en 

behandlings-seans eller en slags, som en liksom vårdplanering där man går igenom hur stort är 

det här behovet av beroendevård hos den individen och då har man de siffror som har rapportera 

är ju liksom väldigt positiva… (R1)  

  

Diskursen med vårdfokus har gemensamma drag med Ekendahls (2011) behandlingsdiskurs 

inom missbrukarvården då båda strävar efter en ändring av brukarens beteende då det anses 

hjälpande och nödvändigt. Följande citat stärker att samhället inte ska straffa och moralisera 

utan vårda de behövande:  

  

Jag tänker att det viktigaste är just att fånga upp en grupp människor som jag tror vården har 

väldigt svårt att fånga upp. (R6)  

  

Det är bara eländigt att komma ut på en kall gata igen...Ja alltså någon plan skulle man ju ha. 

Någon vård eller alltså slussas ut till något vårdhem eller boende eller någonting sånt. Alltså 



33  
  

någon som tar hand om dem. Det är ju återigen, alltså de behöver ju omsorg. Det är ju egentligen 

det de vill ju, men de har svårt att hålla sig till det...Jo men det är ju vård man behöver. Inte 

straff, egentligen. (R3)  

  

Modaliteten kring dessa citat är stark eftersom de betonar och förstärker vissa betydande ord 

trots att de använder försvagande ord som “tänker” och “tror”. Enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000: s.87-88) är en intonation, vilket är en del av modalitet, utav ett ord att det kan 

försvagas om man till exempel lägger på en dröjande ton på uttalandet men i detta fall förstärks 

det istället när det läggs en tyngd i uttalandet av ordet. Vilket på så sätt ger en mer bestämd 

känsla i vad som sägs. Tonfallet är relevant i bedömning av analysen men svårt att förmedla till 

läsaren.  

  

Diskurs med vårdfokus innehåller en sammanhållen åsikt om hur det ser ut idag inte är det mest 

effektiva och att det borde finnas en tydligare inriktning på att användare av narkotika får hjälp 

att bota sitt missbruk istället för att straffas. Höga straff för de individer som redan är inne i 

missbruket är ineffektivt och inte speciellt resultatrikt enligt alla respondenter. Diskursen 

värderar lagar kring narkotika men på ett nytt och mer vårdfokuserat vis. Diskursen har 

samband med den samhällskritiska diskursen från 70-talet (Törnqvist, 2009: s.157) eftersom 

båda dessa diskurser är kritiska mot hur samhället funktionerar och anser att samhället borde 

förändras.  

  

En nodalpunkt är “narkotikabrukare” som får en medmänsklig betydelse när tecknen “omsorg” 

och “sjuka” finns med i diskursen. Ett annat tecken är “vård” vilket gör “narkotikabrukare” till 

en individ som har rätt till hjälp. En annan nodalpunkt är “straff” som får en negativ betydelse 

i och med tecknen som “knarklangare” “behandling” och “fel”. Detta gör att straff ses som 

felaktigt för brukaren men att det möjliga straffet isåfall skulle vara att dömas till behandling. 

Straff för narkotika är dock rätt om det handlar om knarklangarna. Tillsammans formar 

nodalpunkterna en diskurs med vårdfokus. Som även Ekendahl (2011), (se kapitel 4.1), fann i 

sin behandlingsdiskurs så fann även vi en påverkan av den svenska narkotikapolitiken i 

kombination med att vara för skadereduktion. Narkotika är dåligt och behandling är nödvändigt.  

 

7.4 Mänskliga mötet  

Det sista temat är det mänskliga mötet vilket innebär mötet mellan yrkesverksam och brukare. 

Temat har en enhetlig diskurs med alla respondenter som också benämns Mänskliga mötet.  

Följande citat kommer från vår första intervju:  
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...ett behov av att komma i kontakt med beroendevården eller prata med kuratorn eller något 

annat, hur man mår i stort. Så det är jättemycket känslor, ofta är det många individer som vill 

berätta och bara längtat efter att någon lyssnar på dem. (R1)  

  

R1 berättar att sprututbytets brukare många gånger längtar efter ett socialt möte med mänsklig 

kontakt. Det handlar om något mer än att enbart byta sprutor och kanyler, alltså få ett mer socialt 

utbyte av situationen. Citatet visar på en objektiv modalitet eftersom orden “det är” används, 

med andra ord berättar hon hur det är och inte hur hon tror det är vilket i sådana fall skulle göra 

påståendet mer subjektivt. Citatet har även stark modalitet eftersom intervjupersonen betonar 

orden för att förstärka sitt påstående. Även här har intonationen betydelse, då tyngd läggs på 

det kursiverade orden (Winther Jørgenson, Phillips, 2000: 87-88). Vilket på så sätt ger en mer 

bestämd känsla i vad som sägs.  

  

Samma respondent fortsätter i nästa citat beskriva hur viktigt det är för brukarna att 

sprututbytets personal finns där som en trygghet genom ett exempel:  

  

...flera stycken sen liksom, alltså jätteofta och ibland inte ens för att hämta sprutor och kanyler 

utan bara för att prata och berätta och det är ganska många- och jag tror rekordet är en som har 

varit aktiv där för 22 år sedan men fortfarande kommer dit och berätta liksom att ”ja det går 

fortfarande bra, jag är fortfarande drogfri” och sådär bara för att det är en trygg plats och de vet 

om att personalen känner liksom en sedan den tiden när man hade det som sämst. (R1)  

  

Denna utsaga är en förstärkning av föregående citat eftersom R1 ger ett konkret exempel på 

situationen. Det mänskliga mötet är något viktigt för brukarna. R1 betonar även ord vilket ger 

en starkare modalitet. Bestämdheten är dessutom tydlig eftersom hon återigen berättar hur 

situationen är vilket utgör en objektiv modalitet (Winther Jørgenson, Phillips, 2000: 87-88). 

Följande citat är ytterligare exempel på vikten av trygga möten:  

  

Så även om personen kom till mig för en åkomma så är det i mötet man kanske kan skapa en 

relation och någon slags trygghet... Mötena. Mötena med personerna är så oerhört viktiga. (R2)  

  

...därför jag också tror att kan man etablera nånting på det här, sprutbytarenheten, en kontakt, 

och där eh…det är ju mötena. (R2)  
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R2 belyser och talar ofta om det mänskliga mötet i intervjun. Ekendahl (2011) menar att 

skadereduktion legitimeras och får mening genom olika sätt att tala om det. R2 motiverar att 

sprutbytesverksamheten är viktig eftersom den innebär att de mänskliga mötena sker som hon 

värderar högt. Uttalandena har en stark modalitet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.87-

88) trots pauser och stapplande i utsagorna eftersom ordet “möte” nästan alltid betonas samt 

uttrycks med en bestämdhet. Användningen av orden “kanske”, “eh” och “tänker” i citaten 

försvagar uttalandet en aning, men helheten visar ändå på objektiv modalitet. Följande citat 

berör hur det är att arbeta nära brukare och hur det mänskliga mötet påverkar dem ur deras egna 

perspektiv:  

  

Att man ser att det är människor. Ja, att det inte är en knarkare, om man nu får säga så...Men jag 

har väl liksom lärt mig att det inte är någon som sitter och ser otäck ut på gatan. Utan det är, när 

de kommer hit så tar de av sig luvan och så ser man att det är en liten människa där bakom. (R3)  

  

Jag tror det är för att man har träffat och man har lärt känna och sen eh så får man en annan syn 

på det för att det blir helt plötsligt en personlig liksom… man möts ju och dom berättar hur de 

har det. Vad de har gjort och vilket helvete många lever i oså. Svårt att ta sig ur och människan 

man träffar. (R4)  

  

Det är ju lite det här med att man har en bild...men sen öppnar man dörren och säger ‘hej vi har 

inte träffats, jag är ny här’, och så är dem världens trevligaste, alltså fantastiska människor. (R4)  

  

Detta är citat från vardera sjuksköterska som intervjuades. Vi tyckte det var av vikt att se citaten 

efter varandra. Det bör nämnas att de båda dagligen kommer i kontakt med sprututbytes brukare 

och har nära inblick i dagliga möten vilket är tydligt då de förklarar om hur det mänskliga mötet 

personligen påverkar dem och inte enbart brukarna. Vad som förklaras i deras uttalanden är att 

det är lätt att ha förutfattade meningar om brukare på grund av sociala konstruktioner och 

föreställningar. Det är stundtals svårt att blicka bort från sin konturerade verklighet även fast 

man har viljan (Wennerberg, 2001: s.12-13). Samtidigt har de båda erfarenheter av att bilden 

snabbt förändras när man har ett direkt möte med dessa individer vilket ger en insikt om att de 

alla bara är människor som vem som helst. Båda betonar värdet kring människan bakom, och 

deras uttalanden tolkas som förvånande och lättade av sin insikt att eventuella föreställningar 

inte behöver vara sanna. Citaten har en blandning utav subjektiv och objektiv modalitet 

(Winther Jørgenson, Phillips, 2000: 87-88). De använder sig av ordet “människor” och inte 

brukare eller klient vilket vi tolkar som att det bildar en mindre distans mellan arbetaren och 

brukaren. I första citatet använder R3 sig av ordet “jag”, som tolkas till subjektiv modalitet 
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(ibid), men hon berättar även hur något är vilket gör det objektivt. Sköterskorna tycker att mötet 

är viktigt för dem, det är betydelsefullt för brukarna och personalen. Diskursen mänskliga mötet 

innehåller alltså påverkan för alla inblandade i mötet.  Följande citat berättar om en erfarenhet 

kring att träffa en missbrukare av droger och efterföljande påverkan:  

  

“…och då åkte vi till ett behandlingshem för att träffa, för att det var ju bättre sätt att få prata 

med dem som verkligen hade försökt ta sig ur och de fick berätta om hur jävligt det var. Och 

där tror jag att någonstans, ja okej, det är inte lodisarna utan det var unga tjejer och killar som 

hade hela livet framför sig och sen av någon anledning så har de hamnat fel liksom. Så att jag 

tror ju att jag har haft det med mig sedan jag var tonåring. (R5)  

  

R5 förklarar att som ung mötte hon brukare vilket resulterade i förvåning över hur lite det 

överensstämde med hennes förväntningar. Sättet R5 säger det på ger fokus på mötet och att inte 

blint förlita sig på förutfattade meningar om hur narkotikabrukare är och att mötet har förändrat 

hennes sätt att se på brukare genom resterande del av livet. Mötet som hon pratar om är inte ett 

möte på sprutbyte vilket är viktigt att belysa, men det är relevant att ta upp då det är väsentligt 

kring aspekten att se människan bakom missbruket och att det är mötet som bidrog till det. När 

hon förklarar insikten att individerna hon träffade inte var “lodisar” utan unga tjejer och killar 

som hamnat fel så bekräftar hon budskapet om att mänskliga möten med brukare spräcker 

eventuella fördomarna. Ordvalen uttrycker en bestämdhet kring hennes insikter vilket i sin tur 

tyder på en objektiv och stark modalitet. Det är alltså inte enbart viktigt för personalen på 

sprutbytet att möta brukare för att ändra de socialt konstruerade föreställningarna (Wennerberg, 

2001: s.12-13) utan för alla i samhället. Citaten nedan fortsätter belysa värdet av mötet:  

  

Men vi löser ingenting genom att inte se människor. Jag tror ju mycket på att möta dem som 

medmänniskor. (R5)  

  

Det ska va kvalitativa samtal som verkligen hjälper människorna som vill ha dem... Att ha samtal 

är jätteviktigt...Det tycker jag är en jätteviktig del. Så att, jag tror aldrig man ska ta bort den 

delen... (R6)  

  

Dessa två citat uttrycker återigen en förstärkning av att värdera mötet och att mötets effekter är 

hjälpande för alla inkluderade. Med R5’s uttryck att se människan tolkar vi att R5 vill berätta 

om den riktiga sanningen, om man inte “ser” människan på riktigt så upplever man en felaktig 

bild av situationen. Det är relativt skiftande i modalitet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: 

s.87-88) då båda går ifrån att säga hur något är till att sedan använda begrepp som “jag tror” 
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och “jag tycker”. Dock anser vi att R5 uttrycker en mer objektivt modalitet i uttalandet medan 

R6 har en mer subjektivt modalitet eftersom uttalandet är mer osäkert med pauser och mera 

uttrycker sin egna uppfattning genom “tycker” och “tror”.  

  

Så att, ja det handlar om människosyn eller att man inte vill se missbrukarna. Man vill definitivt 

inte ha dem inne på sjukhusen. Så att det, ja rädsla för det man inte känner till. Som allting annat 

i samhället. (R5)  

 

R5 trycker på att mötet är viktigt för att det inte ska skapas en omoralisk människosyn. Hon tror 

att det är just det som är problemet på sjukhusen och att det handlar om rädsla. Det är en stark 

modalitet (Winther Jørgenson, Phillips, 2000: 87-88) med tanke på mängden betoningar och 

ordet “definitiv”. R5 berättar även hur någonting faktiskt är och inte vad hon tror vilket 

samtidigt ger det en objektiv modalitet. Sättet hon säger det på bekräftar vikten av att fler borde 

få tillfälle att träffa brukare som hon själv för att en förändring i attityd skulle ske.  

  

Detta var några utdrag från intervjuerna som bildar diskursen Mänskliga mötet. För att se hur 

diskursen är uppbyggd belyses olika nodalpunkter (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.33) 

som vi anser beskriva den rådande diskursen. Ett privilegierat tecken är “möte” och tecken som 

ändrar betydelsen är “sprutbyte”, “hjälp”, “trygghet” och “relation” vilket ger en mer 

behandlade vinkel på hur man ser på möte och relation. Diskursen bildar tankar på ett vårdande 

möte med fokus på hjälp och trygghet inom narkotikaproblematiken. Ett annat privilegierat 

tecken kan vara “narkoman” och övriga tecken kan vara “fördomar”, “medmänniska” och 

“sjukdom”. Dessa tecken bidrar till att diskursen värderar att se människan bakom missbruket. 

Alla dessa begrepp och termer ger en bättre bild av den rådande diskursen. Diskursen 

framkommer från diskussion kring sprututbyte som verksamhet, skademinimering och 

missbruk vilket vi anser vara bra att påpeka för ett bättre sammanhang och förståelse kring de 

omtalade mötena. I denna diskurs finns återkommande termer. Gemensamma begrepp 

diskursen nämner är: mötet, viktigt, se människan, felaktig bild, narkotikabrukare och kontakt. 

Inom denna diskurs är det viktigt att högt värdera den mänskliga kontakten och relationer. Det 

är positiva uttalanden kring det mänskliga mötet.  

 

Meehan (2017) menar att normer och stigmatisering leder till negativa uppfattningar kring 

brukaren (se kap 4.3) och denna diskurs menar att det mänskliga mötet kan bryta dessa 

uppfattningar. Den mänskliga kontakten anses hjälpa både brukaren, till ett mer hälsosamt liv 

men även den andra personen i mötet till att se människan bakom fördomarna. Mötet ger 

kunskap som ändrar uppfattningen likt Fenster och Montis (2016), (se kap. 4.3), studie som 
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visar att mer kunskap visat sig vara främjande för skadereduktion samt en möjlig korrelation 

kring att inte vara dömande inför brukaren eftersom de varit i kontakt med dem.  

  

7.5 Diskursernas samband  

Eftersom en diskurs aldrig kan vara fixerad påverkar diskurserna varandra (Laclau och Mouffe, 

2014: s.97-98). Alla dessa diskurser kan tänkas påverka varandra eftersom alla respondenter 

har en koppling till sprututbyte och “lever” i närheten av varandra. För att diskurserna skall 

skapas måste även andra uteslutas, vilket kallas diskursivt fält (se kap.5.2) (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000: s.35-36). I t.ex. diskursen om det mänskliga mötet har den politiska 

diskursen uteslutits men i de moraliska diskurserna är den mer närvarande och påverkar. Likt 

Körner och Treloars (2004) studie om nyhetsrapportering där inkludering och exkludering 

påvisar en slags diskurs om sprutbytet. Det är inget naturligt med att ha ett val utan individen 

påverkar och påverkas av vilka diskurser eller tecken som utesluts och innefattas i utsagor. 

  

De två olika moraliska diskurserna som analyserats i våra två första teman påverkar varandra. 

Diskurserna påverkas av politiken om vad som är moraliskt rätt och diskurserna stödjer 

varandra i att narkotika ska vara restriktivt. Moralen är det samma i båda diskurser, det är fel 

med narkotika men i temat Social acceptans kring missbruk handlar det mer om sociala koder 

medan det i temat Restriktiv politik med vårdfokus mer handlar om politiken, moralen följer 

lagen. Restriktiviteten följer dock med i diskurs med vårdfokus då den diskursen också värderar 

en återhållsam narkotikapolitik men utvecklar tanken på hur effekten av vad som skall hända 

om narkotika brukas. Diskurs med vårdfokus kan påverka det mänskliga mötet då mötet anses 

hjälpa brukaren, det kan hjälpa att få omsorg och vård. Det Mänskliga mötet handlade ju även 

om individen som mötte brukaren vilket kan påverka diskurserna inom  

Social acceptans kring missbruk, med andra ord så påverkar mötet personalens/ “den andra 

individens” uppfattning och acceptans.  

  

Diskurserna kommer aldrig vara fixerade utan alltid påverka varandra och ändra diskursernas 

teckens betydelse. Tecknens betydelse kommer alltså aldrig sluta förändras. Med andra ord så 

kommer aldrig en tillslutning (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: s.34-35) att ske och 

diskurserna kommer alltid vara flytande.  
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8. Sammanfattning & avslutning  

Syftet med studien var att belysa olika sätt att tala om skadereduktion, missbruk samt 

narkotikapolitik och analysera dem med hjälp av diskursteoretiska begrepp. De två första 

frågeställningarna handlade om hur talet ser ut kring skadereducerande verksamheter såsom 

sprututbyte, dess brukare och den svenska narkotikapolitiken. Den tredje frågeställningen ville 

få reda på vilka diskurser talet skapade.  

  

Vi anser att frågeställningarna besvarades eftersom rådande diskurser kunde identifieras. I den 

moraliska diskursen inom temat Social acceptans kring missbruk talades det om brukare på 

olika sätt eftersom respondenterna såg betydligt lättare på alkoholbruk än narkotikabruk då 

inget bruk av narkotika accepteras och det ses som fel. Detta kopplas direkt till politiken då 

uttalandena motiveras med hänvisning till lagen och det förbjudna med narkotika. I den andra 

moraliska diskursen inom temat Restriktiv narkotikapolitik med vårdfokus så är det ett större 

fokus på politiken. Respondenterna inom diskursen värderar genom sitt sätt att tala den svenska 

narkotikapolitiken som bra och styrkan i uttalandena påvisar en vilja om att det bör fortgå på 

liknande sätt. Den viktigaste ståndpunkten är att det ses som omoraliskt att inte följa svenska 

nolltoleransen då narkotika anses felaktigt att bruka.  

  

Den medicinska hälsodiskursen inom temat Social acceptans kring missbruk behandlar 

narkotika i en hälsoaspekt och hur missbruket kan påverka negativt då det är onyttigt för 

individen. Respondenterna talar om narkotika som bra smärtlindring vid behov, men att 

individen ska göra nyttiga val för sig själv att narkotikan hindrar detta många gånger. Brukare 

som använder narkotikan för självmedicinering ses mer accepterat än de som gör det för ruset 

skull. Den andra medicinska diskursen, diskurs med vårdfokus inom Restriktiv narkotikapolitik 

med vårdfokus betonas också det farliga och ohälsosamma med narkotika men har ett 

behandlande fokus och värderar vård för brukaren. Kring narkotikapolitiken talas det på ett 

positivt sätt när det kommer till grunden, restriktivitet och nolltolerans, men kritiskt gällande 

nästa steg, alltså att det nuvarande straffet bör omvandlas till ett mer hjälpande sätt, vilket de 

uttrycker genom att tala om behandling då de ser brukaren som en sjuk individ som inte bör 

straffas.  

  

Det Mänskliga mötet, vilket är både ett eget tema och en enhetlig diskurs, förespråkar att mötet 

är positivt för både brukare och den andre för att bryta stigmatisering och för brukaren ger det 

en social kontakt inom vården. I denna diskurs talas det om brukaren som en missförstådd 

människa och mötet ger en chans till att se förbi fördomarna. Vilket skapar bättre och större 
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förståelse kring individen och dess situation. De talar även om brukarna som härliga och trevliga 

människor som på olika sätt hamnat fel eller haft otur. När det kommer till talet kring 

sprututbytesverksamheten så gavs en bild av en social verksamhet med bred välfärd och inte 

bara ett kliniskt sprututbyte.  

  

Den sista frågeställningen tog upp hur de rådande diskurserna var uppbyggda. Diskurserna är 

uppbyggda av nodalpunkter och dess tecken vilket bildar diskurserna och ger en bild av 

sammanhanget. Styrkan i de olika uttalandena, modalitet, formar diskurserna på olika sätt.  

Nodalpunkter är exempelvis “narkotika”, “missbruk” och “nolltolerans”. Med hjälp av detta har 

centrala diskurser identifierats kring skadereduktion, missbruk samt narkotikapolitik vilket är 

moraliska diskurser, medicinska diskurser och diskurs om mänskliga mötet.  

  

Något som inte var planerat var att endast ha kvinnliga respondenter i studien. Förklaringen är 

att det enbart var kvinnor som svarade på intervjuförfrågningarna. Denna aspekt är relevant att 

belysa då könsaspekten kan tänkas vara avgörande kring resonemang och åsikter och kanske 

ett annat resultat skulle framkommit vid en variation av urvalet. Dock bedömer vi att det inte 

påverkar studien i en negativ aspekt då fokus inte varit att studera genusperspektivet utan 

individer som på olika sätt jobbar med sprutbyte oavsett kön och det målet uppfylldes. Alla 

intervjupersoner behövde dock ha en koppling till sprututbyte eller skadereduktion för att kunna 

tala om det, men vi hade som föreställning att det skulle skilja mer på  

“inifrånperspektivet” - de som arbetar på sprutbytet och “utifrånperspektivet” - de som arbetar 

med frågor eller arbetssätt kring sprutbytet. Denna koppling gjorde att vi fick mer homogena 

svar än förväntat. Om individen har en insyn eller arbetar med sprututbyte är det troligt att de 

har en positiv syn eftersom de valt att arbeta med ämnet. Vi valde dock en politiker från 

moderaterna då vi hade läst att de hade en annan syn på verksamheten än resterande partier, i 

Stockholm arbetade moderaterna med frågan men i syftet att göra “motstånd” (se kap.2). Det 

visade sig att det mer handlade om stridigheter inom andra landsting och att Skåne är enhetligt 

och “vana” vid metoden vilket gjorde att även denna möjliga splittring inte återfanns i det 

insamlade materialet. Individer som även vill ställa upp på intervju är nog även de som är mer 

positiva till studiens tema vilket också påverkar resultatet. Även tänkbart att respondenterna, 

möjligen omedvetet, inte vill säga något negativt om vårt valda ämne eller eftersom det handlar 

om stigmatisering så vill individen inte erkänna sina egna fördomar för någon annan. Vår roll 

som intervjuare kan även påverka respondenterna hur de svarar, alltså att de får en känsla av att 

de vill göra “bra ifrån sig” beroende på hur vi kan komma att ha inverkan. Vissa påpekade att 

vi var lika gamla som deras barn och säkert hade en annan syn på ett ämne vilket visar visar att 

de möjligtvis antog att vi hade andra tankar och kunskaper inom ämnet på grund av 
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åldersskillnad. Hur respondenterna svarade och varför är enbart fenomen vi kan spekulera 

kring.  

  

Vi anser att fortsatt forskning kring skadereduktion kan vara av nytta eftersom det fortfarande 

finns stridigheter kring skadereducerande metoder och att hur man talar om ett fenomen ger 

fördelar eller konsekvenser för fenomenet, t.ex. Körner och Treloars (2004) studie om när 

nyhetsrapportering ledde till att sprutbytet stängdes. Det är av intresse att fortsätta forska om 

föreställningar och diskurser men kring andra skadereducerande metoder eller skadereduktion 

överlag. Detta eftersom det kan vara av vikt för de berörda målgrupperna, t.ex. individer med 

beroendeproblematik, att belysa hur skadereduktion utvecklas i Sverige och hur olika diskurser 

stoppar eller främjar utvecklingen eftersom arbetsmetoden och dess insatser berör deras liv och 

hälsa.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Presentation av studien 

- Presentera oss själva och studien, fråga om tillåtelse att spela in, informera vad 

materialet kommer att användas till. 

- Förklara avidentifiering, konfidentialitet, frivillighet, samtycke till medverkan. 

Teman: Harm reduction, sprututbyte, brukare, missbruk, narkotikapolitik, attityder, 

upplevelser, kunskaper, bakgrund 

________________________________________________________________ 

Harm reduction 

• Vad har du för tankar kring harm reduction? 

• Vad är positivt? 

• Vad är negativt? 

• Kan du berätta om dina kunskaper/upplevelser kring harm reduction? 

• Det finns ett viss motstånd kring harm reduction i Sverige, vad tror du det beror på? 

Sprututbyte 

- Kan du berätta lite om dina kunskaper/upplevelser kring sprututbytesverksamheter? 

- Vad tycker du om det? 

- Vad är positivt med sprututbyte? 

- Vad är negativt med sprututbyte? 

- Det finns ett viss motstånd kring sprututbyte i Sverige, vad tror du det beror på? 

Brukarna 

 - Vad tänker du kring sprututbytets brukare? Vad är utmärkande för dem? 

- Vad gör brukare stigmatiserade? 

- Vad tror du skulle hjälpa narkotikabrukare? 

Missbruk 

- Hur ser du på missbruk? 

- Vad har du för tankar kring bruket av narkotika? 

- Hur ser du på dem som använder sig av narkotika? 

- Vad kännetecknar brukare av narkotika? 

 

Narkotikapolitik 

- Hur ser du på svensk narkotikapolitik? Vad är bra? Vad är dåligt? 

- Har du en uppfattning kring hur lagarna påverkar droganvändare? 

 

Övrigt (attityder, värderingar) - kan bli följdfrågor till varje tema eller tas upp i slutet 

- Hur uppfattar du dina kollegors åsikter kring skademinimering? 

- Är det många i din närhet som har liknande åsikter som dig? 

- Hur motiverar du dina åsikter? / Vad grundar du dina åsikter på? 
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- Vad tror du är anledningen till att du format denna åsikt? 

Bakgrundsinformation 

- Yrke 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Arbetserfarenhet 

Avslutande frågor 

- Har intervjupersonen någon fråga? Har vi missat något? 

 

  

  

  


