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Sammanfattning 

Sprutbyte har varit ett kontroversiellt ämne för debatt och forskning sedan 1980-talet. 

Denna studie syftar till att belysa fyra ideella organisationers – Convictus, Svenska 

Brukarföreningen (SBF), IOGT-NTO och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 

– arbete i sprutbytesdebatten i Stockholm och på så sätt utvidga förståelsen för både 

debatten och hur den ideella sektorn möjligen kan vara en del av större social 

förändring. Vilken inställning organisationerna haft till sprutbyte och hur den 

inställningen är nära kopplad till organisationernas syn på narkotika i allmänt, hur 

organisationerna argumenterat för respektive mot sprutbyte och hur argumenten 

legitimerats samt hur organisationerna ser på sin roll i sprutbytesdebatten är frågor som 

behandlas i studien. Eftersom organisationerna anses agera utifrån olika 

verklighetsuppfattningar analyseras organisationernas argument och inställningar utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Empirin består av fyra intervjuer med 

organisationsrepresentanter och hemsidematerial. Den verklighet som IOGT-NTO och 

RNS representerar kan uppfattas som vad Berger och Luckmann kallar en dominerande 

kärnverklighet. Dessa organisationer är emot sprutbyte, förespråkar narkotikafrihet samt 

restriktiv narkotikapolitik och lagstiftning. Convictus och SBF däremot är förespråkare 

för sprutbyte. De har underordnade verklighetsuppfattningar och arbetar för 

avstigmatisering, smittskydd och bättre vård och hälsa för narkotikaanvändare. Dessa 

organisationer är representanter för vad Berger och Luckmann kallar för subuniversum. 

Subuniversum kan uppmana kärnverkligheten och möjliggöra social förändring. 

Sprutbyte kan uppfattas som en signal för en samhällsförändring mot ett mer liberalt, 

skadebegränsande sätt att se narkotikaanvändning på. Studien visar att 

sprutbytesdebatten i Stockholm, när det gäller de studerade ideella organisationerna, 

handlat om mer än enbart själva sprutbytet: rättigheter för en marginell grupp, 

samhällets ansvar för sina medlemmar, vad i narkotikaanvändningen anses vara 

problematiskt och hur dessa problem ska åtgärdas.   
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Inledning 

I Sverige uppskattas det finnas nästintill 30 000 tunga narkomaner (SOU 2011:35b: 519). De 

flesta tunga narkomaner (främst de som använder amfetamin och heroin) injicerar narkotika 

direkt i sitt blodomlopp. Att använda narkotika medför ofta negativa biverkningar för 

användares liv såsom försämrad hälsa, försvårade eller brutna människorelationer, hemlöshet 

och kriminalitet. Problem som direkt kan kopplas till injicerande av narkotika är till exempel 

infektioner i huden, vener som blir förstörda samt HIV och hepatit. Dessa beror för det mesta 

på smutsiga sprutor och trubbiga nålar lika väl som på att dela sprutverktyg med andra.
1
 

Spridningen (och upptäckten) av HIV på 1980-talet, både i Sverige och runt i världen, 

begärde lösningar för att stoppa smittan. Injicerande narkomaner var redan då en känd grupp i 

vilken hiv främst spreds. Trots sin restriktiva narkotikapolitik var Sverige ett av de första 

länderna att introducera sprutbytesprogram. 1986 respektive 1987 öppnades de första 

sprutbytesklinikerna i försöksform i Lund och Malmö. 

Trots Skånes pionjärroll infördes en lag om sprutbyte (SFS 2006:323) först 2006 i Sverige. Då 

blev det möjligt att inom landstinget bedriva sprutbytesverksamhet när Socialstyrelsen 

beviljat tillstånd. Än idag går det inte att köpa rena sprutor på apoteket, vilket är möjligt i 

andra europeiska länder, (SOU 2011:35a: 240-241) och trots lagen har bara tre nya 

sprutbytesprogram öppnats (i Helsingborg, Kalmar och Stockholm). Stockholm, där det 

beräknas finnas upp till 8000-9000 injicerande narkomaner (SLL), beviljades 2010 tillstånd 

att starta sprutbyte men verksamheten öppnades först nyligen – i april 2013. 

Sprutbyte har varit ett debattämne sedan 1980-talet, inte minst i Stockholm. Förutom att 

frågan behandlats på delvis ideologiska/normativa grunder har även forskarvärlden länge 

argumenterat både för och emot det. Sprutbyte har således varit ett motsägelsefullt 

forskningsområde, både i Sverige och internationellt. En av de mest diskuterade studierna i 

Sverige är Sprututbyte av Kerstin Käll m.fl. (2005) där författarna ställer sig negativa till 

                                                 

1 Intravenösa narkomaner använder oftast även andra verktyg, t.ex. för att blanda och koka 

narkotikalösningen, än enbart sprutor och nålar. Alla verktyg måste vara rena för att minimera risken för 

smittspridning och andra hälsoproblem direkt kopplade till injicering. De flesta sprutbyteskliniker erbjuder 

även annan utrustning än enbart nålar och sprutor. 
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sprutbyte och menar att sprutbyte kan ha negativa effekter. Studien har fått enormt mycket 

kritik bland annat från Antoniusson m.fl. (2005) som anser att Käll m.fl. har ett tydligt 

politiskt syfte med sin studie och att de inte uppfyller de krav som ställs för en 

forskningsgenomgång. Förutom den inblick över sprutbyteshistoriken som ingår i Käll m.fl. 

har det inte skrivits mycket om den långa beslutsprocessen i Sverige. Kalle Tryggvesson 

(2012) har granskat svenska politikers och myndigheters argument och förslag i 

sprutbytesfrågan under de senaste 25 åren. Tryggvesson ger antydan om att dessa aktörer inte 

ger en helhetsbild – det är möjligt att det finns andra möjliga aktörer i beslutsspelet, 

exempelvis ideella organisationer.  

Politiken påverkas av det allmänna samhällsklimatet. Alla riksdagsledamöter är inte insatta i 

sprutbytesfrågan och det finns en risk att de nätverk ledamöterna ingår i, den allmänna 

debatten och väljarna påverkar deras verklighetsuppfattning och således även deras 

beslutsfattande. Dessutom har sociala rörelser (bland annat arbetar- och kvinnorörelsen) 

traditionellt haft ett stort inflytande i det svenska samhället. Det är således intressant att 

studera hur ideella organisationer, både förespråkare och motståndare, har arbetat i 

sprutbytesfrågan. I denna studie analyseras hur Convictus, Svenska Brukarföreningen, IOGT-

NTO och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle har arbetat i frågan samt vilken inställning 

de har till sprutbyte utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Syfte och frågeställningar 

Med en kvalitativ ansats studeras fyra ideella organisationer som alla deltagit i 

sprutbytesdebatten i Stockholm. Studiens empiriska material består av intervjuer och 

hemsidematerial. Studiens syfte är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka 

organisationernas inställning till sprutbytet och hur de ideella organisationerna arbetat i 

sprutbytesfrågan. Mer specifikt avser studien att belysa: 

 Vilka argument använder organisationerna i sitt arbete för eller emot sprutbyte? Kan 

man urskilja vissa centrala argument? 

 Hur legitimerar organisationerna sina argument? 

 Hur relateras organisationernas inställningar till sprutbyte till deras syn på narkotika i 

allmänt? 

 Upplever organisationerna att de spelat en roll i sprutbytesfrågan? 



 

 3 

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att studera fyra ideella organisationer (Convictus, Svenska 

Brukarföreningen, IOGT-NTO och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) som aktivt arbetat 

för eller emot legalisering av sprutbyte i Stockholms län och hur detta arbete sett ut samt hur 

argumentationen förts. Även om ideella organisationers argumentation inte behöver skilja sig 

mellan Stockholm och övriga Sverige är det speciellt intressant att studera just Stockholm då 

Stockholm är Sveriges största stad och tyngre former av narkotikaanvändning brukar vara 

koncentrerade till storstadsregionerna (CAN, 2011).  

Disposition 

Under rubriken Teori presenteras det teoretiska ramverket, de viktigaste begreppen och den 

tidigare forskningen inom ämnet. I metodavsnittet beskrivs utförligt val av metod, hur urval, 

intervjuer, kodning och analys genomfördes samt diskuteras studiens svagheter och styrkor 

men även problematiken kring anonymitet och etik. I resultatdelen presenteras citat från 

intervjuerna och annan empiri utifrån sammanfattande rubriker. I analysdelen besvaras 

frågeställningarna genom att sammanföra det teoretiska perspektivet med resultatet. Slutligen 

diskuteras studiens resultat i ett mer generellt perspektiv och ges förslag på vidare forskning 

inom ämnet. 

Teori 

Studien behandlar sprutbytesdebatten utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Enligt 

socialkonstruktivismen har alla en egen, subjektiv uppfattning om verkligheten och därmed 

ser allas verklighet olika ut (Berger & Luckmann, 2007). Då vad som anses ”rätt” och ”fel” i 

olika organisationer inom sprutbytesdebatten verkar bero på vilken verklighetsuppfattning 

organisationerna har kring narkotika och narkotikaanvändning är det intressant att studera 

fenomenet utifrån detta perspektiv. Socialkonstruktivismen är inte den enda möjliga teoretiska 

ramen för att studera ämnet men jag ville betona den motsättningen som finns mellan olika 

organisationerna i denna studie.  
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Hur verkligheten skapas 

Berger och Luckmann (2007) anser att kunskap och verkligheten skapas genom vår 

interaktion med andra, med andra ord konstrueras verkligheten socialt. Våra egna 

livsupplevelser och vår miljö påverkar hur vi upplever världen och eftersom varje individ är 

unik, är heller våra uppfattningar aldrig lika. Vi har dock en någorlunda gemensam 

uppfattning om verkligheten när vi interagerar med varandra och denna verklighet kallar 

Berger och Luckmann (ibid.) för vardagslivets verklighet. Det är denna verklighet som tas för 

given och inte ifrågasätts, den har institutionaliserats och objektiverats, vilket betyder att den 

ter sig som en verklighet som finns där oavsett våra definitioner (Berger & Luckmann, 2007). 

Utan denna ”objektiva” verklighet skulle interaktionen vara omöjlig eller åtminstone mycket 

svår, vilket framkommer i situationer där man inte förstår varandra av någon anledning, till 

exempel på grund av olika kulturella bakgrunder. Om man antar att vardagslivets verklighet 

är den dominerande, kärnverkligheten kan de verkligheter som skiljer sig från den ses som 

underordnade betydelseuniversum eller subuniversum (ibid.). Dessa kan tolkas som 

subkulturer, dvs. olika kulturyttringar eller kollektiv inom en kultur (eller ett samhälle). De 

kan även konkurrera eller stå i konflikt med den dominerande verkligheten och kan således 

möjliggöra social förändring (ibid.).  

Själva socialkonstruktivismen synliggör möjligheten till social förändring i och med att 

verkligheten anses vara socialt konstruerad. ”Alla sociala fenomen är konstruktioner som 

producerats historiskt genom mänsklig aktivitet” (Berger & Luckmann, 2007: 125). 

Människorna har skapat de institutioner och de problem som finns idag. Om det var möjligt 

att konstruera de förhållandena som finns, är det även möjligt att rekonstruera dem. Det är inte 

alltid lätt att se att definitionerna hela tiden utvecklas (Spector & Kitsuse, 1973). På detta sätt 

kan socialkonstruktivismen betraktas som optimistisk. Genom att synliggöra utveckling över 

tid kan socialkonstruktivistiska studier bidra till emancipation (Sahlin, 2002: 109). 

Berger och Luckmann (2007) diskuterar att verkligheten måste legitimeras, dvs. att den måste 

förklaras på ett adekvat sätt, så att den kan leva vidare. De presenterar fyra 

legitimeringsnivåer. Språket kan ses som en början till legitimering, och ord handlar om både 

värderingar och kunskap, enligt Berger och Luckmann. Rudimentära teorier såsom ordspråk 

och visdomsord är nästa steg i legitimeringsprocessen. De sammanför olika betydelser, ofta i 

form av ”någon gör något” eller ”något leder till något annat”. Huruvida organisationers 

argument kan ses som rudimentära teorier, diskuteras längre fram. 
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Den tredje nivån kan kallas för specialiserad kunskap, som innebär att vissa institutioner 

legitimeras på grund av sin expertis. Exempelvis antas skolväsendet bäst sköta barns 

intellektuella utveckling eller sjukhusen på bästa möjliga sätt bota de sjuka. Den här nivån är 

speciellt viktig när det gäller den här studien eftersom det pågående diskuteras vilken 

samhällsenhet som bäst kan lösa narkotikaproblemen. Huruvida det är socialmyndigheterna, 

sjukvården eller rättsystemet har man olika åsikter om.  

Den fjärde legitimeringsnivån är symboliska universa som är en samling av alla teorier och 

mycket svårare att förändra. Enligt min tolkning syftar symboliska universa till 

”fundamentala” antaganden och föreställningar om livet, till exempel att man inte får skada 

andra, vilka lägger grunden för alla andra legitimeringsnivåer.  

Som tidigare antytts fokuserar Berger och Luckmann sin teori på vardagslivets verklighet och 

hur kunskap skapas socialt. Spector och Kitsuse (1973, 1987) diskuterar däremot hur 

definitioner av sociala problem skapas. Dessa två teorier står inte i motsättning till varandra 

utan är snarare fördjupningar av varandra. Det som är väsentligt i de båda teorierna är 

förmågan att ifrågasätta det uppenbara. Vad man kan lära sig av socialkonstruktivismen är att 

skapa en mer kritisk inställning till både sig själv och andra. En kritisk förhållning behöver 

inte betyda att man ifrågasätter sin egen eller andras världsuppfattning för att den är fel, utan 

snarare att man är öppen för nya möjligheter. Att analysera utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan dock leda till att man överbetonar skillnader mellan olika aktörer, och den 

möjliga sociala förändringen. Denna studie fångar organisationernas uppfattningar om 

sprutbytesdebatten men kan i mindre utsträckning säga något om hur organisationerna faktiskt 

påverkat processen.   

Skapande av sociala problem  

På samma sätt som verkligheten skapas med hjälp av ord och interaktion, definieras även 

sociala problem socialt. Fenomen i samhället blir problem först när någon definierar fenomen 

som problematiska. Att använda narkotika behöver inte vara ett problem i sig, inte heller 

sprutbyte. De blir problem först när vi uttrycker oro för dessa fenomen och när vi inser att 

dessa fenomen måste åtgärdas på något sätt. Anledningarna att definiera ett fenomen som ett 

socialt problem kan variera allt från social kontroll till hälsa och moral. Anledningarna är 

dock inte av intresse för socialkonstruktivisterna utan den processen då sociala fenomen blir 

definierade som problem. Spector och Kitsuse (1987) kallar den ansats som studerar sociala 
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problem på detta sätt för social definitional approach. Enligt Spector och Kitsuse är begreppet 

claims-making (activity) det viktigaste elementet i att studera hur sociala problem skapas. 

Istället för att se sociala problem som objektiva förhållanden, ser Spector och Kitsuse dem 

som att vissa aktörer argumenterar för existensen av vissa förhållanden och därmed definierar 

dem som sociala problem (Spector & Kitsuse, 1987: 74). Spector och Kitsuse kallar de 

förhållanden som definieras som sociala problem för antagna (putative) förhållanden och med 

hjälp av detta vill de betona att förhållandena inte nödvändigtvis behöver existera (ett känt 

exempel på detta är häxförföljelserna). 

Best (1995) delar in definitionsprocessen i fyra element; claims, claims-makers, connections 

och policies. Claims är de argument och krav som någon för och ställer på någon annan. 

Claims-makers är aktörerna som ställer kraven. Connections är de samband till eller de 

samarbeten med andra organisationer eller sociala rörelser, som aktörerna har. Slutligen är 

policies den politik aktörerna förespråkar och de beslut deras argumentering bidrar till. Dessa 

element kommer i denna studie användas för att se alla viktiga delar i en vanlig 

definitionsprocess samt hjälpa till i kodningsprocessen. 

Tidigare forskning 

Det har genomförts ett stort antal socialkonstruktivistiska studier i sociologi. De är ofta 

fallstudier, om till exempel hur ett socialt fenomen började betraktas som ett socialt problem, 

det vill säga hur vissa grupper (med makt) lyckats omformulera ett socialt fenomen till ett 

socialt problem (Best, 1995). Fallstudierna handlar ofta om definitionsprocessen i sig och 

syftar inte nödvändigtvis till att belysa själva fenomenet. De kan handla allt från hur 

förföljelse (stalking) började beskrivas inom media som ett socialt problem, även om 

förföljelser hade skett även tidigare (Lowney & Best, 1995), till hur ofrivillig barnlöshet blev 

ett socialt problem istället för ett personligt privat problem trots att statistiken inte visade 

någon minskning i människors fertilitet (Scritchfield, 1995).  

Nichols (1995) hävdar att för att förstå argumentens innehåll, aktörer, retoriska taktiker och 

publikresponser (audience responses) måste man förstå kontexten för alla dessa. Exempelvis 

skulle den här studien, och de resultat den framkommer till, troligtvis analyseras helt 

annorlunda i en annan narkotikapolitisk kontext än den svenska. Till exempel har sprutbyte 

diskuterats med andra termer i Finland (Tammi, 2005; se längre fram) än i Sverige. Sociala 

problem uppstår alltid i en viss kontext, och även om problemet kan vara det samma, kan 
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definitionerna variera från ett land till ett annat eller inom ett land vilket denna studie visar. 

Som jag kommer att diskutera genom hela studien kan sprutbytesdebatten inte studeras utan 

att ta hänsyn till det narkotikapolitiska sammanhanget. Den inställningen de studerade 

organisationerna har till sprutbyte måste relateras till hur de ser på narkotikafrågan mer 

allmänt.  

Best (1995) skriver att aktörer vanligtvis betonar vissa aspekter i ett fenomen, medan andra 

aspekter inte nämns. Detta kan verka självklart men ofta argumenterar aktörerna så självsäkert 

att publiken glömmer bort detta. Best påpekar även hur aktörer beskriver de delaktiga (i ett 

fenomen) med särskilda namn som kategoriserar dem. Det är till exempel inte helt klart vad 

narkotikaanvändare ska kallas för i Sverige; vissa använder termen brukare eller missbrukare 

medan andra föredrar ordet narkoman (se vidare i Goldberg, 2005; Anker m.fl. 2006). Den 

svenska narkotikapolitiken ser all användning av narkotika som missbruk (Laanemets, 2006). 

Med andra ord skapar aktörerna verkligheten runt ett fenomen enligt den 

verklighetsuppfattning de har eller vill förmedla. 

Som tidigare nämnts har sprutbyte varit ett debattämne sedan 1980-talet där aktörerna ofta 

bildat två läger. Strike m.fl. (2002) menar att själva sprutbytesprogrammen kan delas in i två 

kategorier beroende på hur personalen på sprutbytesverksamheter uppfattar sprutor. 

Kategorierna är (1) de som ser sprutor som en risk och (2) de som ser sprutbytesveksamheten 

som en viktig preventiv åtgärd för att hindra HIV-smittning.  Där man ser sprutan som en risk 

håller personalen hårt på principen om ”en ren spruta mot en använd spruta” då sprutor som 

inte lämnas tillbaka skulle utgöra en risk för smittspridning hos narkomanerna och speciellt 

hos allmänheten.  

Harm reduction
2
-rörelsen är ett exempel på den preventiva sidan, enligt mig. Tammi och 

Hurme (2007) sammanfattar rörelsens principer i fyra punkter. (1) Narkotikabruk ska 

betraktas med neutrala, inte moraliska termer. Narkotika eller narkotikabruk i sig utgör inte ett 

problem, utan de skador narkotika förorsakar och de risker som finns med narkotikabruk. 

Utifrån detta perspektiv betraktas narkotikabruk som ett val som individer gör, trots riskerna, 

och därför ska narkotikabruk inte regleras. (2) Rörelsen vill att narkomaner skulle behandlas 

som normala medborgare istället för sjuka eller kriminella. Denna punkt betonar narkomaners 

                                                 

2   Till exempel sprutbyte kan ses som en skadebegränsande åtgärd vilket betyder att åtgärden inte antas 

leda till drogfrihet utan minska eller begränsa de risker och problem som ett långvarigt narkotikabruk ofta 

leder till, till exempel HIV- och hepatit C-smitta. Det finns även andra former av skadereducerande 

åtgärder, till och med legalisering av narkotika kan ses som en sådan. 
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rationalitet och förmåga att ta hand om sig. En av skadorna relaterade till narkotikabruk är 

stigmatisering och att bli av med stigman minskar därmed skadan. (3) Narkotikapolitiken bör 

baseras på vetenskap och erfarenhet istället för moral och orealistiska värderingar. Det 

väsentligaste enligt denna tes är att man ska förhålla sig pragmatiskt gentemot 

narkotikafrågor. (4) Slutligen ställer rörelsen sig kritisk mot den restriktiva narkotikapolitiken 

som hävdas inte respektera människorättigheter. Tammi och Hurme drar kopplingar mellan 

harm reduction och nykterhetsrörelsen och påpekar att det centrala inom båda rörelserna är 

uppnåendet av självmedvetenhet och självkontroll. Rörelsen uppmanar narkomaner med 

andra ord till empowerment (att ta makt över sig själva) och slutligen till att frigöra sig från 

stigmatisering och återta en position som samhällsmedborgare, det vill säga till emancipation 

(Tammi & Hurme, 2007). Enligt Tammi och Hurme passar rörelsens principer väl in i dagens 

samhälle där individualistiska och liberala idéer vinner allt större gehör.  Det bör betonas att 

harm reduction-rörelsen inte ser narkotikaanvändning som en sjukdom, även om den 

förespråkar hälsoinriktade insatser istället för kriminalisering av narkotikaanvändning. På så 

sätt ska den inte blandas ihop med medikalisering, som vanligtvis syftar till en situation då ett 

fenomen omdefinieras till medicinska termer.  

Keefe, Lane och Swarts (2006) undersökte fyra hälsoinriktade sociala rörelser
3
 och deras 

inflytande i hälso- och socialpolitiken i USA. Enligt författarna är det viktigt att studera 

sociala rörelser för att synliggöra varför vissa, men inte andra, hälsotillstånd finansieras och 

uppmärksammas i lagar.  Studien visar sex olika strategier rörelserna använde sig av i 

skapandet av en politisk röst. (1) Människorna tar makt över sitt hälsotillstånd och det 

beslutsfattande som rör ens situation (empowerment). (2) Människorna tar makt över 

språkanvändningen; det har en helt annan förstärkande effekt att kalla sig för en person som 

lever med en sjukdom än för en patient eller ett offer för samma sjukdom. (3) Genom att 

påverka forskningen och medicinutveckling kan man påverka även politiken. (4) Direkt 

lobbyverksamhet utgör den fjärde strategin. Att ta med en politiker till aktivisternas verklighet 

är ett exempel på hur man direkt kan påverka en politikers åsikt och på så sätt även flera 

beslutsfattare, till exempel politikerns partikamrater. (5) Starta alternativa behandlingar eller 

verksamheter (jämför Missbruksutredningen (SOU 2011:35b: 869-882) om ideella sektorns 

betydelse i t.ex. att erbjuda alternativ vård) är den femte strategin. (6) Rörelserna ska aktivt 

arbeta för lagstiftning eller lagförändring. Det viktigaste med rörelserna är enligt författarna 

                                                 

3 Kvinnohälso-, AIDS Coalition to Unleash Power-, bröstcancer- och sprutbytesrörelsen. 
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att aktivisterna blir experter på sin egen hälsa genom att de läser om forskningen och utbildar 

sig i det medicinska språkbruket, men att de även har erfarenheten, att de vet vad de pratar 

om, vilket bör ses som en stryka gentemot andra experter.  

Bowen (2012) gör en moralpolitisk analys om den 21 år långa perioden mellan 1988 och 2009 

då sprutbyte inte finansierades på federalnivå i USA. I analysen framkommer att det politiska 

beslutsfattande och lagstiftningen präglats av värdebaserade argument mot sprutbyte istället 

för rationalitet när det gäller ekonomi, logik eller folkhälsa. Hon utgår från Gormleys (1986) 

hearing room politics som syftar till åtgärder som är mycket beaktansvärda och därför 

omdebatterade men enkla i utformning (som sprutbyte). Ofta är flera olika grupper 

involverade i debatten; politiker, journalister och medborgaraktivister. Ett sådant debattämne 

skiljer sig från något som är viktigt men mycket komplex i utformning (Bowen exemplifierar 

med transportreglering). Bowen påpekar att sprutbyte tilldrar sig mycket uppmärksamhet på 

grund av det är kopplat till mycket moraliskt laddade frågor; drogbruk och hiv (som i sin tur 

länge varit kopplad till homosexuella män och injektionsnarkomaner). Det är mindre troligt 

att exempelvis transportreglering skulle upplevas lika kontroversiellt. Det är med andra ord 

lättare att debattera ämnen som sprutbyte utifrån olika moraliska perspektiv än ämnen som 

inte väcker lika starka reaktioner. Bowen ser även kopplingar till ”syndens politik” som är 

Meiers (1994) vidareutveckling av hearing room politics.
4
 Det är lätt att uppmärksamma 

likartiga tendenser även i Sverige (se Tryggvesson, 2012 och Gould, 1994 nedan). 

Det diskuteras ofta varför narkotika anses vara ett så viktigt och stort problem i det svenska 

samhället. Anledningarna behöver inte alltid baseras på ”verkligheten”. En fallstudie om 

”crack-skräck” i USA mellan 1986 och 1992 (Reinarman & Levine, 1995) belyser en möjlig 

förklaring till oro över narkotikabruk. Reinarman och Levine skriver att trots att crack i sig är 

ett farligt drog överdrevs dess spridning och effekter rejält bland den amerikanska 

befolkningen. Forskarna beskriver hur politiker överdramatiserade bruket av crack, inte för att 

värna om folkhälsa utan för att vinna flera röster vid valen. Dels ville de att uppmärksamheten 

flyttades från statens ekonomiska svårigheter, dels var crack en perfekt syndabock för alla 

problem i landet vilka egentligen förorsakades av de ekonomiska (och andra mer 

fundamentala) svårigheterna. Media var en viktig del i att måla upp denna bild. Det kan 

spekuleras kring om liknande överdrifter bidrog till uppkomsten av den strikta 

narkotikapolitiken och lagstiftningen i Sverige på 1960-talet och hur narkotikaproblemet 

                                                 

4 Jag utgår från Bowens läsning av både Meier (1994) och Gormley (1986). 
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beskrevs för att legitimera åtgärderna (Laanemets, 2006). Problemet likställdes med 

epidemier och väntande katastrofer om samhället inte tog kontroll över situationen 

(Tryggvesson, 2012; Laanemets, 2006). Gould (1994) beskriver det svenska motståndet för att 

starta flera sprutbytesverksamheter som en moralpanik i ett annars rationellt samhälle. Han ser 

inte någon enstaka aktör som en orsak till denna panik utan motståndet är en summa av 

politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden. Alla samhällsskiftningar i slutet av 

millenniet hotade den svenska rationaliteten och att bekämpa narkotikan var med andra ord 

rationellt ur detta perspektiv (Gould, 1994). Det viktigaste var inte själva narkotikan utan det 

som narkotikan symboliserade.  Alla sociala fenomen utgör således ett möjligt socialt problem 

– ”allt” som krävs är att definiera fenomenet som ett socialt problem.  

Den tidigare nämnda artikeln av Tryggvesson (2012) klargör vilka argument i 

sprutbytesdebatten svenska myndigheter och politiker använt, samt hur argumenteringen ofta 

förändrats under processen. Först har myndigheterna (till exempel Socialstyrelsen) genomfört 

en utredning och kommit fram till att sprutbyte minskar narkotikarelaterade skador (t.ex. 

smittorisken). När dessa utredningar ingått i den politiska diskussionen har de sedan blivit en 

del av narkotikapolitiken, som enligt Tryggvesson präglas av känslor och dramatisering, och 

står i motsättning till den aktuella forskningen. Tryggvesson hittar tre argument som använts 

mot sprutbyte; att sprutbyte saknar effekt, att det ger fel antydan om narkotikapolitiken samt 

att det inte behövs. Enligt Tryggvesson visar studien att det svenska samhället fortfarande 

starkt präglas av uppfattningen att narkotikabruk och problem kopplade till det bäst hanteras 

genom en restriktiv narkotikapolitik. Argumenten för sprutbyte (men även 

substitutionsbehandling
5
) har legitimerats bara om de föreslagna åtgärderna ansetts leda till 

narkotikafrihet (Tryggvesson, 2012). Att enbart argumentera i termer av skadebegränsande 

(harm reduction) åtgärder har således inte varit lyckosamt i den svenska debatten, trots 

sprutbyteslagen. Laanemets (2006) hävdar att även organisering bland narkotikaanvändare har 

följt samma mönster; de organisationer där användare är involverade har vanligtvis varit 

organisationer för före detta-användare.  

En intressant jämförelse med den svenska utvecklingen är Tammis (2005) studie om hur 

sprutbyte infördes i Finland som en del av den repressiva politiken. Liksom Tryggvesson 

                                                 

5 Ofta även kallad för läkemedelsbehandling, läkemedelsassisterad behandling eller underhållsbehandling. 

En behandling för opiatberoende där ett läkemedel (metadon eller subutex) används för att minska 

abstinenssymtom och drogsuget (och på så sätt ”ersätta” den illegala drogen) (SOU 2011:35, vol. 1, s. 

230). 
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(2012) påpekar var diskussionen mångsidigare i Finland än i Sverige. Dels sågs sprutbyte från 

likadana perspektiv som i Sverige, från ett folkhälsoperspektiv där smittskydd för missbrukare 

är viktigt, och från ett narkotikapolitiskt perspektiv, och dels diskuterades frågan i helt andra 

termer (Tammi, 2005; Tryggvesson, 2012). I Finland ansågs sprutbyte även vara en åtgärd för 

den allmänna tryggheten och säkerheten – det var en lösning till att hålla orena sprutor borta 

från allmänhetens händer och till att hindra HIV-smittspridningen till allmänheten (Tammi, 

2005). Det hänvisades även till etik genom att vädja till motståndarnas samvete angående alla 

de liv som skulle räddas med hjälp av sprutbyte. Dessutom ansågs staten spara mycket med en 

skadereducerande åtgärd som sprutbyte. 

Metod 

Val av metod 

Studiens syfte är att få en förståelse för hur ideella organisationer arbetat i sprutbytesfrågan 

och hur de själva upplever frågans utveckling. Därför valdes en kvalitativ metod, med 

kvalitativa intervjuer som främsta datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer syftar till att 

förstå ett fenomen ur respondenternas perspektiv (Kvale, 2009: 39) och att öka forskarens 

förståelse för studieämnet. Intervjuerna var också ett sätt att se organisationerna i deras 

naturliga miljö (Aspers, 2010). Den andra datakällan är material hämtat från organisationernas 

elektroniska hemsidor. Beslutet att använda material från hemsidorna fattades efter 

intervjuerna; dels för att alla respondenter hänvisade till dem under intervjuerna och dels 

också för att skapa en mer nyanserad bild av respondenternas svar. Det material som hämtats 

från organisationernas hemsidor är alltså material som respondenterna själva hänvisar till. Det 

kan handla till exempel om personliga bloggar, verksamhetsstadgar eller affischer. Ibland 

hänvisar respondenterna dock inte till något specifikt utan till hemsidan mer allmänt. I sådana 

fall har materialet och valet av material kritiskt utvärderats och målet med detta är att stödja 

respondenternas uttalanden och inte forskarens tankar eller tolkningar. 
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Urval 

De ideella organisationer som skulle tillfrågas om medverkan i studien skulle uppfylla tre 

kriterier; de skulle vara verksamma i Stockholmsområdet, ha en tydlig åsikt om sprutbyte 

samt arbeta främst med narkotikafrågor. Organisationer som granskades för att uppfylla de två 

första kriterierna hittades genom en enkel sökning av olika organisationer som arbetar med 

narkotikarelaterade frågor.  

Baserat på de tre kriterierna valdes två organisationer som officiellt har varit och är för 

sprutbyte, Convictus och Svenska Brukarföreningen (SBF), och två som har varit och är emot 

sprutbyte, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och IOGT-NTO. Ett sådant urval 

görs för att kunna maximera variationen och för att se studieämnet från olika perspektiv 

(Creswell, 2007).  Att studera endast en organisation skulle inte ge en tillräcklig bild av 

sprutbytesdebatten, inte heller om bara förespråkare alternativt motståndare studerades. 

Samspelet mellan olika aktörer skulle förloras. Det använda urvalet möjliggör en bredare 

analys av debatten. 

Representanter med högst position inom varje organisation tillfrågades om medverkan i 

studien. Detta urval är strategiskt och görs på vissa grunder; dels har alla dessa personer länge 

varit med i organisationerna och antas således ha mest kunskap och erfarenhet om 

studieämnet, dels är dessa personer de främsta representanterna inom respektive organisation. 

Därför är det troligt att de har varit mest verksamma och mest synliga i sprutbytesdebatten. 

Alla valda representanter tillfrågades om medverkan per mejl där forskaren och studien kort 

presenterades. Avsikten var att i mejlet inte ge för mycket information om studien så att 

respondenterna öppet skulle kunna berätta om sina tankar kring ämnet. Detta fungerade bra i 

alla fall förutom i SBF:s fall där det korta mejlet möjligtvis ledde till att ”fel” representant för 

organisationen intervjuades. De tillfrågade personerna hade dock möjlighet att ställa frågor. 

De som kontaktades i första hand och som direkt ställde upp för en intervju var Convictus 

verksamhetschef Claes Heijbel och RNS:s generalsekreterare Per Johansson. Trots sitt 

intresse för att medverka i studien, rekommenderade SBF:s ordförande Berne Stålenkrantz 

mig att kontakta ordförandet i Stockholms brukarförening, Christina Paulsrud, och hon 

intervjuades då istället för Stålenkrantz. Det dröjde länge innan Anna Carlstedt, ordförande i 

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, svarade på tillfrågan och då hade en intervju med Oskar 

Jalkevik, ordförande i IOGT-NTO:s Stockholms distrikt, redan ordnats.  Kontakt med 
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Jalkevik etablerades via Bo Högerstedt, politisk sekreterare i alkohol- och narkotikafrågor i 

IOGT-NTO.   

Intervjuer 

De fyra intervjuerna genomfördes under november och december 2012. De varade från cirka 

en halv timme till en och en halv timme. Under intervjuerna användes en semistrukturerad 

intervjuguide. Guiden innehöll flera teman med relativt konkreta frågor som formulerades 

mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. Det fanns dock utrymme för både 

forskaren och respondenterna för att utvidga teman. För att skapa ett mer naturligt samtal 

informerades respondenterna först mer om studien och forskarens bakgrund. Efter detta bads 

respondenterna att berätta mer allmänt om den organisation de arbetar i och så småningom 

flyttades fokus över till sprutbytesfrågan. Intervjuguiden följdes inte slaviskt men den bidrog 

till att hålla samtalet igång. De två första intervjuerna var mest präglade av oerfarenhet vilket 

kan ha ökat risken för rationaliseringar (Aspers, 2007: 148). När något helt nytt kom upp, var 

jag inte alltid beredd eller kunnig att ställa följdfrågor. Det hade troligtvis varit bra om en av 

intervjuerna hade fungerat som en pilotstudie.  

Alla intervjuer spelades in och sedan transkriberades så snart som möjligt efter intervjun. 

Transkriberingen genomfördes så noggrant som möjligt för att fånga in respondenternas 

naturliga sätt att tala för att hjälpa forskaren att återskapa intervjusituationen under 

kodningsarbetet. Citat som används i resultatdelen kommer dock inte presenteras i 

talspråksform. Varje intervju kompletterades med forskarens egna reflektioner kring 

intervjusituationen vilka ansågs underlätta kodnings- och analysprocessen.  

Kompletterande intervjuer, speciellt i SBF:s och IOGT-NTO:s fall, skulle möjligtvis kunnat 

förstärka studiens reliabilitet. Christina Paulsrud påpekade flera gånger under intervjun att 

Berne Stålenkrantz borde intervjuas eftersom han enligt henne har mer kunskap om hur SBF 

arbetat i frågan på en rikspolitisk nivå. Ett likartat problem gäller intervjun med Oskar 

Jalkevik från IOGT-NTO. Jag blev hänvisad till ytterligare två personer inom IOGT-NTO 

men valde att inte intervjua dem. Sådana här kompromisser gjordes dels p.g.a. tidsramen men 

även dels för att ingen av organisationerna ville särställas gentemot andra. Eftersom 

intervjuerna transkriberades strax efter varje intervju och det respondenterna säger förstärks 

av de andra respondenternas svar beslutade jag att inte göra ytterligare intervjuer. Det de fyra 

respondenterna uttalar, ger en nyanserad bild av sprutbytesfrågan, enligt min åsikt. Man kan 
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urskilja vissa likheter och skillnader mellan organisationerna och på så sätt skapa en 

helhetsbild av debatten. 

Kodning 

Efter en noggrann genomläsning av de transkriberade intervjuerna påbörjades kodningen. Allt 

som var relevant i förhållande till studien, implicit eller explicit, kodades. Bests (1995) fyra 

element (aktörer, argument, samarbete och politik) i en definitionsprocess bidrog till att skapa 

en struktur för kodningsprocessen. Under dessa element skapades sedan underkoder, 

exempelvis under argument koder som smittskydd och politik. Flera koder skapades intervju 

efter intervju och alla intervjuer kodades sedan efter ”kodlistan”, som innehöll cirka 40 koder, 

för att kontrollera om intervjuer innehöll någon av koderna i de andra intervjuerna. Det 

kontrollerades även vilka koder och hur många gånger de fanns i varje enskild intervju för att 

dels se vilka argument som användes av vem och för att rangordna betydelsen av olika 

argument. 

Sedan kategoriserades alla underkoder under fem stycken teman som är (1) aktörer, 

organisationernas verksamhet och konkreta metoder att arbeta i sprutbytesfrågan; (2) 

argument och inställning, vilken inställning de ideella organisationerna har till sprutbytet och 

vilka argument används för att tydliggöra inställningen; (3) legitimering, hur argumenten och 

inställningarna legitimeras; (4) narkotikafrågan mer allmänt, dvs. hur de ideella 

organisationerna ser på narkotikafrågan; samt (5) debatten, organisationernas retrospektiva 

uppfattningar om sprutbytesdebatten. Temana skapades i förhållande till frågeställningarna 

och intervjumaterialet. Hemsidematerialet valdes ut efter kodningen av intervjuerna. 

Analys 

Under kodningsarbetet kontrollerades vilka koder som fanns, och hur många gånger, i varje 

enskild intervju. Syftet med detta var inte att skapa någon slags kvantitativ data som i sig 

skulle användas i analysen, utan för att se vilka argument som användes av vem och för att 

”rangordna” betydelsen av olika argument. Att vissa argument nämns flera gånger än andra 

betyder naturligtvis inte att de andra argumenten saknar betydelse. Men att kontrollera vilka 

argument som återkommer i uttalandena är ett sätt se vilka aspekter respondenterna betonar. 

”Kodfrekvensen” kontrollerades sedan när de sex temana hade bildats för att skapa en 
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helhetsbild av alla intervjuer och se vilka argument som betonades mest. Enligt min 

uppfattning var dessa kontroller ett bra sätt att minska risken för feltolkningar, då jag utgår 

helt från respondenternas utsagor. De aspekter som betonas i resultaten och analysen är de 

aspekter som även respondenterna betonat under intervjuerna. Inga relevanta uttalanden har 

dock lämnats utanför resultaten och analysen. 

Resultaten presenteras i enlighet med kodningstemana och i analysen sammandras resultaten 

med frågeställningarna och det teoretiska ramverket. 

Etik och anonymitet 

Frågan om anonymitet och etik är viktig att ha i åtanke, speciellt när man studerar utsatta 

grupper. Det är forskarens ansvar att se till att studien inte skadar de studerade på något sätt, 

speciellt när en av organisationerna (SBF) är en brukarförening. Möjligheten att vara anonym 

gavs till alla. Tillåtelse att kalla respondenterna med deras riktiga namn och i vilken 

organisation de arbetar i har givits åt forskaren av alla intervjuade. Det ansågs inte finnas 

något etiskt hinder för att kalla respondenterna eller organisationerna med sina riktiga namn 

då dessa är offentliga samt att respondenterna inte har intervjuats i egenskap av privatpersoner 

utan som representanter för sin organisation. I de fall där respondentens uttalanden uppenbart 

är dennes egna tolkningar eller perspektiv och inte nödvändigtvis den officiella åsikten, är 

studiens mål att tydligt visa detta. 

Kritiska kommentarer 

Studiens syfte är inte att exakt beskriva definitionsprocessen utan att retroaktivt återskapa det 

klimat som funnits kring sprutbytesfrågan. I viss mån kan denna studie ses som en explorativ 

studie (Kvale, 2009: 121-122). Studien presenterar en tolkning av sprutbytesfrågan men för 

att kunna uttala sig om den långa definitionsprocessen mer djupgående behöver ideella 

organisationers arbete granskas mer ingående.  

När det gäller förförståelse och tolkning av empirin är det viktigt att skilja mellan intresse som 

forskaren har och intresse som respondenterna (organisationerna) har (Aspers, 2007: 64). 

Forskaren ska utgå från studiens frågeställningar, syfte och teori medan de som studeras 

baserar sina uttalanden och verksamhet på normativa grunder (Aspers, 2007: 65). Avsikten 

med denna studie är således inte att utgå från forskarens ståndpunkt i frågan, och studien tar 
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därmed inte ställning i sprutbytesfrågan, utan kartlägger och analyserar endast de deltagande 

organisationernas uttalanden.  

Personliga erfarenheter och den sociala miljön man ingår i påverkar respondenternas 

uttalanden. Det kan dock antas att det som respondenterna uttalar är en spegling av respektive 

organisation. Eftersom sprutbytesverksamheten redan öppnats i Stockholm så kan 

respondenternas uttalanden ses som retroaktiva bedömningar av sprutbytesfrågan vilket kan 

påverka studiens resultat. Det kan vara lättare att nu uttala något som före öppnandet och 

speciellt före beslutfattandet kan ha upplevts som kontroversiellt. 

Enligt min uppfattning är termerna missbrukare och brukare värdeladdade i den svenska 

kontexten, då de båda hänvisar till en viss verklighetsuppfattning. Termerna 

narkotikaanvändning och narkotikaanvändare är valda för att hålla en neutral, icke-

ställningstagande position i studien. När det direkt hänvisas till organisationernas uttalanden 

används förstås de termer som organisationerna själva använder.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om att säkerställa studiens giltighet respektive tillförlitlighet 

(Kvale, 2009). I studien har triangulering, som betyder att man använder sig av flera olika 

källor, använts både för att göra studien mer tillförlitlig och för att öka validiteten. Att 

använda sig av intervjuer och hemsidematerial skapar också en mångsidigare bild av 

sprutbytesfrågan. Triangulering tillsammans med att studera både motståndare och 

förespråkare ökar studiens reliabilitet då olika källor och olika respondenter vittnar om vissa 

centrala aspekter i sprutbytesdebatten. Noggrann transkribering och kodning är viktiga för 

reliabiliteten (Creswell, 2007) och i den här studien transkriberades alla intervjuer ordagrant 

så snart som möjligt efter intervjuerna och kodningsschemat formulerades flera gånger under 

kodningsprocessen. 
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Resultat  

Aktörer 

IOGT-NTO är en gammal orden och kom till Sverige redan 1879. Alkoholfrågor har varit och 

är fortfarande huvudintresset för organisationen, men även deltagandet i narkotikadebatten är 

idag en del av verksamheten. Organisationen arbetar mycket med drogupplysning bland unga 

och har ett eget ungdomsförbund. IOGT-NTO är en stor organisation med 33 000 medlemmar, 

varav 3 000 i Stockholm, och är verksam i princip i hela Sverige. Organisationens ”vision” är 

att alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv (IOGT-NTO – 

Om oss). Visionen i sig ställer inte krav på medlemmarna eller samhället i stort att inte 

använda narkotika alls men medlemmarna förväntas vara helt nyktra och organisationen 

arbetar för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. IOGT-NTO erbjuder även kamratstöd 

till före detta alkoholister och narkotikaanvändare. IOGT-NTO har varit emot sprutbyte och 

deltagit i debatten, men har inte drivit några kampanjer i frågan.  

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, grundades redan på 1960-talet. Organisationen 

är en känd påtryckar- och lobbygrupp, som arbetar för en restriktiv narkotikapolitik. En av 

organisationens ”meriter” är kriminaliseringen av narkotikabruk 1989. RNS är även en av de 

mest kända sprutbytesmotståndarna. Den har säkert arbetat med opinionsbildning i frågan 

redan på 1980- och 1990-talet då sprutbyte för första gången blev aktuellt. Enligt Per 

Johansson engagerade organisationen sig i frågan när den blev en rikspolitisk fråga, runt 

2003. År 2005 gav RNS:s eget förlag ut den tidigare nämnda boken ”Sprututbyte” av Käll 

m.fl. som kan ses som ett tydligt ställningstagande. Inför riksdagsomröstningen om 

sprutbyteslagen producerade RNS en broschyr och ett vykort enligt Johansson.
6
 Johansson har 

diskuterat sprutbytesfrågan flera gånger på sin egen blogg, Åsikten, som finns på förbundets 

hemsida (RNS). Det viktigaste instrumentet för att påverka den allmänna opinionen och det 

politiska beslutsfattandet är hänvisningar till forskning, fakta och vetenskapliga artiklar. 

Convictus, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, bildades i slutet av 

1980-talet som en kamratförening för HIV-positiva narkotikaanvändare. Organisationens 

arbete har utvecklats mycket under åren och innefattar idag inte enbart HIV-frågan. Hälsa hos 

                                                 

6 Jag kunde tyvärr inte få tag på dessa. 
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narkotikaanvändare och hemlösa är Convictus huvudintresse idag. Föreningen driver tre 

dagverksamheter med 200 besökare dagligen, och ett hälsocenter, har ett rekreationshus i 

Tomtebo samt arbetar uppsökande i Storstockholm (Convictus). Convictus mål är att arbeta 

nära hemlösa och narkotikaanvändare, bemöta dem på ett personligt, välkomnande och 

medmänskligt sätt samt att fungera som en länk mellan de utsatta grupperna och samhället. 

Convictus vill motivera narkotikaanvändare att testa och vaccinera sig mot de blodburna 

smittorna, HIV och hepatit, och även motivera dem till narkotikafrihet. Convictus har en 

systerorganisation i Estland där de haft ett eget sprutbyte i nio år och förespråkar sprutbyte 

därmed av egen erfarenhet. De har även haft konferenser och seminarier, med betoning på 

HIV och hepatit. 

Svenska Brukarföreningen, SBF, startades 2002 av personer i metadonbehandling. Styrelsen 

består av personer med egen erfarenhet av narkotika (det vill säga brukare) och föreningen 

har idag cirka 2 000 medlemmar, varav 1 600 i Stockholms lokalförening. SBF stödjer 

användare av lagliga och illegala narkotika som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt 

beroende (SBF – Om Svenska Brukarföreningen). På riksnivå arbetar SBF för förändring i 

narkotikapolitiken, men i Stockholms brukarförening erbjuds främst kamratstöd. SBF har 

bedrivit sprutbyte inofficiellt i fem år i Stockholm. Enligt ordförandet i Stockholm, Christina 

Paulsrud, är det ungefär 70 personer om dagen som kommer och byter använda sprutor mot 

nya. Utöver det inofficiella sprutbytet har SBF varit delaktig i sprutbytesdebatten i form av 

debattartiklar och seminarier.  

Argument och inställning  

Organisationernas ställer sig till sprutbyte på vitt olika sätt. Vissa teman återkommer i alla 

organisationers uttalanden men beroende på inställningen till sprutbyte – och narkotika i 

allmänhet – får temana olika innehåll. Samma tema kan användas för att argumentera både för 

och emot sprutbyte.  

Sprutbytets för- och nackdelar var ett viktigt tema som organisationerna gärna diskuterade. 

Förespråkarna, men även IOGT-NTO, såg positiva aspekter i sprutbyte. Sprutbytesplatsen 

ansågs kunna fungera som ett ställe där narkotikaanvändare kan mötas på ett positivt sätt och 

som en länk mellan samhället och en grupp som vanligtvis är väldigt svår att nå. Oskar 

Jalkevik från IOGT-NTO diskuterade att i individuella fall kan sprutbyte vara ett positivt steg 

(mot drogfrihet) trots att IOGT-NTO på ett samhällsplan inte förespråkar sprutbyte. Han sade 
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dock att det kan finnas en risk för att fler börjar använda narkotika ifall 

sprutbytesmottagningen ställer vissa krav på till exempel användningsfrekvensen eller den 

använda mängden narkotika osv. RNS instämmer och är orolig för den bristande statistiken 

över användarantalet i Stockholm. Johansson från RNS tror inte själv på att det finns lika 

många injicerande användare som den officiella statistiken hävdar samt betonar att på grund 

av den bristande statistiken kan man inte heller helt korrekt bedöma den framtida 

sprutbytesverksamhetens effektivitet och ifall den ökar antalet användare.  

SBF och Convictus ser sprutbytet som en självklar grundrättighet som inte ifrågasätts. Alla 

bör ha rätt till bra vård, behandling och hälsa, trots att man använder narkotika. Som Christina 

Paulsrud från SBF uttrycker det: ”Ingen ska förnekas högsta tänkbara standard av sjukvård 

och smittskydd utifrån politiska, moraliska och vad det nu kan vara, andra skäl nu då. I och 

med att man hävdar att sprutbyte är en rättighet som narkotikaanvändare bör ha, kräver man 

även ett visst ansvar från samhällets sida vilket framkommer i Paulsruds uttalande men även 

Convictus är på samma spår: ”Jag tycker att man förvägrar missbrukare möjligheten att 

skaffa rena sprutor. (…) Man måste också medverka till att de inte raserar sin hälsa mer än 

nödvändigt. Trots att de befinner sig i missbruk.” Individens rättighet till bra hälsa invävs med 

samhällets ansvar och skyldighet att erbjuda möjligheten till bra hälsa.  

Även för IOGT-NTO och RNS handlar sprutbyte om rättigheter och skyldigheter. Varje 

individ har rätt till att leva narkotikafritt, och samhället bör med alla möjliga medel säkra 

denna frihet. Även om det fanns möjliga fördelar i sprutbyte anser IOGT-NTO att det också är 

en samhällssignal i det. RNS instämmer att det inte är ett bra utan ett hemskt och cyniskt 

budskap som sprutbyte meddelar till folk. Enligt RNS är det att dela ut sprutor som att säga 

till narkotikaanvändarna att ”vi kommer att klappa dig på axeln hela vägen till graven” och 

betonar att så kan man inte säga. Således hänvisar även Johansson till samhällets ansvar i 

narkotikafrågan. I en affisch (kallelse till ett seminarium) frågar SBF om ”de politiska idéerna 

och ’signalerna’ [är] viktigare än att rädda liv” (SBF – Bilder/Posters – Posters). Sprutbyte 

och andra vårdmetoder som inte per automatik leder till narkotikafrihet har länge varit i 

motsättning till den svenska nolltoleransen. Eftersom sprutbytesverksamheter inte kräver 

narkotikafrihet hos klienterna, är sprutbyte inte att föredra enligt IOGT-NTO och RNS. I och 

med att deras mål är narkotikafrihet vill de inte förespråka vårdformer eller lösningar på 

användarproblematiken vilka på något sätt innehåller möjlighet till fortsatt användning.  

Enligt IOGT-NTO kan exempelvis fri tandvård för användare vara ett sätt att etablera en 

samhällskontakt, likvärdig den kontakt som sprutbyte skulle utgöra. Det går dock att 
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ifrågasätta effekten av att erbjuda sådan vård om de som erbjuder vården inte kan få 

användare att ta del av vården. Som Claes Heijbel från Convictus påpekar är 

narkotikaanvändarna ofta svåra att nå. SBF upplever att användare möter fördomar och blir 

stigmatiserade i vården. Tröskeln för att etablera kontakt med samhället måste vara så låg som 

möjligt vilket Convictus försöker åstadkomma med sin praktiska verksamhet och SBF med 

sitt brukarinflytande. 

Den nyligen öppnade sprutbytesverksamheten i Stockholm drivs i nära samarbete med 

Smittskyddsinstitutet. Rena sprutor antas vara ett effektivt sätt att hindra spridningen av HIV 

och hepatit. Det är således inte förvånande att sprutbytesförespråkarna framhäver smittskydd i 

sina uttalanden som ett av de viktigaste, till och med det viktigaste, argumenten för sprutbyte 

och som något som inte tillhör narkotikapolitiken. Enligt RNS däremot är sprutbyte i 

Stockholm en ”icke-insats” då det inte finns några forskningsbevis för att sprutbyte skulle 

minska smittspridning och för att HIV-prevalensen är låg bland sprutnarkomanerna. RNS 

anser att ”man försöker laga någonting som inte är trasigt”. När det gäller hepatit C är 

botemedlet att se till att människorna inte använder narkotika, då det inte riktigt går att skydda 

sig från hepatit C om man är injicerar narkotika, enligt RNS. RNS syftar till att användare ofta 

får smittan tidigt i sin användning och till att hepatit är betydligt mer smittsam än HIV.  

Smittskydd är nara kopplat till överlevnad. Convictus och SBF, som båda har egen erfarenhet 

av sprutbytesverksamhet, ser sprutbyte som ett sätt att hjälpa narkotikaanvändare att överleva. 

Convictus diskuterar detta indirekt i samband med dålig hälsa och bristande smittskydd hos 

användare. Med sitt inofficiella sprutbyte har SBF tagit sig rätten att hjälpa användare att 

överleva. Även RNS hänvisar till överlevnad, dödlighet och narkotikas destruktivitet i flera 

sammanhang. Johansson säger: 

”Det är väldigt, väldigt farligt. Det är livsfarligt! Att spruta narkotika upp i blodet. 

(…) Jag menar, människorna DÖR ju av det här! (…) Och att dela ut sprutor till 

folk är som att säga ”här får ni spruta, så ni kan fortsätta att knarka! (…) ”Fortsätt 

att förstöra ditt liv!” (…) Det är knasigt att införa sprutbyte.” 

RNS vill behålla restriktiviteten i politiken och lagstiftningen och anser att testning och 

upplysning om HIV och hepatit är bättre sätt än sprutbyte att minska smittspridning. 

Johansson diskuterar hur häktet var ett viktigt ställe för dessa åtgärder på 1980-talet. Det är 

dock oklart om han anser att häktet fortfarande är en önskvärd plats för samhället att etablera 

kontakt med narkotikaanvändare. Convictus betonar den positiva samhällskontaktens 

betydelse i sin verksamhet och det är möjligt att användare inte upplever häktet, och den 
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information som ges där, som en positiv kontakt med samhället. Ifall olika vårdformer inte 

lyckas med att nå användarna eller om de ställen där användarna har kontakt med samhället 

upplevs som negativa kan man bedöma dessa andra sätt som ineffektiva och otillräckliga 

utifrån den syn som Convictus och SBF förmedlar.   

Som det framkommer i organisationernas argument så är de i en nära relation till varandra. Ett 

argument kan inte riktigt skiljas från andra, utan alla fungerar utifrån en mångfacetterad 

helhet. Hur organisationerna ser på sprutbyte beror på deras syn på narkotikafrågan i allmänt. 

Detta kommer att diskuteras under en egen rubrik längre fram. 

Legitimering 

Legitimeringen av argumenten i sprutbytesfrågan handlar dels om trovärdighet och dels om 

vem som anses ha rätten att uttala sig om sprutbyte. Samarbete med andra organisationer, men 

även deltagande i myndighetsutredningar och i brukarråd anses vara väsentligt för att skapa 

legitimitet och göra sin röst hörd. 

Ett sätt för att uppnå trovärdighet är att tilldelas ett mandat från dem man representerar. 

Mandatet kan förtjänas genom att man väljs av narkotikaanvändare eller vara 

erfarenhetsbaserat genom att man är antingen en aktiv eller en före detta narkotikaanvändare. 

Enligt Heijbel (från Convictus) skapar egen erfarenhet ”en form av kompetens”. SBF ser 

andra representationsformer än mandatet som ”självpåtagna”, men enligt Convictus kan 

mandatet också bli en begränsning. 

Vetenskap spelar en stor roll i hur argumenten legitimeras. Detta är speciellt viktigt för RNS 

som ”försökte hänvisa till sådant” men även för SBF som vill ha evidensbaserad vetenskap. 

IOGT-NTO däremot påpekar att till exempel bland unga kan vänner och familjen vara av 

större betydelse än enbart fakta. IOGT-NTO (speciellt deras ungdomsförbund) har enligt 

Jalkevik förändrat sin upplysningstaktik från skräckpropaganda till att lyfta upp fördelar med 

att vara nykter. Även Convictus tar ett visst avstånd från vetenskap genom uttalandet ”vi är 

inte särskilt dogmatiska” och litar kanske mer på praktiskt arbete bland narkotikaanvändare 

och hemlösa. Vetenskap är dock RNS:s vapen. Johansson (från RNS) hänvisar till olika 

studier om sprutbyte oräkneliga gånger under intervjun och på sin blogg. RNS har ett eget 

förlag (Fri Förlag), som ger ut olika narkotikastudier. Att de vetenskapliga bevisen inte talar 

för sprutbyte är något RNS hävdat t.ex. i boken Sprututbyte (Käll m.fl. 2005). 

Lämpliga argument vid rätt tidpunkt ansågs vara väsentligt för ett lyckat arbete. Istället för att 
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bli delaktig i det rådande systemet har anpassningen till den restriktiva politiken begränsats i 

SBF:s fall till nertoningen av de mest radikala argumenten. Hon spekulerar att SBF skulle 

kunna låta på ett helt annat sätt i fall föreningen var verksam i en annan omgivning. Som 

Paulsrud (från SBF) påpekar hade det inte varit klokt att argumentera för injektionsrummen
7
 

innan man fick igenom sprutbytesförslaget. Att ”sälja ut sig” för att få bidrag är däremot 

ingenting som SBF intresserar sig för och Paulsrud ser det som en fördel att SBF inte är 

politiskt korrekta. Nertoning syftar till att skapa trovärdighet och legitimitet hos publiken 

(andra medborgare, media samt myndigheter och politiker) och icke-delaktighet i systemet är 

ett sätt att legitimera sig och behålla trovärdighet gentemot sina egna medlemmar.  

Legitimering kan även komma utifrån. Det bör betonas att ingen av organisationerna är 

verksam bara inom de svenska narkotikasammanhangen. Alla organisationer samarbetar 

internationellt, fast på olika håll. SBF har motsvarande brukarföreningar i andra länder. SBF 

samarbetar nära sjukvård och socialtjänst då den hjälper sina medlemmar med ansökningar 

för substitutionsbehandling osv. SBF har även nära samarbete och goda kontakter med den 

ansvarige infektions- och beroendeläkaren Martin Kåberg på den nyöppnade 

sprutbytesmottagningen och med andra organisationer i Sverige, bl.a. med Convictus. De har 

exempelvis hållit seminarier och små konferenser tillsammans. Convictus är en del av 

paraplyorganisationen Rainbow Sweden genom vilken Convictus arbetar med remissvar. I 

likhet med SBF har även Convictus nära samarbete med sjukvård och socialtjänst samt med 

olika församlingar. Convictus har även sina systerorganisationer i Estland och Ukraina, vilka 

ger ett bredare perspektiv på sprutbytesfrågan. RNS betonar att narkotika måste bekämpas 

internationellt i en globaliserad värld. RNS har ett väletablerat nätverk både i Sverige och 

internationellt. Det har även IOGT-NTO som varit verksam så pass länge, vilket också gör att 

det är lätt för dem att göra sin röst hörd.  

Narkotikafrågan mer allmänt 

Att definiera ett socialt fenomen som ett problem leder till fenomenets politisering. Att 

definiera något som ett problem syftar även till att det finns lösningar på det. Det som är 

problematiskt ska åtgärdas. Detta är grundförutsättningen för hur organisationerna behandlar 

narkotikafrågan och således även sprutbytet. Förståelsen för hur organisationerna definierar 

                                                 

7 Ställen, övervakade av sjukvårdspersonal, där narkotikaanvändare tryggt och hygieniskt kan injicera 

narkotika har införts i vissa länder. 
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sprutbytet baseras på hur organisationerna politiserat narkotikafrågan. Hur organisationerna 

ser på narkotikaanvändningen, antingen som ett problem eller inte, påverkar även hur de 

uppfattar sprutbytet.  

IOGT-NTO vill att narkotika inte ska hindra människor att leva ett fritt och rikt liv (IOGT-

NTO – Om oss). Grundantaganden kan då sägas vara att det är mycket möjligt att narkotika 

begränsar människors liv på ett negativt sätt. Narkotika utgör således ett problem och 

lösningen till problemet är narkotikafrihet. Denna uppnås med hjälp av ett personligt löfte att 

leva nykter, kamratstöd och restriktiv narkotikapolitik.  

IOGT-NTO uttalar sig om en viss motsättning mellan idealen och verkligheten, vilket inte 

diskuteras av RNS. Jalkevik (från IOGT-NTO) uppfattar att man måste hålla sig (i viss mån) 

pragmatiskt till narkotikafrågor och att idealen inte alltid möter verkligheten. RNS anser att 

nolltolerans och narkotikafritt samhälle är de enda målen som man kan ha ifall man vill 

bekämpa narkotikan. 

En SBF-affisch (kallelse till seminarium) har texten: ”brukarens verklighet formuleras av 

andra, när en föreställning av verkligheten råder så blir människans egen berättelse mindre 

viktig” (SBF – Bilder/Posters – Posters), vilket kan uppfattas som ett ställningstagande till 

vem som äger rätten att definiera narkotikaanvändning, och de problem som följer, som 

sociala problem. SBF: s motto “ingenting om oss utan oss” har ett likadant budskap. SBF vill 

göra brukares röst hörd och bekämpa stigmatisering och den nolltolerans som samhället har 

inte bara mot narkotika utan även mot narkotikaanvändare. Johansson (från RNS) påpekar 

däremot att det är stigma med alla brott och att stigman i samband med 

narkotikaanvändningen inte skiljer sig från andra brott enligt honom. 

Hur organisationerna definierar narkotikaanvändarna och narkotikafrågan speglar också den 

verkligheten de befinner sig i. ”Skönmålning, när städare blir lokalvårdare” är inget SBF vill 

befrämja utan den använder ordet narkoman ”för en narkoman är faktiskt en person som 

använder narkotika” eller brukare då ”missbruk är stigmatiserande”. RNS använder också 

termen narkoman, och Johansson betonar att ”de är narkomaner, vi är narkomaner”, dvs. att 

det inte finns en skillnad mellan narkomaner och vanliga människor utan vem som helst kan 

bli en narkoman eftersom det enligt honom handlar om människans lustcentrum. Enligt RNS 

är till exempel fattigdom inte av betydelse när man skapar ett narkotikamissbruk. Både IOGT-

NTO och Convictus använder termerna ”missbruk” och ”missbrukare” utan att diskutera det.  
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Debatten 

I reflektioner över sprutbytesdebatten tar organisationerna upp vissa nyckelpersoner, 

diskuterar styrkan med vissa använda metoder och reflekterar kring den egna rollen i debatten 

och resultatet. Alla organisationer, förutom IOGT-NTO som inte haft sprutbytet som 

huvudintresse, upplever att de haft en roll i sprutbytesdebatten. RNS har enligt sin egen 

uppfattning bidragit med sakargument genom att hänvisa till forskning. Johansson (från RNS) 

är upprörd över att ”väldigt många som är insyltade i det här [=sprutbytesfrågan] på 

akademisk nivå har väldigt starka egna åsikter”. 

RNS med andra organisationer mot narkotika har länge lyckats definiera verkligheten enligt 

sin egen uppfattning. I Sverige har det saknats aktiva narkotikaanvändares synpunkter men 

SBF har lyckats med sitt välbyggda nätverk att bli en del av den svenska narkotikadebatten. 

Även om Convictus arbetat med sprutbytesrelaterade frågor sedan 1980-talet, så har deras 

fokus legat, för det mesta, på andra saker än att göra brukarnas röst hörd. De har jobbat med 

hälsofrågor och hemlöshet men det är kanske först SBF som verkligen satt brukarna på den 

politiska och samhälleliga kartan. Jalkevik (från IOGT-NTO) tror att SBF har varit en viktig 

påskyndare i sprutbytesfrågan. Det är dock mycket möjligt att organisationer, som Convictus, 

som länge arbetat för narkotikafrågans humanisering har spelat en viktig roll i 

sprutbytesdebatten och möjliggjort ett ökat brukarinflytande. Convictus medverkade i 

”Miltonutredningen” (SOU 2004:13) som enligt Heijbel (från Convictus) förordade sprutbyte 

och lade grunden för sprutbyte. Heijbel ser Convictus medverkan i utredningen som en viktig 

milstolpe i organisationens inflytande. 

Alla organisationer diskuterar förändringen i den svenska narkotikapolitiken. Alla håller med 

om att utvecklingen sakta men säkert går in i en mer liberal riktning. För Paulsrud (från SBF) 

”känns [det] som att det är en transportssträcka tills det blir harm reduction i Sverige 

också”. För Convictus och SBF är detta ett positivt steg då liberalisering möjligtvis skulle 

underlätta deras arbete. Heijbel ser utvecklingen som positiv eftersom ”det tidigare har varit 

så väldigt polariserat… men det har skett faktiskt, de senaste tio åren, en större öppenhet… 

man kan ifrågasätta sig själv lite grann”. Heijbel nämner den nya forskningen och den 

internationella påverkan som betydelsefulla element i förändringen och anser att sprutbyte 

uppfattas nuförtiden mer som en hälso-, istället för en narkotikapolitisk, fråga. Han diskuterar 

även hur den restriktiva politiken och de lösningar den förespråkat har upplevts som väldigt 

förenklade och anser att man måste ha en realistisk hållning i narkotikafrågor. Paulsrud 
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instämmer: ”det är ju en process… de senaste tio åren kanske(…) tonfallet i själva debatten 

ändrats(…) de [som förespråkar nolltoleransen] kan inte stänga ute resten av världen hur 

länge som helst”. För RNS och IOGT-NTO är ett mer narkotikatillåtande klimat förstås ett 

bakslag. RNS fortsätter att bekämpa narkotika inom andra områden än sprutbyte. Johansson 

diskuterar att ”grundproblemet i västvärlden är att länderna har svårt att kombinera 

restriktiviteten med vårt sätt att se på individens rätt”.  Johansson är orolig för det 

internationella samarbetet mot narkotika som kan brytas sönder i och med om t.ex. cannabis 

legaliseras på olika håll i världen och ser det som ett hot som ”sätter allting på spel”. 

Jalkevik upplever att nykterhetsorganisationer måste hålla emot så mycket som möjligt nu när 

narkotikan blir mer accepterad.  

Analys 

Verkligheten konstrueras socialt enligt Berger och Luckmann (2007). Den här studien visar att 

organisationerna är indelade i två läger och organisationernas verklighetsuppfattningar 

konstrueras i två helt olika sociala omgivningar. I sina egna omgivningar tas respektive 

världssyn för given och ifrågasätts endast när organisationerna interagerar med varandra, till 

exempel i sprutbytesdebatten. De studerade organisationerna representerar definitioner som är 

i strikt motsättning till varandra. Motsättningen skapas inte i diskussion om sprutbyte utan 

grundar sig på den uppfattningen organisationerna har om narkotikafrågan i allmänt. Vad som 

anses vara problemet med narkotikan är det som skiljer sprutbytesförespråkarna och -

motståndarna från varandra. I samband med argumentering för att ett visst socialt fenomen 

bör åtgärdas på ett visst sätt skapas ett socialt problem (Spector & Kitsuse, 1973; 1987). 

Denna studie har fokuserat sig på organisationernas argumentering i sprutbytesdebatten. 

Organisationerna har använt likadana metoder för att argumentera för respektive mot 

sprutbyte. Deltagande i debatten i form av artiklar och seminarier och samarbete med 

”likasinnade” har varit viktigt för alla. Det är inte metoderna, förutom SBF:s inofficiella 

sprutbyte, som skiljer organisationer från varandra, utan argumenten. Organisationernas 

centrala argument kan relateras till den politiska utvecklingen som Tryggvesson (2012) 

skriver om. Även uppdelningen i de som betraktar sprutbyte som en risk respektive de som 

ser sprutbyte som en förebyggande åtgärd (Strike m.fl. 2002) är aktuell i de studerade 
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organisationernas fall. Convictus och SBF:s argument kan ses som en del av den diskussion 

som förts om sprutbyte som en folkhälso- och smittskyddsfråga. IOGT-NTO och RNS 

däremot presenterar den sidan av den politiska debatten som dominerat den svenska 

narkotikalagstiftningen.  För RNS och IOGT-NTO är allt med narkotika problematiskt och 

narkotika (och således även sprutbyte) utgör en risk. De förespråkar narkotikafrihet och den 

restriktiva politiken som har rått i Sverige sedan länge. För RNS och IOGT-NTO har det 

möjligtvis varit relativt lätt att göra sina röster hörda eftersom deras budskap är bekant och 

allmänt accepterat samt har djupa kulturella rötter. RNS och IOGT-NTO representerar vad 

Berger och Luckmann (2007) kallar den dominerande kärnverkligheten. För 

sprutbytesförespråkarna, Convictus och SBF, är narkotika i sig inte ett problem utan de 

biverkningar som narkotikan orsakar. Convictus och SBF representerar ett nytt perspektiv där 

narkotikaanvändares rättighet till vård och hälsa är central. Även stigmatisering bekämpas av 

dessa organisationer. Trots att perspektivet är relativt nytt i Sverige är det i samklang med 

dagens värderingar som främjar individualism och liberalisering, vilket Tammi & Hurme 

(2007) påpekar i sin sammanfattning av harm reduction-rörelsens principer. 

Det är viktigt för sociala rörelser och organisationer att hela tiden utveckla sig och sitt 

budskap. Folk måste kunna relatera sig till dem och budskapet måste kännas aktuellt för att 

vinna gehör. IOGT-NTO har, åtminstone enligt Jalkevik, lärt sig detta under sin långa historia. 

Däremot kan RNS:s budskap upplevas som moraliskt och hotande för individualism. 

Convictus och SBF:s verklighetsuppfattning är för närvarande underordnad men kan utmana 

den dominerande verkligheten, som IOGT-NTO och RNS representerar. Som Berger och 

Luckmann (2007) diskuterar kan en sådan skiftning möjliggöra social förändring. Trots att 

Tryggvesson (2012) inte kan se någon större förändring i svensk narkotikapolitik kan 

sprutbyteslagen och öppnandet av sprutbytesverksamhet i Stockholm uppfattas som en 

förändring. Alla organisationer anser även att utvecklingen går åt ett mer liberalt håll. 

Historien tas ofta för given och det glöms lätt bort att Sverige drivit restriktiv narkotikapolitik 

i endast några decennier. Om förändring till en mer repressiv politik var möjlig på 1960-talet 

är även förändring åt ett annat håll möjlig. 

Enligt RNS och IOGT-NTO bör narkotikaproblemet lösas med hjälp av rättsystemet och 

politiska åtgärder medan Convictus och SBF ser det främst som sjukvårdens uppgift. Det kan 

dock inte urskiljas hänvisningar till medikalisering i organisationernas uttalanden. Det är 

exempelvis oklart om SBF ser narkotikaanvändning som en sjukdom. SBF förespråkar 

skadebegränsande åtgärder och uppmanar sina medlemmar till empowerment i likhet med 
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harm reduction-principerna (Tammi & Hurme, 2007) men att stödja underhållsbehandling och 

sprutbyte kan ses som ett steg åt medikaliseringshåll i viss mån. Medikalisering i större 

omfattning kan dock inte bevisas utifrån organisationernas uttalanden. Däremot diskuteras 

hälsa av alla organisationer. Som redan nämnts vill Convictus och SBF i narkotikafrågan 

betona hälsa och smittskydd istället för illegala aktiviteter. IOGT-NTO och RNS ser dock 

inget utrymme för god hälsa så länge man använder narkotika. För dem fungerar 

narkotikafrihet även som en smittskyddsåtgärd. 

Överlevnad och död är ett centralt inslag i organisationernas argument men de diskuteras 

olika beroende på om man är för eller emot sprutbyte. Enligt RNS är narkotikaanvändning 

destruktivt för samhälle och Johansson hänvisar till samhällets ansvar som en slags räddare. 

SBF och Convictus anser narkotikaanvändare vara kapabla att bestämma över sin användning, 

i enlighet med harm reduction-rörelsen (Tammi & Hurme, 2007), medan IOGT-NTO och 

RNS tror att individen inte är det utan samhället bör se till att individen aldrig börjar använda 

narkotika. Ifall man ser sprutbytet som en icke-insats, till och med en insats med möjligtvis 

negativa effekter (att flera började använda narkotika, mer spridning av HIV eller hepatit), 

anses förstås att sprutbyte egentligen inte hjälper narkotikaanvändare att överleva. Tvärtom, 

det leder till deras död. Ifall sprutbytet upplevs så, är sprutbyte förstås ”knasigt” osv. Då 

förespråkas andra åtgärder, där politiken och lagstiftningen är av central betydelse. Dels vill 

man inte att samhället skickar fel signaler (att narkotika accepteras, att 

narkotikaanvändningen uppmuntras), dels anses politiken vara en del av förebyggande 

åtgärder. 

Sprutbyte handlar om en gränsdragning mellan vad som är rätt och fel samt vad som 

samhället bör acceptera. Det måste således diskuteras vad som är individens ansvar och vad 

som samhället är skyldigt att göra gentemot individen. Utifrån ett juridiskt eller politiskt 

perspektiv är det kanske lätt att säga att vi inte bör acceptera sprutbyte men när sprutbyte 

betraktas från ett hälso- och rättighetsperspektiv är det svårare att vara lika svartvit. Det är 

precis det här begreppen hearing room politics (Bowen, 2012; Gormley, 1986) och syndens 

politik (Meier, 1994) syftar till; när moral, liv och död är inblandade i en politisk fråga blir 

bedömningen svårare, även om själva åtgärden var relativ lätt att införa. Det är troligt att 

diskussionen om ideal och verklighet är en av de viktigaste i den svenska sprutbytesdebatten. 

Verkligheten är mer komplicerad än idealen. Det är viktigt att samhället har visioner och ideal 

för hur samhället ska se ut men dessa kan inte förespråkas utan pågående utvärdering eller 

enligt en orealistisk verklighetsuppfattning. Alla andra organisationer diskuterar 
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sprutbytesfrågan i praktisk mening och på ett delvis individuellt plan, medan RNS hänvisar 

till samhället. Även om sprutbyte kunde spara bara en enda persons liv, är det inte till nytta då 

det skadar samhället i stort. 

Uttalandena placerar organisationerna på en skala, där RNS och SBF presenterar två olika 

extremer. De är tydliga med sina argument, och uppfattar sina mål som självklara. Utifrån den 

här studiens datamaterial kan man inte uppmärksamma några ifrågasättanden i dessa 

organisationers uttalanden. Det finns ingenting i ”gråzonen”. Däremot verkar IOGT-NTO och 

Convictus ha ett mer pragmatiskt synsätt på hela narkotikafrågan. För att undvika 

feltolkningar vill jag dock betona att även IOGT-NTO och Convictus har tydliga mål med sina 

verksamheter. Vad jag menar med ett pragmatiskt synsätt är att enligt IOGT-NTO och 

Convictus finns det en viss tolkningsmöjlighet i narkotikafrågan. De uttalade idealen ses inte 

nödvändigtvis som någonting som per automatik skall uppnås i verkligheten. IOGT-NTO 

skiljer sig från RNS på den punkten att den tar en lite mildare, mer pragmatisk ställning 

gentemot lösningarna på problemet. Detta kan bero på det faktum att IOGT-NTO erbjuder 

kamratstöd. Kamratstöd är en praktisk verksamhet som kanske visat IOGT-NTO att lösningar 

som SBF och Convictus förespråkar kan fungera i vissa fall.    

Hur organisationerna legitimerar sina argument varierar. Först och främst är användningen av 

retoriska uttryck i sina argument ett effektivt sätt att debattera med. Retorik kan här uppfattas 

som ett övertalande sätt att använda språket (Nelson-Rowe, 1995). Uttalanden som 

”narkomaner är alltid någons barn”, ”vems barn ska vi acceptera att dö?” och ”vi hjälper ju 

dem att överleva” fungerar dels som en legitimering för de åtgärder man förespråkar gentemot 

publiken men även dels som ett sätt att övertyga sig själv, om och om igen, att det man gör är 

rätt (ibid.). Hur organisationerna ser på sin egen roll i sprutbytesdebatten kan också delvis 

tolkas utifrån detta perspektiv.  

Det är också viktigt att diskutera vem som äger rätten att definiera ett socialt fenomen som ett 

problem; om det är de som konkret arbetar nära fenomenet eller de som vill värna vissa 

principer. Politiker och myndigheter har vanligtvis definitionsrätten men vetenskap och 

kunskap är också viktiga. Alla de fyra studerade organisationerna kan beskrivas som experter 

i narkotikafrågan medan Convictus och speciellt SBF är experter med erfarenhet vilket 

diskuteras av Keefe, Lane och Swarts (2006). Det är möjligt att den erfarenhetsbaserade 

kunskapen spelat en viktig roll i att beslutet om öppnandet av sprutbytesverksamhetens 

fattades i Stockholm. I och med att SBF startades i början av 2000-talet har föreningen 

möjligen påskyndat beslutsprocessen med sitt brukarperspektiv, vilket bl.a. Jalkevik påpekar. 
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Det är dock intressant att SBF anses vara en viktig påskyndare i sprutbytesdebatten trots att 

Convictus arbetat i sprutbytesfrågan i flera decennier. Om det kan förklaras enbart med 

brukarinflytandets etablering är oklart. Kanske SBF har lyckats med de sex strategierna som 

Keefe, Lane och Swarts (2006) ansåg som centrala i ideella organisationers skapande av en 

politisk röst. Eftersom SBF inte anpassat sig för mycket efter nolltoleransen har den lyckats ta 

makt över sin egen situation, åtminstone i en viss utsträckning, p.g.a. ökat brukarinflytande. 

Föreningen har även tydliga försök att ändra de uttryck som man använder av 

narkotikaanvändare. SBF har också arbetat hårt för sprutbyte och bättre vård för 

narkotikaanvändare med hjälp av sitt goda kontaktnät och i form av seminarier, debattartiklar 

och sitt eget inofficiella sprutbyte. Det kan dock vara hastigt att förklara SBF all ära i kampen 

för sprutbyte. Istället kan det vara klokt att se SBF tillsammans med Convictus och andra 

sprutbytesförespråkare som en del av en större social rörelse som siktar mot flera 

skadebegränsande åtgärder istället för kriminalisering och stigmatisering. Likadant kan RNS 

och IOGT-NTO förstås utifrån ett visst slags nykterhetsrörelseperspektiv. Om alla studerade 

organisationerna hade arbetat i sprutbytesfrågan helt utan stöd från andra organisationer och 

andra institutioner hade resultat troligen varit helt annorlunda. Ensam är man sällan stark. 

Verkligheten kan enligt Berger och Luckmann (2007) legitimeras på fyra nivåer; genom 

språk, rudimentära teorier, specialiserad kunskap och symboliska universum. Dessa nivåer 

borde dock påverka varandra. Trots att symboliska universum och språk besitter helt olika 

grad av abstraktion går de inte riktigt att skilja från varandra. Språket är början till 

verklighetsuppfattningarna; hur vi pratar om något påverkar också våra tankar. Och tvärtom; 

språket baserar sig alltid på en viss världssyn. Det är således omöjligt att skilja språket från 

värderingarna. Det centrala budskapet som Berger och Luckmann förmedlar är att 

verkligheten (som språket är en del av) skapas i en ständig social interaktion. Verkligheten 

legitimeras genom vårt språk som i sin tur grundar sig på andra legitimeringsnivåer.   

Språket är alltså den första legitimeringsnivån. De använda orden berättar mycket om 

organisationernas värderingar. Även Best (1995) påpekar hur aktörer kategoriserar de 

delaktiga (i ett fenomen) med hjälp av särskilda namn. När det stiftas en lag mot en aktivitet, 

får inte bara den aktiviteten en speciell definition. Även de som håller på med aktiviteten blir 

definierade på ett visst sätt. Narkotikaanvändarna begår ett brott när de använder narkotika, 

men användarna blir definierade inte bara utifrån juridiska termer utan även utifrån alla 

uppfattningar som samhället har om deras bakgrunder och narkotika mer allmänt. 

Definitionen är inte positiv och kan bli en större börda än själva straffen för användarna. Man 
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blir stigmatiserad. Jag håller inte med Johansson om att stigma är lika stor med alla brott utan 

våra moraliska uppfattningar om olika brott påverkar hur djupgående stigman blir. Att man 

säger narkoman, istället för missbrukare, syftar till både kunskap om vad som är en 

narkoman/en missbrukare och på vilka normativa grunder denna kunskap ligger, dvs. varför 

den bör kallas för narkoman istället för missbrukare (eller tvärtom). SBF talar om narkomaner 

vilket är logiskt med tanke på organisationens syn på narkotikafrågan. Även IOGT-NTO:s 

uttalanden om missbruk motsäger inte organisationens uppfattning av narkotikaproblem. Både 

narkoman och missbruk är alltså ”rätt” språkanvändning enligt en viss världsuppfattning. 

Orden kan dock inte alltid analyseras implicit utan måste betraktas i förhållande till kontexten.  

Att Convictus använder termerna missbruk och missbrukare är förvånande men kan uppfattas 

som ett sätt att legitimera sig gentemot andra (sprutbytesmotståndarna) och visa att man är på 

samma sida i narkotikakampen som de. Att RNS använder termen narkoman betyder inte att 

RNS delar verklighetsuppfattning med SBF. Att använda ordet narkoman istället för 

missbrukare kan uppfattas som RNS sätt att rättfärdiga sina åtgärder för ett narkotikafritt 

samhälle. Med uttryck som ”de är narkomaner, vi är narkomaner” vill RNS upphäva att 

organisationen är på ”narkomaners” sida då alla kan bli ”narkomaner”. Sådana uttalanden, 

dvs. mindre ”teorier” eller centrala argument som organisationerna använder, kan även ses 

som rudimentära teorier, vilka utgör den nästa legitimeringsnivån (Berger & Luckmann, 

2007). Argument för smittskydd, överlevnad, rättigheter, hälsa och narkotikafrihet är alla 

exempel på rudimentära teorier. 

Specialiserad kunskap, på den tredje legitimeringsnivån, har redan diskuterats tidigare i denna 

analys (rättsystem och politik mot sjukvården). Ifall organisationerna lyckas med att 

legitimera sina verklighetsuppfattningar med hjälp av sina argument (rudimentära teorier) 

förstärker de specialiserade kunskaperna organisationernas argument. Att betrakta sprutbyte 

som sjukvårdens uppgift förstärker argumenten för smittskydd och bra hälsa. Att betona 

betydelsen av brukarinflytande förstärker argumenten för narkotikaanvändares rättigheter. Att 

förespråka restriktiv narkotikapolitik förstärker argument om rätten till narkotikafrihet. 

Vetenskap kan också ses som en viktig del i specialiserade kunskaper då organisationer 

hämtar stöd för sina argument från vetenskapen. 

De symboliska universumen är den sista legitimeringsnivån och är speciellt intressant att 

diskutera. Ifall symboliska universum betraktas som fundamentala föreställningar om livet, 

kan man hävda att det finns olika sådana i ett relativt ”stabilt” samhälle som Sverige? Den 

socialdemokratiska välfärdsmodellen, som Sverige länge haft, betonar samhällets ansvar för 
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sina medlemmar. Samhällets ansvar diskuteras av alla organisationer, även om på olika sätt. 

Alla organisationer anser också att det är viktigt att stoppa onödiga narkotikarelaterade 

dödsfall, trots att lösningarna till det varierar. Organisationerna kan alltså sägas befinna sig i 

ett och samma symboliska universum. Resten av världen påverkar dock organisationerna och 

det kan t.ex. inte hävdas att alla länder i världen uppfattar att samhället har ett ansvar 

gentemot sina medlemmar. Men de internationella narkotikakonventioner, som är som en 

internationell överenskommelse om att narkotika utgör ett problem och den måste bekämpas, 

är ett starkt symboliskt universum, enligt min tolkning. Även om alla i världen inte ser 

konventionerna som positiva, påverkar sådana överenskommelser människornas 

handlingsutrymme genom lagar som stiftas i enlighet med konventionerna. När den 

socialdemokratiska tanken konkurreras allt mer, blir skadebegränsande åtgärder – bl.a. 

sprutbyte – kanske en del av det nya symboliska universumet som präglas av självansvar och 

icke-moraliserande. Förändringar av symboliska universum går långsamt men allmän 

samhällsutveckling påverkar dem. Hur man t.ex. ser på narkotikaanvändning påverkar hur 

man kallar narkotikaanvändare och tvärtom (Keefe, Lane & Swarts, 2006: 58). När termerna 

förändras synliggörs att även samhällsklimatet har förändrats (Spector & Kitsuse, 1987: 8, 

15). 

Diskussion 

Som tidigare nämnts skriver Best (1995) hur aktörer betonar vissa aspekter i ett fenomen, 

medan andra aspekter inte nämns. Det är precis det som denna studie kommer fram till. Även 

om de studerade organisationerna alla arbetar inom narkotikafrågor och har mer eller mindre 

samma mål, att narkotika inte längre skulle förstöra liv, varierar det mellan organisationerna 

hur de ser på vägen till målet. RNS och IOGT-NTO betonar narkotikafrihetens betydelse i alla 

situationer medan Convictus och SBF anser att kraven på narkotikafriheten skadar mer än vad 

den hjälper. Istället fokuserar de på avstigmatisering, smittskydd och hälsa hos 

narkotikaanvändare. Det varierar också mellan organisationerna hur mycket vetenskap, politik 

och moraliska antaganden betonas. Alla dessa sammantaget skapar vilken inställning 

organisationerna har till sprutbyte. 

Sprutbytesdebatten i Stockholm har egentligen handlat om frågor som är mycket mer 
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fundamentala än att enbart ta ställning till sprutbyte; rättigheter för en marginell grupp, 

samhällets ansvar för sina medborgare, vem som har rätten att definiera vissa fenomen som 

sociala problem och vilka aspekter i ett fenomen som bör betonas. Debatten speglar med 

andra ord grundläggande värderingar som alla parter, på sina egna sätt och enligt sina egna 

verklighetsuppfattningar, försöker värna. Vilka värderingar som är bättre än andra är svårt att 

avgöra – det är vad definitionsprocesserna handlar om. 

Olika verklighetsuppfattningar konkurrerar och slutligen blir en av dem den dominerande. 

Som Tryggvesson (2012) påpekar har det länge varit svårt i narkotikasammanhang att 

introducera, eller att ens förespråka, åtgärder som inte leder till narkotikafrihet. Denna studie 

visar dock att förändring är möjlig. Det blir intressant att se hur den nyöppnade 

sprutbyteskliniken tas emot och utvärderas, och ifall den öppnar möjligheten till förändring i 

en större skala. Huvudstadens exempel kan spela en stor roll i den framtida narkotikadebatten. 

Förändringen kan gå åt vilket håll som helst. Ifall Stockholms sprutbyte blir ett 

skräckexempel kan mer restriktiva åtgärder, som RNS och IOGT-NTO förespråkar, intas. Blir 

verksamheten väletablerad bland injicerande narkotikaanvändare kan den bli en viktig del i 

både smittskydds- och hälsofrågor men också en betydelsefull kontaktyta med samhället för 

en av de mest utsatta grupper i Stockholm. 

För att få en ännu djupare och mer nyanserad bild av sprutbytesfrågan skulle det kanske varit 

lämpligt att studera de centrala politiska gestalterna och se hur de ser på ideella 

organisationers påverkan på beslutsprocessen och debatten. Det skulle vara intressant att se 

om en slags kombination av den här och Tryggvessons (2012) studie skulle kunna synliggöra 

nya aspekter i sprutbytesdebatten. Det skulle t.ex. vara intressant att se hur mycket vikt 

politiker lägger i de ideella organisationerna.  
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