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Sammanfattning 

 
Syftet med undersökningen har varit att granska den politiska synen på en 

sprututbytesverksamhet i Umeå för att urskilja vilka åsikter som finns och vad som kan ligga 

till grund för dessa. Vi har presenterat följande frågeställningar att undersöka och försökt 

finna svar på dem; Vilka fördelar och nackdelar finns det med en sprututbytesverksamhet 

samt vad ligger till grund för den attitydförändring som växt fram rörande sprututbyte. Efter 

att ämnet studerats kan följande slutsatser dras utifrån det insamlade intervjumaterialet; 

Fördelarna med ett sprututbyte handlar bland annat om att bekämpa smittspridningen av 

främst hepatit C. Detta samt att främja en mer positiv kontakt med vården för individer med 

injektionsmissbruk, minska stigmatiseringen och visa acceptans mot människan bakom 

missbruket. En sprututbytesverksamhet argumenteras för ur olika synvinklar, så som ett 

medicinskt, ett humanistiskt, ett barnperspektiv och ett feministiskt perspektiv, allt för en mer 

jämlik vård. 

 

De nackdelar som respondenterna kan finna med ett sprututbytesprogram är eventuellt 

slarvigt genomförda program där noggrannhet inte genomsyrar verksamheten. Införs ett 

sprututbytesprogram i Umeå är även placeringen av verksamheten viktig, olämplig placering 

kan innebära stor oro för samhället. Verksamheten ligger i ett gränsland mellan svensk 

narkotikapolitik och vad som kan vara bäst för den enskilde individen. 

 

Men, en vård som inte är jämlik kan inte längre accepteras enligt respondenterna. Resultat 

baserat på svaren i dessa intervjuer visar att narkotikapolitik är ett känsligt ämne som behöver 

ventileras i en större utsträckning och på ett mer neutralt sätt. Den höga dödligheten i Sverige 

tyder på att dagens narkotikapolitik inte håller måtten och just nu är väldigt moraliserande 

enligt politikerna i denna undersökning. Vidare upplevs kraven på ett jämställt samhälle inte 

vara tillfredsställda så som det ser ut idag och individer med missbruk beskrivs befinna sig 

längst ner i samhällets hierarki.  Det framkommer ur intervjumaterialet att det är viktigt att 

lyfta rätten till lika vård och ett värdigt liv. Vår analys av det insamlade intervjumaterialet 

visar på en mer humanistisk färdriktning och en pågående förändring gällande synen på 

människan bakom missbruket. 
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Inledning 

Enligt Socialdepartementet (2016) finns det 29000 personer med ett utvecklat 

narkotikamissbruk i Sverige idag. 8000 av dessa uppskattas vara individer som injicerar 

droger i form av heroin och amfetamin och 2500 deltar i program där sprutor och kanyler 

delas ut. Syftet med en sprututbytesverksamhet är att nå en grupp som annars är svåra att nå 

och därmed få en chans att motivera till vård och behandling. I miljöer som innefattar 

injektionsmissbruk är dödligheten hög och hepatit C vanlig. Den narkotikarelaterade 

dödligheten är även hög i Sverige jämfört med andra länder i Europa, enligt Europeiska 

narkotikarapporten (2016). Individer med injektionsmissbruk är alltså svåra för sociala 

instanser att nå och dödligheten till följd av narkotika är hög, dessa är två faktorer som 

sammantaget utgör ett omfattande problem.  

 

År 2006 infördes möjligheten att starta sprututbytesverksamheter runt om i Sverige och sedan 

dess har ett fåtal program startats upp i södra delen av landet. Däremot finns ingen möjlighet 

till sprututbyte i den norra delen, ännu. På riksdagsnivå har debatten kring ämnet pågått över 

årtionden och åsikterna har varit både splittrade och varierande. De flesta argument för en 

verksamhet baseras på att begränsa smittorisken gällande hepatit C och hiv (Följdmotion 

2005/06:So15). Å andra sidan hävdas att sprututbyten genererar nyrekrytering (Motion 

2014/15:427). 

 

Genom intervjuer vill vi undersöka den politiska synen på en sprututbytesverksamhet i Umeå 

för att ta reda på vilka åsikter som finns och hur dom uppkommit. Vår upplevelse är att nya 

perspektiv bör uppmärksammas i en sedan länge påbörjad debatt om 

sprututbytesverksamheter. Det finns ett samhällsintresse i att veta hur politiker förhåller sig 

till program om sprututbyte då dessa ska representera invånarna i Umeå.  

 

Vad innebär ett sprututbytesprogram? 

Syftet med ett sprututbytesprogram är enligt Socialstyrelsen (2017) att arbeta preventivt mot 

blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland individer med 

injektionsmissbruk. Tanken är även att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvård och 

socialtjänst samt motivera individer som deltar i sprututbytet till ett narkotikafritt liv, vård och 

behandling. Deltagarna ska informeras om de risker som finns med ett narkotikamissbruk 

samt erbjudas vaccination mot hepatit B, hiv och hepatit-tester, samtalskontakt, avgiftning 

och rehabilitering. Det ska också finnas en barnmorska tillgänglig för att ge rådgivning och 

graviditetstest till injektions missbrukande kvinnor (Socialstyrelsen, 2017).  

 

När en individ vill delta i ett sprutubytesprogram krävs legitimation vid första besöket, detta 

för att kunna fastställa ålder då gränsen för ett deltagande idag är 18 år (SFS 2006:323). 

Vidare efterfrågas bostadsadress för att kontrollera att personen är skriven i länet. Vid denna 

träff tas även prover för hiv, hepatit B och hepatit C. Testerna lämnas frivilligt men krävs för 

att få medverka i sprututbytesprogrammet. Visar testet negativt för hepatit B erbjuds alltid 

vaccination. Huvudvillkoret för ett deltagande är att individen kan påvisa ett etablerat 
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injektionsmissbruk i form av stickmärken. Personer med missbruk som funderar på att övergå 

till injicering får inga sprutor eller kanyler. Annars delas också ett visst antal rena sprutor och 

kanyler ut inledningsvis. När en deltagare sedan vill byta in gamla sprutor och kanyler, 

dokumenteras detta i en journal och vanligtvis får personen tillbaka lika många sprutor och 

kanyler som denna lämnat in. Undantag finns om dessa blivit stulna eller om polisen 

beslagtagit injektionsverktygen (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Svensk narkotikapolitik 
I Sverige råder politisk enighet kring visionen om ett narkotikafritt samhälle, detta med ett 

starkt stöd hos allmänheten. En del av syftet med svensk narkotikapolitik är att öka 

jämlikheten i välbefinnande hos invånarna samt förebygga och förbättra hälsan hos individer 

med missbruk. Både genom sociala insatser, vård- och behandling. Utgångspunkten är att 

dessa alternativ ska vara frivilliga, däremot finns kompletterande skyddslagstiftningar som 

innebär tvång, “Lagen om vård av missbrukare” (LVM) som tillämpas om personen riskerar 

att allvarligt skada sig själv eller andra (Socialdepartementet, 2016). 

 

Flertalet FN-konventioner har som uppgift att skydda hälsa och välfärd bland annat genom att 

motarbeta all olaglig handel, försäljning och bruk av narkotika. I Sverige har regering och 

riksdag tagit ställning till att det är skadligt för hälsan att bruka narkotika och därför bestämt 

att det inte får förekomma i landet. Sedan 1988 är det i straffbart att använda narkotika. Att 

vara påverkad av droger kan leda till fängelsestraff. Politiken bedrivs utifrån att begränsa 

tillgång och efterfrågan i syfte att värna om medborgarnas hälsa. För individen syftar 

regleringen till att direkt skydda barn och unga från missbruk, erbjuda vård och behandling 

samt motverka de skadeverkningar som narkotika medför (Socialdepartementet, 2016). 

 

Målet med svensk narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle och därmed har en nollvision 

utvecklats. Nollvisionen i kombination med konventioner om mänskliga rättigheter resulterar 

bland annat i rätten till effektiv behandling och smittskyddsinsatser. Narkotikamissbruk 

drabbar även samhället, socialt och ekonomiskt samt lidande för närstående. Den svenska 

narkotikapolitiken fokuserar mycket på barn och unga. Enligt FN:s barnkonvention är det av 

vikt att stater ska tillsätta passande åtgärder i form av tillgångsbegränsade insatser och 

preventionsarbete med anledning att skydda barn från användning av droger. Enligt 

Socialdepartementet (2016) har det inom svensk narkotikapolitik formulerats konkreta 

målsättningar;  

 

• “Begränsa tillgången till narkotika 

• Skydda barn och unga från narkotika  

• Minska antalet unga som brukar och missbrukar narkotika  

• Stärka tillgången till behandling och vård för personer med missbruksproblem  

• Begränsa narkotikarelaterad dödlighet  

• Internationellt driva en hälsobaserad narkotikapolitik.” (Socialdepartementet, sid. 6, 2016).  

 

Vidare prioriteras skyddet för personlig integritet högt i Sverige. Att söka vård för ett 

missbruk hos Socialtjänsten eller hälso-och sjukvård ska inte innebära en risk för straff. 
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Denna princip gäller även för individer som injicerar droger och söker sig till ett 

sprututbytesprogram. Harm reduction är ett internationellt begrepp som står för att sätta in 

insatser som minskar skador snarare än att behandla missbruket. Detta är något som kan 

förknippas med insatser som motverkar smittspridning genom injicering av droger, 

exempelvis sprututbytesverksamheter. Dessa insatser syftar även till att förbättra hälsan för 

individer i missbruk, något som regleras i svensk narkotikapolitik och 2006 infördes därför 

rätten till sprututbyte (Socialdepartementet, 2016). I syfte att begränsa tillgången och minska 

efterfrågan finns en samlad strategi, ANDT-strategin, som ska gälla mellan år 2016-2020 

(skr.2015/16:86). Regeringen har i denna planläggning gällande alkohol-, narkotika-, 

dopnings-och tobakspolitik, bestämt att sprututbytesverksamheterna i Sverige behöver 

förbättras. Vikt ska läggas vid förebyggande åtgärder och ingripande för att förhindra att 

missbruk utvecklas. Jämlik hälsa för hela befolkningen ska prioriteras och vård och 

behandlingsinsatser ska inte uteslutas i och med införandet av sprututbytesprogram. 

Missbruksutredningen har nämligen kommit fram till att endast en av fem med 

missbruksproblematik nås av vården idag. Individer som ännu inte hunnit utveckla sociala 

eller hälsomässiga skador, trots ett riskbruk, nås i ännu lägre utsträckning, enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015). 

 

Hepatit C som ett resultat av orena injektionsverktyg 
Enligt Västerbottens Läns Landsting (2015) är det vanligaste sättet att drabbas av hepatit C- 

viruset genom att dela injektionsverktyg med andra. Nästan 8 av 10 individer med missbruk, 

nyttjar i någon utsträckning injektionsverktyg som redan använts av någon annan och fler än 

50% hade vid det senaste injektionstillfället använt någon annans utrustning (Håkansson, 

2012). Folkhälsomyndigheten (2015) rapporterar att sedan anmälningsplikten beträffande 

hepatit C infördes 1990 så har 23 000 fall bekräftats av hepatit C som en direkt konsekvens av 

orena injektionsverktyg. Det beräknas vidare att ca 800 personer smittas av hepatit C varje år. 

Ur en smittspridningssynpunkt är därför hepatit C fortfarande ett problem och av den 

anledningen ges information om smittrisker samt behovet av skydd till de individer som deltar 

i ett sprututbytesprogram. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att granska den politiska synen på en sprututbytesverksamhet i 

Umeå, detta för att urskilja vilka åsikter som finns och vad som ligger till grund för dessa.  

Frågeställningar 

1. Vilka fördelar finns det med ett sprututbyte? 

2. Vilka nackdelar finns det med ett sprututbyte? 

3. Vad ligger till grund för den attitydförändring som växt fram rörande sprututbyte? 
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Tidigare forskning 

För 31 år sedan föreslog Världshälsoorganisationen (WHO) att rena sprutor och kanyler 

skulle finnas åtkomliga för individer med injektionsmissbruk. Idag finns det 

sprututbytesverksamheter i alla EU-länder, något som även rekommenderas av United 

Nations Programme on Hiv/Aids (UNAIDS), Europeiska Unionen (EU) samt WHO 

(Tryggvesson, 2011). I Sverige är det endast 7 av 21 landsting som erbjuder en 

sprututbytesverksamhet och ingen av dessa är belägen i norra Sverige. Malmö, Stockholm, 

Lund, Helsingborg, Växjö, Kristianstad, Kalmar, Jönköping, Uppsala och Blekinge har 

program för sprututbyte varav Lund har arbetat aktivt sedan 1986 och Malmö sedan 1987, 

enligt Socialstyrelsen (2017). År 2012 gjorde Socialstyrelsen en uppföljning på 

verksamheterna i Malmö och Lund vilket visade att individer med injektionsmissbruk i dessa 

städer både använt sig- och gynnats av sprututbytesprogrammen. Spridningen av blodsmitta 

hade förhindrats i Skåneregionen och samarbetet mellan sprututbytesverksamheterna, 

socialtjänsten och olika vårdinstanser hade utvecklats positivt (Socialstyrelsen, 2013). 

 

WHO höll i ett möte om smittans utbredning bland injektionsmissbrukare i Stockholm 1986. 

Diskussionerna resulterade i förslag om att sprutor och kanyler skulle göras mer tillgängliga 

för att minska smittspridningen. Alla länder som deltog var överens om detta förutom 

Sverige. Däremot gav upptäckten av HIV-smitta bland injektionsmissbrukare i Sverige 

anledning till att överväga saken. Dilemmat var att visionen om det narkotikafria samhället då 

skulle ersättas av minimering av skadeverkningar. Dock ansåg regering och riksdag att det 

bästa sättet att bromsa smittspridning var en restriktiv narkotikapolitik.  Tanken var att de 

individer som injicerade skulle sökas upp och erbjudas avgiftning. Därför expanderade också 

vården för narkotikamissbruk från 1986 och ett par år framåt (Stenström, 2008). 

 

Tryggvesson (2011) beskriver  att fram till 1980-talet hade fokus legat på att kontrollera 

tillverkare, smugglare och leverantörer, inom svensk narkotikapolitik och förståelsen för den 

sociala situationens betydelse för den enskildes liv, var omfattande. Under 80-talet 

ifrågasattes däremot den typen av tankegångar och förslag gällande att kontrollen istället 

skulle riktas mot de personer som brukade narkotika, lyftes. En av de främsta personer att 

lyfta denna riktlinje var Nils Bejerot. Han var en bidragande faktor till en förändrad bild av 

narkotikapolitiken och han argumenterade för de risker som kunde drabba det civila 

samhället. Bejerot förespråkade även att det var den enskildes missbruk som orsakade ökat 

narkotikabruk, inte den organiserade narkotikabrottsligheten som tidigare legat i fokus. 

Vidare ansåg Bejerot att missbruk inte berodde på svåra sociala förhållanden eller sjukdom 

och istället för vård skulle missbruket leda till konsekvenser. Han talade för att kriminalisera 

missbruket och med det stoppa det han ansåg vara en “epidemi”. Detta årtionde bestod av två 

perspektiv men den epidemiska förståelsen på narkotikamissbruk etablerades allt mer. Ett 

narkotikafritt samhälle centraliserades, straffen skärptes och 1988 kriminaliserades eget bruk 

av droger. Det var alltså under denna tid som sprututbyte fördes på tal. Missbruket sågs som 

en epidemi och HIV och aids var nya, livshotande sjukdomar. Alltså tre faktorer med den 

gemensamma nämnaren; att kunna skada välfärdssamhället (Tryggvesson, 2011).    
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År 1988 fick Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka sprututbytesprogrammen i Sverige. 

Rapporten fokuserade då på HIV och aids-smitta och fördelarna med ett sprututbyte var 

möjligheten till informationsspridning och HIV-testning. Det fanns inga säkra resultat men 

inget tydde heller på att verksamheterna kunde innebära ökad nyrekrytering, snarare minskat 

riskbeteende. Att bekämpa HIV-smitta prioriterades. Ändå kunde inte synen på 

narkotikamissbruk som epidemi uteslutas under denna tid. Därför infördes endast testprogram 

i Malmö och Lund (Tryggvesson, 2011). 

 

År 1993 lyftes frågan ytterligare i samband med en granskning av de testverksamheter som 

tidigare framtagits. Programmen fick vara kvar och vikt skulle ligga vid att ge information 

kring riskbeteende, HIV och hepatit B-tester skulle erbjudas och deltagarna skulle motiveras 

till kontakt med socialtjänsten. Det ställdes även krav på att nya sprutor endast skulle lämnas 

ut i utbyte av de gamla. Att testprogrammen skulle bli permanenta gavs som förslag men 

avslogs av den socialdemokratiska regeringen i skrivelsen 1995/96:1 (Tryggvesson, 2011). 

 

Mellan år 2001 och 2005 föreslogs det både att sprututbytesverksamheterna skulle läggas ner 

och expanderas. Det föreslogs att lämplig kompetens skulle finnas att tillgå och detta i 

anslutning till en infektionsklinik. Argument som att det måste finnas en förståelse för att 

vägen till ett narkotikafritt liv är komplicerad, poängterades. Att en human narkotikapolitik i 

samhället borde generera vård och övriga insatser utan krav på omedelbar och varaktig 

drogfrihet, för att minimera risken för sjukdomar. Allt med siktet inriktat på humanitet och 

livskvalitet. 2004 lades ännu ett förslag fram på hur sprututbytesprogrammen skulle utformas 

och 2005 presenterades en proposition för en nationell plan mot HIV och aids (Proposition 

2005/06:60). Förslaget syftade till att det skulle bli möjligt för landstingen att i samarbete med 

kommuner, ansöka om godkännande för en sprututbytesverksamhet. Förslaget stöttades av 

justitie- och socialutskottet och 2006 hölls en debatt kring förslaget. Argument som att 

sprututbyte ger fel signaler lyftes samt att verksamheten inte överensstämmer med svensk 

narkotikapolitik. Detta trots positiva testresultat gällande sprututbyte. Efter debatten röstade 

riksdagen fram att alla landsting i samverkan med berörda kommuner får ansöka om att starta 

sprututbytesprogram. I propositionen 2006/06:60 framgick det att flera kommuner ställt sig 

negativa till en sprutbytesverksamhet, ändå ingick det i lagen att kommunens godkännande 

var ett krav för att få etablera ett byte av sprutor och kanyler (Tryggvesson, 2011). 

 

Idag, år 2017, har ingen sprututbytesverksamhet etablerats i Umeå. Däremot gjordes en 

lagändring den 1 mars 2017 i “Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler”. 

Lagändringen innebär ett förtydligande gällande vilken huvudman som skall fatta beslut vid 

införandet av sprututbytesverksamheter. Från och med den 1 mars 2017 behöver inte längre 

landstinget få sin ansökan om en sprututbytesverksamhet biträdd av kommunen. Beslut för en 

sådan verksamhet vilar nu på landstinget samt inom ramarna för inspektionen för vård och 

omsorg. Vidare innebär lagförändringen att åldersgränsen för individer med 

injektionsmissbruk som vill medverka i ett sprututbytesprogram, sänks från 20 år till 18 år. 

Den tredje och sista lagändringen innebär att det särskilda kravet på att sprutor och kanyler 

som är utdelade i samband med en sprututbytesverksamhet skall vara särskilt märkta, tas bort 
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(SFS 2006:323). Enligt Socialstyrelsen (2017) är syftet med lagändringen att förbättra 

tillgången till sprututbytesverksamheter runt om i Sverige. 

 

Forskningen kring sprututbytesverksamheternas effekter har även gjorts i en större 

utsräckning nu. Bland annat har Clarke, Harris, Zweifler, Lasher, Mortimer, och Hughes 

(2016) genomfört en undersökning i Fresno, Californien för att utvärdera hur 106 individer 

med ett injektionsmissbruk upplevt sitt deltagande i ett sprututbytesprogram samt studera om 

deltagarna tack vare sprututbytesprogrammet förändrat sitt hanterande av sprutor och kanyler. 

Resultatet av undersökningen visade att hälften av deltagarna som medverkat i 

sprututbytesprogrammet inte längre delade orena injektionsverktyg med andra och att 

återanvändningen av injektionsverktyg hade minskat till 40 %. 

 

Även Finland har med hjälp av forskarna Arponen, Brummer-Korvenkontio, Liitsola och 

Salminen (2008) granskat sina sprututbytesprogram. Utvärderingen visar tydligt att 

sprututbytesverksamheter har en betydande faktor för att bekämpa spridningen av hiv och 

hepatit C. Finland har lyckats med målsättningen att nå målgruppen och erbjuda hjälp. 

Arponen et.al (2008) finner sprututbytesverksamheterna som en kostnadseffektiv hälsoinsats 

och menar att det går att bedriva en restriktiv narkotikapolitik ändå. Forskarna uppmuntrar 

andra länder att följa i deras fotspår då förutsättningarna för individer med ett 

injektionsmissbruk blev bättre än vad de kunnat förvänta sig. 

 

Stenström (2008) beskriver ett sprututbytesprogram ur fyra olika perspektiv som kunnat 

urskiljas i den omfattande debatten som varit. Först ut är folkhälsoperspektivet som innebär 

ett skademinimeringstänkande, argument som trycker på att epidemier som hotar folkhälsan 

ska tas itu med. Individen med injektionsmissbruk anses vara en folkhälsorisk och ett 

ingripande är nödvändigt för att återfå kontrollen. En sprututbytesverksamhet ses som positivt 

i förhållande till smittspridning. Hepatitsmittade missbrukare minskas och med det risken för 

att den övriga befolkningen ska drabbas, folkhälsan förbättras. Författaren beskriver detta 

perspektiv som att den restriktiva narkotikapolitiken kan bibehållas medan risken för att 

individerna med missbruk smittar övriga i samhället, minskar. 

 

Perspektivet om skadereduktion är det andra sättet att se ett sprututbytesprogram på, Harm 

reduction. Detta perspektiv är ett alternativ till restriktiv narkotikapolitik som istället syftar till 

att minska skadorna för användaren själv, dennes närstående och samhället. Narkotikabruket 

ses som ett etablerat samhällsfenomen som inte går att utplåna. Normaliseringsperspektivet 

som det också kallas, likställs med konsumtionen av koffein och nikotin, hälsofarliga 

substanser som individen själv bestämmer över. Att inte diskriminera eller begränsa 

individens valfrihet poängteras. Fördelarna med en sprututbytesverksamhet anses vara ökad 

kontakt med vård, minskad stigmatisering och därmed ökad social integration och ett 

förbättrat hälsotillstånd (Stenström, 2008). 

 

Det tredje perspektivet är det restriktiva med en strategi som syftar till att minska tillgång och 

efterfrågan av narkotika. Detta genom preventiva insatser och kontroll. 

Sprututbytesverksamheter anses krocka med politiken. Argument som att fler individer med 
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missbruk dör av överdoser och olyckor än av smittsjukdomar, lyfts. En 

sprututbytesverksamhet ses som första steget mot en legalisering av narkotika i 

Sverige.  Sprututbytet skulle underlätta missbruket som i sin tur kan ge svagare motivation till 

att sluta vilket leder till en förlängd tid i missbruk. Möjligtvis att sprututbyte skulle underlätta 

missbruk, som kan leda till nyrekrytering och med det öka injektionsmissbruket överlag 

(Stenström, 2008). 

 

Drogpreventionsperspektivet ser sprututbytesprogrammen som ett sluss till socialtjänst och 

missbruksvård. Genom relationer med personal byggda på förtroende ska deltagarna 

motiveras till vård och behandling, något som bör minska missbruket och med det smittan. 

Detta perspektiv beskrivs vara en statlig kompromiss för att dämpa motsättningen mellan att 

ge individer i missbruk tillgång till sprutor i ett annars narkotikarestriktivt samhälle 

(Stenström, 2008). 

 

Stenström (2008) skriver vidare att flertalet undersökningar visar på att 

injektionsmissbrukande kvinnor delar sprutor i större utsträckning än män.  Det sociala 

nätverket hos kvinnor domineras även av personer med injektionsmissbruk något som skiljer 

sig från männen. Kvinnor, prostituerade, unga samt individer med kortvarig erfarenhet av 

injektionsmissbruk, är mer utsatta än andra, för risker i samband med sprutdelning. Däremot 

är minskar riskbeteendet för de som deltar i sprututbytesprogrammen. 

 

Övrig information 

Moderaterna om sprututbyte 

Moderaterna skriver i proposition 2016/17:15 att de är emot den nya lagändringen i “Lag 

(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler” då den tar bort det inflytande som kommunen 

tidigare hade gällande sprututbytesverksamheter. Moderaterna anser att det är direkt olyckligt 

att ansvaret numera vilar hos landstinget och menar att den tidigare fördelningen som krävt ett 

samarbete mellan kommun och landsting i dessa frågor varit mer framgångsrikt. Vidare 

skriver  Cecilia Widegren i motionen 2014/15:427 att hon anser det märkligt att svensk 

sjukvård tillgodoser missbrukare med injektionsverktyg när det är olagligt att bruka narkotika. 

Widegren skriver att sprututbytesprogram är en överskattad metod för att begränsa 

smittspridning, och att dessutom göra det på skattebetalarnas kostnad är fel väg att gå. Enligt 

Widegren ska resurser ligga på beroendevård och behandling istället för resurser som 

underlättar för individer med injektionsmissbruk att fortsätta sitt missbruk. 

 

Vården och dess kostnader 

Socialstyrelsen (2016) skriver att antalet individer inom frivilligvården minskat med en 

fjärdedel under en tioårsperiod. Samtidigt har det skett en ökning av antalet individer som 

tvångsvårdas för sitt missbruk med 51% sedan 2005. Vidare skriver Socialstyrelsen (2016) att 

den vanligaste orsaken för tvångsvård är narkotikamissbruk. Statens institutionsstyrelse 

(2015) beräknar att ett dygn på en behandlingsverksamhet kostar 3750 kronor, men har i 

åtanke att kostnaderna kan variera. Ett akut omhändertagande enligt LVM kostar 4350 kronor 

per dygn. Staten finansierar en fjärdedel av de kostnader som en behandlingsverksamhet 

kräver. 
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Metod/metodval 

Redovisning av söktjänster och sökord 
Författarna har använt sig av följande söktjänster; SwePub, SocIndex och Google. 

 

Sökord; Syringe exchange, needle exchange, inject drugs, sweden drug policy, hepatit c, 

ANDT-strategin, sprututbyte, sprutbyte, svensk narkotikapolitik, lag om vård av missbrukare i 

vissa fall, lag om utbyte av sprutor och kanyler, injektionsmissbruk och harm reduction.  

 

Källdiskussion 
Inför denna undersökning har författarna försökt att hitta relevanta källor som beskriver och 

lyfter den problemformulering som studeras. Utvärderingar som ställer sig kritiska till 

sprututbytesprogram har eftersökts till avsnittet om tidigare forskning men har inte gått att 

hitta. Adekvat forskning presenteras i den mån som varit möjligt och författarna har valt att 

utifrån relevanta hemsidor, samla en kunskapsbas för undersökningen. Några återkommande 

källor i denna undersökning är; Folkhälsomyndigheten, Västerbottens läns landsting, 

Socialstyrelsen och Regeringen.   

 

Metodval 
Undersökningen har en kvalitativ metodansats baserad på en grundad teori, en metod som 

erbjuder en djupare förståelse av sociala processer och det som sägs mellan raderna. 

Insamlandet av data har skett genom intervjuer och den grundade teorin är användbar om 

forskare vill utgå från empiriskt material, som intervjuskrifter i detta fall, istället för en 

specifik teori och hypotes (Fejes & Thornberg, 2015). I denna undersökning studerades 

åsikter gällande en sprututbytesverksamhet i Umeå och inför dessa intervjuer var författarnas 

inställning neutral utan tanke på vad svaren skulle kunna generera. Förförståelsen var att 

attityden hos deltagarna kunde vara både negativ och positiv men det fanns ingen klar teori 

kring detta. 

 

Med utgångspunkt i den grundade teorin samlas data in parallellt med analysen av materialet 

vilket kan frambringa nya infallsvinklar och frågor som sätter riktning för den fortsatta 

forskningen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Detta arbetssätt har passat väldigt bra 

för denna undersökning. Intervjupersonerna har exempelvis fokuserat på olika perspektiv av 

vad en sprututbytesverksamhet kan innebära vilket bidrog till nya angreppssätt. Författarna 

ska under processens gång utgå från intervjupersonernas main concern, deras perspektiv och 

handlingar. Det handlar om att se en sprututbytesverksamhet ur deras ögon men inte 

nödvändigtvis tycka som dem (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Samtliga partier i 

Umeå fick en förfrågan om att delta i intervjun oavsett inställning till en 

sprututbytesverksamhet. Syftet var att se saken ur flera perspektiv och frågorna ställdes med 

det som utgångspunkt.  
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Urval 
Populationen i denna undersökning består av politiker i Umeå, verksamma inom följande 

partier; Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Centerpartiet, Arbetarpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ.  

 

Urvalet har bestått av ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren vänder sig till individer som finns tillgängliga. I denna undersökning var ett 

bekvämlighetsurval den mest effektiva metoden på grund av bristande förkunskap gällande 

politikernas ställning till en sprututbytesverksamhet. Författarna hade heller inga specifika 

kontakter med Umeås politiker, därför låg de offentliga mailadresserna nära till hands. Detta 

med tanke på den relativt korta tid som författarna hade till insamlandet av deltagare. 

 

Bryman (2011) problematiserar risken med att välja ett bekvämlighetsurval som svårigheten 

att generalisera resultatet. Populationen riskerar att inte kunna representera helheten. I detta 

fall skulle till exempel politikerna som vill framföra sin åsikt, välja att tacka ja till en intervju, 

men det behöver inte betyda att samtliga politiker inom samma parti eller ett annat parti delar 

dessa åsikter. Medvetenheten gällande att det finns både åsikter för och emot en 

sprututbytesverksamhet har givetvis tagits med i den slutliga bedömningen. 

 

Urvalet i denna undersökning bestod alltså av tio politiska partier i Umeå. Av de tio fick 

författarna mailkontakt med sex partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Fyra partirepresentanter, Centerpartiet, 

Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, kom att fullfölja sin medverkan. 

 

Vad gäller Sverigedemokraterna, Moderaterna, Arbetarpartiet och Kristdemokraterna så 

uppstod aldrig någon kontakt. En förfrågan samt påminnelse skickades ut via mail men något 

svar mottogs inte. Med det som grund betraktas dessa partier som bortfall, tillsammans med 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. 

 

Bortfall 
Initialt var målsättningen att samla tio representanter, en från vardera parti, för deltagande i 

undersökningen om synen på sprututbyte i Umeå. Då endast sex stycken svarade, 

konstaterades det att det skulle bli svårt att genomföra undersökningen med de tio önskade 

deltagarna. Som ovan nämnt upprättades aldrig någon kontakt med fyra av de politiska 

partierna, vilket räknas som bortfall i denna undersökning. De resterande sex politiska 

partierna tackade ja till intervjuförfrågan och en första kontakt upprättades. Efter flera försök 

att nå Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ för att bekräfta tid och plats utan resultat 

betraktades dessa partier med tiden som bortfall. Sammanfattningsvis blev bortfallet för denna 

undersökning sex politiska partier.  

 

Förberedelse samt genomförande av intervjuer 
Författarna har valt att använda en semistrukturerad intervjuguide som hjälpmedel för att 

samla in material gällande synen på ett sprututbytesprogram i Umeå, samt för- och nackdelar 
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med denna typ av verksamhet. Bryman (2011) beskriver en semistrukturerad intervjuguide 

som en uppsättning av frågor i en ordningsföljd som kan variera. Då tillåts forskaren att vara 

flexibel och därmed kunna följa intervjupersonen genom att ställa följdfrågor på de svar som 

intervjupersonen lämnat och som anses relevanta för undersökningen. Författarna har i 

intervjuerna utgått från 13 förutbestämda frågor (Se bilaga1) men som Bryman (2011) 

beskriver, ställt följdfrågor till intervjupersonerna. Författarna anser att den semistrukturerade 

intervjuguiden har hjälpt dem att samla relevant information för sin undersökning samt gett 

möjlighet att följa upp nya intressanta infallsvinklar.  

 

Efter att den semistrukturerade intervjuguiden var utformad skickades intervjuförfrågningar ut 

till alla politiska partier i Umeå. Kontakt togs via Umeå kommuns hemsida. Under fliken 

“kommun och politik” återfanns de olika partiernas gemensamma mailadresser vilka 

användes till urvalet av respondenter. Svar mottogs och efter att ett möte planerats in 

skickades informationsbrevet ut tillsammans med en bekräftelse av tid och plats. Tre 

intervjuer gjordes på respondenternas respektive arbetsplatser och den sista genomfördes på 

en restaurang. I början av varje intervju informerades deltagarna återigen om undersökningens 

syfte och deltagarna fick då ta del av informationsbladet på nytt. Deltagarna tillfrågades om 

ett godkännande för att spela in samtalet med hjälp av en mobiltelefon. Syftet med att spela in 

samtalen var att förenkla för författarna och styrka transkriberingen av det insamlade 

materialet. Samtliga sittningar tog mellan 60-80 minuter att genomföra. En sammanställning 

av undersökningen kommer att skickas till samtliga respondenter. 

 

Databearbetning och analys 
Det inspelade materialet transkriberades omedelbart efter varje intervjutillfälle. Då båda 

författarna var med och intervjuade deltagarna bestämdes det att arbetet med 

transkriberingarna skulle delas lika. Författarna transkriberade två intervjuer var som sedan 

noggrant lästes igenom av den forskare som inte transkriberat. Detta för att försäkra att 

materialet fångat upp det som framkommit i samtalet. Samtliga transkriberingar tog lång tid 

att genomföra då noggrannhet genomsyrade arbetet. Författarna valde att genomföra 

transkriberingarna hemma i varsin bostad för att försäkra sig om att ingen obehörig skulle 

kunna ta del av samtalet. Direkt efter slutförd transkribering raderades ljudfilerna från 

respektive telefon då privata mobiltelefoner inte ansågs vara ett lämpligt ställe att förvara 

undersökningsmaterial på. När transkriberingen var klar påbörjades arbetet med att koda 

materialet. Författarna har i denna undersökning använt sig av en datastyrd kodning vilket 

innebär att koderna har utvecklats genom en tolkning av det insamlade materialet, istället för 

redan utvecklade koder utifrån en viss teoribildning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Författarna har kodat sitt material med hjälp av öppen kodning. Bryman (2011) beskriver 

öppen kodning som en process där forskaren jämför, bryter ner och undersöker det insamlade 

materialet för att sedan gruppera koderna och omvandla dem till kategorier. För att försäkra 

att ingen kod gick förlorad, kodade författarna först materialet individuellt för att sedan 

jämföra dessa koder och säkerställa att materialet var väl genomarbetat. Efter att koderna 

identifierats, jämfördes dessa med varandra för att finna de likheter och olikheter som sedan 

utmynnade i olika grupper. Därefter analyserade författarna grupperna av koder för att kunna 
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kategorisera dem. Exempel på kategorier som framträtt genom författarnas analys är; 

lagändringen välkomnas och narkotikapolitik ett känsligt ämne. Rubrikerna i resultatdelen har 

en klar relevans för uppsatsen syfte. Dessa beskriver innehållet i texten som följer under 

kategorin och relaterar till ämnet sprututbyte.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att när materialet är jämfört där likheter och olikheter 

identifierats samt kategoriserats, flyttas fokus från det deskriptiva till en mer teoretisk nivå. På 

den teoretiska nivån har forskarna analyserat materialet för att få fram vad 

partirepresentanterna sett som viktiga ståndpunkter i frågan om en sprututbytesverksamhet i 

Umeå. Dessa åsikter sammanfattades i en gemensam text under varje kategori. 

 

Extern och intern validitet 
Reliabilitet kan enligt Bryman (2011) jämföras med pålitlighet och tillförlitlighet. För att 

säkerställa reliabiliteten i en undersökning anser Bryman att forskaren noggrant bör redogöra 

för alla faser under forskningsförloppet. Det är också avgörande att intervjupersonerna förstått 

syftet och intervjufrågorna till den valda undersökningen.   

 

Gällande den semistrukturerade intervjuguiden med 13 förbestämda frågor, är författarnas 

uppfattning att dessa är tydliga och intervjupersonerna har inget nämnvärt tolkningsutrymme 

gällande formulering av dessa frågeställningar. Visserligen ställs frågan “Vad tycker du om 

den nya lagen “Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler” som träder i kraft 1 mars 

2017?” som förutsätter att intervjupersonerna har en förkunskap om lagändringen. Dock dras 

slutsatsen att de som valt att tacka ja till en intervju har en uppfattning om ämnet. Den slutliga 

bedömningen är att intervjupersonerna förstått frågorna, en slutsats författarna drar med 

anledning av det samstämmiga materialet. Om det funnits tveksamheter kring frågorna tror 

författarna att svaren skulle varit mer spridda. Alla delar i undersökningen har beskrivits i text 

på ett så utförligt sätt som möjligt för att säkerställa reliabiliteten. Analys, kodning och 

databearbetning har gjorts av båda författarna för att inte gå miste om adekvat information. 

De väljer också att presentera en sammanfattning av samtliga intervjuer (se bilaga 3) för att ge 

läsaren en helhetsbild av vad som presenteras i analys och resultat. Författarna anser att 

undersökningens syfte och frågeställningar är tydligt besvarade i denna undersökning. 

 

Bryman (2011) beskriver intern validitet som en överensstämmelse mellan det insamlade 

materialet och den teori som forskaren presenterar. Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman 

(2011) säkerställa överensstämmelsen ytterligare eftersom att forskaren varit delaktig i den 

grupp/deltagare som intervjuats.  

 

Författarna har i denna undersökning valt att spela in intervjuerna med mobiltelefoner för att 

försäkra sig om att inget material feltolkas eller försummas. Därefter har de enskilt läst 

igenom transkriberingar för att styrka att det stämmer överens med deltagarnas svar. 

Författarna har valt att arbeta både gemensamt och enskilt för att stärka den interna 

validiteten. I analys och resultat väljs också att redovisa de koder som framträtt i intervjuerna 

för att ge läsaren en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts.  
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Redan innan insamlandet av deltagarna fanns tankar om att sprututbytesverksamheter skulle 

kunna vara ett känsligt ämne. Författarna misstänker i efterhand att eventuella nej- sägare till 

ett sprututbytesprogram inte ville ställa upp på en intervju för att lagändringen i “Lag 

(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler” redan gått igenom. Men eftersom att responsen 

på mailutskick uteblev helt är detta endast spekulationer. Forskarna har i efterhand undersökt 

om det finns några partier som direkt säger nej till sprututbytesverksamheter och har 

egentligen bara kunnat identifierat Moderaterna. Huruvida detta har påverkat deras deltagande 

går dock inte att svara på.  

 

Bryman (2011) problematiserar den externa validiteten i kvalitativa undersökningar då dessa 

tenderar att genomföras på begränsade urval. I denna undersökning har forskarna använt sig 

att ett bekvämlighetsurval som är tämligen begränsat. Dels beror begränsningen på tidsbrist, 

författarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att intervjua fler än de tilltänkta tio 

intervjupersonerna.  

 

Vidare beskriver Bryman (2011) att extern validitet innebär att resultatet av undersökningen 

ska kunna generaliseras till andra miljöer. I denna studie anser sig författarna se ett mönster i 

det insamlade materialet. Samtliga partirepresentanter som intervjuats har varit positiva till 

införandet av en sprututbytesverksamhet i Umeå. Visserligen har deltagarna lyft olika 

perspektiv som grund till deras positiva inställning, ändå har slutsatsen varit densamma- 

individer med ett injektionsmissbruk gynnas av en sprututbytesverksamhet. 

 

Det finns en teoretisk generaliserbarhet i argumenten som framkommer vilket stärker den 

externa validiteten något. Författarna tror att en liknande undersökning skulle generera ett 

likvärdigt resultat i en  jämbördig kommun någon annanstans. Detta antas utifrån de svar som 

partirepresentanterna i denna undersökning lämnat. Intervjudeltagarnas svar grundar sig i 

fakta om till exempel smittspridning och rätten till jämlik vård för alla. Dessa argument har 

varit ett återkommande mönster under insamlandet av material. Författarna har även vid varje 

intervjutillfälle ställt frågan; är partiet enade om införandet av en sprututbytesverksamhet i 

Umeå. Samtliga deltagare med partier stod bakom ett sprututbyte trots enstaka nej- sägare. 

Författarna anser att det enhälliga resultatet i undersökningen tillsammans med lagändringen 

visar att en sprututbytesverksamhet blivit allt mer accepterad vilket stärker den externa 

validiteten för denna undersökning. Vidare skulle ett likartat resultat kunna uppträda i en 

motsvarande situation om författarnas tillvägagångssätt följs. Det är ett empiriskt-, dock ej ett 

statistiskt generaliserbart resultat.   

 

Etiska reflektioner 
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra principer som skall gälla för etik inom olika 

forskningsområden. Dessa principer är konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet. Vidare nämner Bryman (2011) att det inom 

samhällsforskning också ligger viss tyngd vid följande frågeställningar; riskerar deltagarna att 

utsättas för någon skada, kan det förekomma brist på samtycke, riskerar deltagarna intrång i 

privatlivet och slutligen, kan  deltagarna utsättas för bristande information eller falska löften.   
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Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om undersökningens övergripande 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick vid visat intresse av undersökningen ett 

informationsbrev (se bilaga 2) bifogat i ett mail. I informationsbrevet fick deltagarna en kort 

presentation av studien och syftet med undersökningen, information om att deltagandet är 

frivilligt samt kontaktuppgifter om det skulle uppstå frågor och funderingar under 

undersökningens gång. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det av särskild vikt att författarna 

tydligt informerar om att undersökningen är frivillig, och att deltagarna när som helst kan 

avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att människor som deltar i en undersökning ska få sina 

uppgifter hanterade med konfidentialitet. Det betyder att deltagarnas personuppgifter ska 

skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). I denna forskningsundersökning har 

deltagarnas riktiga namn ersatts av fiktiva namn, detta för att undvika att någon av deltagarna 

ska kunna identifieras. Vi har behandlat materialet med försiktighet och i och med det också 

använt oss av fiktiva namn vid transkribering av det insamlade materialet. Vidare har 

deltagarnas tjänstetitel exkluderats ur undersökningen av den anledningen att en tjänstetitel 

skulle kunna knytas till en individ. Anonymitet är komplicerat då en tjänstetitel hade kunnat 

ge tyngd till undersökningen. Den svagaste länken i denna undersökning vad gäller 

anonymitet för deltagarna har varit val av intervjuplats. Deltagarna har själva fått bestämma 

tid och plats för intervjun. Tre av fyra deltagare valde att genomföra intervjun på sin 

arbetsplats men i avskildhet, den fjärde valde en offentlig plats.  

 

Samtyckeskravet, som betyder att deltagarnas medverkan i undersökningen är frivillig har 

tydliggjorts både muntligen och skriftligen (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har vid 

mottagandet av informationsbrevet fått skriftlig information om att deras medverkan är 

frivillig. Vidare fick deltagarna vid intervjutillfället en muntlig påminnelse om att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. 

 

Vad gäller nyttjandekravet så innebär det att det material som insamlats vid intervjutillfällena 

endast får användas för detta forskningsområde (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfället 

informerades deltagarna om detta muntligen. Däremot framkommer det inte tydligt i 

informationsbrevet, något som författarna i efterhand anser bör ha framgått mer tydligt. Vad 

gäller de fyra frågeställningar som Bryman (2011) presenterar så är den slutliga bedömningen 

att det inte förekommer någon brist på samtycke då det särskilt tydliggjorts. Huruvida 

deltagarna blivit utsatta för skada i och med denna undersökning är svår att utvärdera. 

Genomgående har en försiktighet vidtagits och förhoppningen är att deltagarna själva anser 

sig blivit behandlade med respekt.. Bristande information och falska löften inte förekommit 

under denna undersökning, anser författarna, arbetet har bedrivits med respekt och 

försiktighet i sakfrågorna.  

 

Ansvarsfördelning 
Författarna Johanna Isberg och Linn Furberg har bidragit till lika del i arbetet. Allt text är 

skriven och omarbetad tillsammans. Genomförandet av intervjuerna har skett gemensamt. 

Båda har varit aktiva genom hela momentet, detta genom att ställa frågor från intervjuguiden 
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samt följdfrågor. Arbetet med transkriberingen har delats lika. Författarna har arbetat med två 

intervjuer var men samtliga transkriberingar är granskade av båda. Bearbetningen av allt 

material har skett i ett Google drive- dokument samt färdigställts där. Detta har bidragit till att 

båda författarna haft översikt genom hela processen.   

Resultat 

I resultatdelen benämns intervjupersonerna med deras partitillhörighet. Resultatet bygger på 

en analys med stöd i grundad teori. Detta innebär att författarna har genomfört en öppen 

kodning där de har jämfört, brutit ner och undersökt de insamlade materialet (Se bilaga 3). 

När koderna identifierats jämfördes koderna med varandra för att finna olikheter och likheter 

som sedan utmynnade i de kategorier som framgår nedan (Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 

2004). Namnen på rubrikerna är direkt beskrivande av den sammanfattande texten under dem. 

 

Individer med injektionsmissbruk - Längst ner i hierarkin 
Kodord: Långt ner i hierarkin och dålig hälsa. Individen måste vilja förändra. Individer i 

kläm, välfärden måste stärkas upp.   

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de anser att individer med ett 

injektionsmissbruk befinner sig utanför samhället och längst ner i hierarkin. 

Partirepresentanterna menar att vården och sociala instanser sällan kommer i kontakt med 

dessa individer och poängterar att det är viktigt att fånga upp dem.  

 

“Dom här grupperna vet vi ju att de står ganska långt ner på skalan. Det beror ju också ofta 

på att de inte söker hjälp. Om man inte söker, så kan man ju hamna lite utanför. Och det är ju 

svårt att fånga upp dom här grupperna. Systemet bygger ju lite på att personerna kommer till 

vården, inte tvärt om, det finns inte dom resurserna.” Representant från Socialdemokraterna 

 

Ett sprututbytesprogram kan leda till möjligheter att knyta en långsiktig kontakt med individer 

som vården annars aldrig möter. Människor med injektionsmissbruk beskrivs ha generellt 

dålig hälsa och Socialdemokraterna lägger stor vikt vid att alla ska ha lika rätt till god vård. 

Vänsterpartiet konstaterar att det helt enkelt handlar om rätten till ett värdigt liv. 

 

“Det är ju rätten till ett värdigt liv. Sprututbytesverksamheten är ju en möjlighet att skapa en 

allians till dom som sjukvården annars aldrig möter. Utifrån ett omsorg- och 

individperspektiv, inte utifrån en kontrollfunktion. Det är ju det som är den viktigaste delen av 

sprututbyte.“ - Representant från Vänsterpartiet 

 

Centerpartiet menar att individer hittills har kommit i kläm och hoppas på förändring i och 

med den nya lagändringen. Vänsterpartiet betonar dock att en mängd insatser från samhället 

för dessa individer automatiskt inte leder till en förbättrad livssituation, individen i fråga 

behöver besitta en egen vilja att förändra och förbättra sin situation. Alla fyra 

partirepresentanter var rörande överens om att något behöver göras för dessa individer och att 

ett sprututbytesprogram kan erbjuda en unik chans att nå dessa människor. Förutsättningarna 
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för individer med injektionsmissbruk behöver förbättras vilket Liberalerna, 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet gemensamt argumenterade för. Kraven 

på ett jämställt samhälle uppfylls inte som det ser ut idag.  

 

Sprututbyte ur ett … perspektiv 
Kodord: Barnperspektiv. Humanistiskt perspektiv. Feministiskt perspektiv. 

Sjukvårdsperspektiv och en hälsopolitisk åtgärd. Förändrade värderingar över tid med 

fortfarande en förlegad syn på missbruk. Debatten har ökat fördomarna och 

skönbildningarna likaså. Fixering vid bytet av kanyl och spruta.  

 

Resultatet av intervjuerna visar på att en sprututbytesverksamhet kan ses ur många olika 

perspektiv och diskussionen kring ett införande har lyfts och lagts ner flertalet gånger under 

många år medan värderingarna förändras under tiden. Centerpartiet nämner till och med att 

den omfattande debatten kring ämnet kan ha spätt på de fördomar som redan fanns och att det 

har uppstått en fixering vid just bytet av kanylen och sprutan. Vänsterpartiet  poängterar att 

samhället har en förlegad syn på missbruk och attityden kring sprututbyte kan ha påverkats av 

skrönbildningar grundade i rädsla och oro för att missbruket ska förstöra samhället, fortsätter 

Centerpartiet. 

 

Partierna som representeras i denna undersökning ser positivt på införandet av ett 

sprututbytesprogram och det ur flera olika infallsvinklar. Centerpartiet ser på verksamheten ur 

ett medicinskt, humanistiskt och ett barnperspektiv. Socialdemokraterna lyfter att införandet 

av ett sprututbyte skulle vara en hälsopolitisk åtgärd, att frågan måste hanteras likväl utifrån 

ett mänskligt perspektiv som ur ett socialt perspektiv och även med en sjukvårdsaspekt. 

Vänsterpartiet tar upp hälsa och sjukvård men lägger större vikt vid den feministiska 

vinklingen av vad ett sprututbyte skulle innebära.  

 

“I samhället är det mannen som är normen. Har man ett tydligt barn och feministiskt 

perspektiv, så är det otroligt viktigt när man bygger upp en verksamhet, att man har det 

perspektivet redan från början. Så att det inte blir missbrukande män över 30 som har någon 

annan som tar hand om barnen och som lever ett friare liv. Dom som också söker sig dit. Har 

man ett tydligt barnperspektiv så måste man också vända sig till kvinnor på ett annat sätt.” - 

Representant från Vänsterpartiet 

 

Viktigast är däremot barnperspektivet, anser Vänsterpartiet. Ett tydligt barnperspektiv är 

enligt Vänsterpartiet att förebygga och ingripa i tid gällande individer med ett 

injektionsmissbruk. Vidare nämns att barn som blir omhändertagna från sina föräldrar mår 

väldigt dåligt och riskerar att hamna i utsatthet. Av den anledningen lyfter både Vänsterpartiet 

och Centerpartiet barnperspektivet som det viktigaste perspektivet när det gäller ett införande 

av ett sprututbytesprogram. Liberalerna väger in det medicinska problemet som en 

verksamhet skulle kunna fånga upp. Även fördelarna med ett sprututbyte för kvinnan betonas 

men främst att individen som sådan sätts i det främsta rummet. Att ett sprututbytesprogram 

kan bidra och visa på acceptans för människan bakom missbruket. Samtliga respondenter har 

nämnt det uppenbara, hur hälsan hos individer med missbruk kan främjas genom utbytet. Två 
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av fyra respondenter driver kvinnofrågan och lika många argumenterar för barnens rätt. Det 

samtliga partier har gemensamt är att det är individen som bör tas hänsyn till, framför allt 

annat, människan bakom missbruket. 

 

Narkotikapolitik är ett känsligt ämne 
Kodord:Attityder och fördomar är ett problem. Narkotikapolitiken är moraliserande. 

Omdiskuterad fråga. Ej fungerande narkotikapolitik, den behöver diskuteras och 

missbruksfrågor, prioriteras. 

 

Som ovan nämnt har frågan om införandet av ett sprututbytesprogram varit väldigt 

omdiskuterad. Däremot ser Liberalerna att narkotikapolitiken överlag behöver ventileras mer 

och Vänsterpartiet anser att svensk narkotikapolitik inte håller måtten med tanke på den höga 

dödligheten i Sverige jämfört med andra länder. Attityden och fördomarna kring individer i 

missbruk är ett problem och narkotikapolitiken idag är moraliserande, säger Liberalernas 

representant. Däremot skulle införandet av ett sprututbytesprogram rycka bort de moraliska 

skyddslapparna, säger Vänsterpartiet. Missbruksfrågor måste prioriteras och 

narkotikapolitiken bör kunna lyftas på ett neutralt sätt. Vidare menar Liberalerna att detta är 

svårt idag då det ofta görs antaganden i och med att narkotikafrågan nämns, exempelvis om 

cannabis i medicinskt bruk tas upp, så är det någon som säger att det innebär drogliberalitet i 

partiet eller hos personen. 

 

“Om någon vill prata om medicinskt bruk av cannabis är det någon annan som säger att en 

är för fri narkotika. Det är svårt att prata om narkotikafrågan på ett neutralt sätt. Att lyfta för 

och nackdelar på något vis. Är det okej att vi gör 17 åriga killar till brottslingar för att dom 

har testat röka hasch? Tar vi för givet att dom är kriminella och stämplar dom som det? Dom 

kanske var helt övergående. Jag har inget rakt svar. Vi vill ha en nolltollerans och vi vill 

stoppa missbruk till vilket pris som helst, men vi klarar inte riktigt att göra det.” - 

Representant för Liberalerna 

 

Lagändringen välkomnas 
Kodord:Lagändringen förenklar ett gemensamt arbete trots att kravet på samarbete är 

oförändrat. Positiv till lagändringen, rimligt med landstinget som huvudman. Lagen 

förtydligar att det är en hälso- och sjukvårdsfråga. En splittrad fråga inom många partier 

men nu kan ett sprututbyte införas i Umeå. För ett införande av sprututbyte i länet. 

 

Alla representerade partier understryker vad lagändringen kan bidra med i det ofrånkomliga 

samarbetet mellan landstinget och kommunen. Tidigare var det upp till båda huvudmän att 

ansvara för frågan om sprututbyte vilket enligt Liberalerna blev ”allas ansvar, ingens ansvar”. 

Samtliga är överens om att ansvaret ligger bäst hos landstinget men Centerpartiet påpekar att 

kravet på samarbete är oförändrat. 

 

Nu blir diskussionerna annorlunda för nu behöver man inte fråga kommunen på samma sätt. 

Men man behöver naturligtvis samarbeta med missbruksinstanserna och socialtjänsten på 
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olika sätt. Det ingår ju någonstans i helhetspaketet. Så lagförändringen har förenklat 

formaliteterna men det har inte förändrat kravet på samarbetet. - Representant från 

Centerpartiet 

 

Sjukvård och Socialtjänst bör kunna se ett gemensamt mål för bästa resultat. Lagen 

förtydligar att det är en hälso-sjukvårdsfråga vilket förenklar arbetet och alla respondenter 

instämde i att frågan är medicinsk. Detta trots att flera argument syftar till att gynna 

individernas sociala ställning. Åsikterna om en sprututbytesverksamhet i Umeå är splittrad 

inom många partier, några står enade bakom införandet medan andra generellt sett är för, trots 

enstaka nejsägare. Unisont tror representanterna att  lagändringen kommer att generera i ett 

program inom Västerbotten.  

 

Sprututbyte gynnar samhälle och individ - med individen i fokus 
Kodord:Mindre märkvärdigt med missbruk, mindre stigmatiserat. Positiv och ordnad kontakt 

med vården. Omoraliserande. Rätten till ett värdigt liv och känslan av värdighet. Chansen för 

samarbete ökar. Förändrad syn på människor med missbruk och med det ett samhälle som 

bryr sig. Förebyggande samt möjligt att fånga upp och ingripa i tid. Begränsa smittspridning. 

Motiverande arbete.  

 

De positiva effekterna av ett sprututbytesprogram kan vara många och argumenten för en 

sådan verksamhet starka, det är något som partirepresentantena är eniga om. Centerpartiets 

starkaste argument är att begränsa smittspridningen av framförallt hepatit C men även hiv. 

Fler av de argument som lyftes var förhoppningen om att samarbetet mellan landsting och 

socialtjänst kommer att förbättras i och med lagändringen. 

 

Vänsterpartiet menar att det måste finnas ett samhälle som bryr sig om de individer som 

befinner sig i utkanten av all gemenskap. Ett sprututbytesprogram skulle innebära en utsträckt 

hand till dessa. Vidare hoppas Socialdemokraterna att ett sprututbytesprogram ska kunna 

hjälpa individer med ett injektionsmissbruk till en mer positiv kontakt med vården. Om 

verksamheten accepteras av samhället tror Socialdemokraterna att fler individer kommer att 

söka sig dit vilket i sin tur kan innebära att missbruket blir “mindre märkvärdigt”, att 

individerna vågar prata om sitt missbruk och på så sätt få hjälp. Förhoppningen med ett 

sprututbytesprogram är att injektionsmissbruket ska bli mindre stigmatiserat.  

 

 

“Sprututbytesverksamheten kan främja att du får kontakt. Och att vara missbrukare blir 

mindre stigmatiserande. Sen tror jag att det kan flytta fokus på hur och vad människan förmår 

och mår, än om den är drogfri eller inte. Genom detta skulle dom kunna få någon slags 

värdighet. Att dom kan fungera som människor” - Representant från Liberalerna 

 

Liberalerna tror och hoppas att ett sprututbytesprogram med tiden kan leda till en förändrad 

syn på individer med injektionsmissbruk och en acceptans mot människan bakom missbruket. 

Liberalerna håller med Socialdemokraterna gällande  målet att främja en vårdkontakt samt 
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minska stigmatiseringen kring missbruket. Det förebyggande arbetet lyfts också som en 

möjlig positiv effekt av införandet av ett sprututbytesprogram.  

 

Samhällets insatser ska inte möjliggöra missbruk 
Kodord: Polisen kan se det olagliga i risken att missbruket förblir.  Risk för slarvigt 

genomförda program och oro för dålig placering. 

 

Trots att fördelarna med ett sprututbytesprogram enligt samtliga partirepresentanter överväger 

nackdelarna, finns det eventuella risker och konsekvenser med införandet av ett 

sprututbytesprogram. Liberalerna menar att ett motargument har varit att samhället inte ska 

möjliggöra ett fortsatt missbruk. Samhällets insatser ska inte göra det genomförbart utan 

istället motverka ett fortsatt missbruk. Centerpartiet kan bara se en nackdel med att ett 

sprututbytesprogram införs i Umeå, vilket är slarvigt genomförda program. Centerpartiet 

menar att ett sprututbytesprogram kräver kunskap och noggrannhet, görs det felaktigt riskerar 

syftet med verksamheten att gå förlorat. 

 

En nackdel är att man får slarvigt genomförda program. Alltså det kräver noggrannhet i hur 

man jobbar. Och det kommer att uppstå etiskt problematiska situationer, hur tuff får man 

vara? Om man nu har kriterier som Malmö beskriver och så uppfyller jag fyra kriterier, men 

efter några månader så uppfyller jag bara tre av fyra. Ska vi säga hejdå eller hur ska vi 

göra? Det är en kompetensfråga och det är även en organisationsfråga. Man behöver nog ha 

ganska tuffa regler, för det går som inte att komma när man vill. Man måste hålla avtalet. 

Man måste vara noga med att organisera både inom landsting och kommun. - Representant 

från Centerpartiet 

 

Liberalerna instämmer något i detta och menar att placeringen av ett sprututbytesprogram är 

viktigt att tänka på. Oro kan uppstå om dessa program bedrivs på olämpliga ställen såsom 

bredvid skolor, förskolor eller andra liknande verksamheter. Socialdemokraterna tror att 

polisen kan se nackdelar med ett sprututbytesprogram- att individer med ett 

injektionsmissbruk erbjuds rena kanyler och sprutor och på så sätt fortsätter med det missbruk 

som är olagligt. Alla fyra partier lyfter att det kan finnas olika risker/nackdelar med ett 

sprututbytesprogram. Gemensamt anser dem däremot att konsekvenserna kan bli större om en 

verksamhet inte införs.  

 

Den ekonomiska nyttan är svår att mäta 
Kodord:Svårt att utvärdera, men resurser kommer att kosta. Avsaknad av ekonomiska 

argument emot. Minska LVM-placeringar. Svårt att mäta nyttan, liv går före.  

 

Enligt samtliga partier är den ekonomiska nyttan, som rubriken lyder, svår att mäta. På frågan 

om vinster och förluster med ett sprututbytesprogram ställs motfrågorna “hur sätter man pris 

på människors lidande?” och “hur räknar man för allmän nytta?”. Centerpartiet menar att om 

man arbetar tillräckligt intensivt och tror på verksamheten så kommer nyttan att uppstå 

oavsett om den nyttan är ekonomisk eller ej. 
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“Har du färre LVM placeringar så tjänas det pengar. Men det måste finnas en humanistisk 

värdering bakom det hela. Vi ska jobba med metoder som förhindrar risken för att människor 

dör. Man måste tro att gör man det tillräckligt intensivt så uppstår nyttan. Men hur man ska 

mäta det… Vi vet ju att detta är en grupp som flyttar och far, så vart fan uppstår den där 

ekonomiska vinsten? Hur räknar man för allmän nytta. Och vem drar nytta av nyttan? En del 

av det här är en politisk fråga. Det måste bli intressant att diskutera missbruksfrågor, men 

den ligger långt ner på listan. Så länge vi bara diskuterar utgifter och den här frågan om man 

får skylla sig själv eller inte, så blir det aldrig riktigt en politisk fråga“ - Representant från 

Centerpartiet 

 

Socialdemokraterna tror att ett sprututbytesprogram kommer att kosta då det av naturliga skäl 

behövs resurser för att en verksamhet ska fungera. Samtidigt påpekar partiet att kostnaderna 

för att behandla hepatit C och hiv redan kostar väldigt mycket och att ett sprututbytesprogram 

förhoppningsvis skulle kunna sänka de utgifterna. 

 

“Hjälper man dom inte så blir dom ju oftast ganska sjuka, förr eller senare. Dom får hepatit 

eller hiv. Vi är väldigt dåliga på att räkna på vad det kostar, och dom får ju vård som alla 

andra, ingen slängs ju ut. Men det är klart att kan man minska den delen så är det lönsamt. 

Men den viktigaste delen är ju att personen i fråga mår bättre och kanske förhoppningsvis 

kan leva ett hyfsat normalt liv.“ -Representant från Socialdemokraterna 

 

Vänsterpartiet anser inte att det finns något ekonomiskt argument för att inte införa ett 

sprututbytesprogram men tror att en verksamhet skulle att innebära kostnader. Liberalerna 

anser däremot att en diskussion gällande ekonomi istället bör kretsa kring kostnader för 

LVM- placeringar, akutmottagningskostnader och rättegångskostnader. Dessa kostnaderna är 

mer omfattande än vad en sprututbytesverksamhet skulle vara. Ovan kan utläsas att 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet gemensamt anser att 

oavsett kostnader för en sprututbytesverksamhet, kommer nyttan för samhället och individen 

att vara större. Argumenten för en verksamhet är starka men skiljer sig mellan partierna. Alla 

partier är medvetna om att det kommer att kosta pengar och ifrågasätter fördelningen av de 

ekonomiska satsningarna i samhället. I den ekonomiska frågan som ofta fokuserar på 

samhällets vinster eller förluster,  är siktet nu inställt på vad som är bäst för individen. Att 

nyttan för individer med ett injektionsmissbruk är större oavsett vad kostnaderna för samhället 

landar på.  

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att granska den politiska synen på en sprututbytesverksamhet i 

Umeå, detta för att urskilja vilka åsikter som finns och vad som ligger till grund för dessa. I 

detta avsnitt presenteras först vad som kan ligga till grund för dessa attityder. Det diskuteras 

även om intervjupersonernas syn på en verksamhet i Umeå och hur dom ser på frågan ur olika 

perspektiv. Slutligen lyfts fördelar och nackdelar med ett sådant program.  
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Enligt Tryggvesson (2011) kom förslaget om införandet av sprututbytesverksamheter till 

Sverige i en turbulent tid vilket vi anser kan ha påverkat att det blev en kontroversiell åtgärd.  

Författaren skriver vidare att det år 1988 grundades ett motstånd, sprututbyte ansågs vara ett 

hot mot den restriktiva narkotikapolitiken och detta kan ha levt vidare sedan dess, tror vi. 

Finland som Sverige, strävar efter en restriktiv narkotikapolitik men grannlandet har infört 

flertalet sprututbytesverksamheter som en hälsoeffektiv insats för individen istället för något 

som endast går emot lagen (Arponen, Brummer-Korvenkontio, Liitsola & Salminen, 2008).  

 

Liberalerna i vår undersökning påpekade att vi måste kunna se människan bakom missbruket 

och som representanten från Centerpartiet sa “inte nödvändigtvis fixera oss vid utbytet av 

själva plastsprutan”. Vi frågar oss varför åtgärder inte har vidtagits tidigare med tanke på att 

strategin inte har fungerat så som det sett ut de senaste åren gällande den höga dödligheten 

orsakat av överdoser (Europeiska narkotikarapporten, 2016). Rädsla har varit en framgångsrik 

byggsten i debatten mot sprututbyte och Bejerots (1978) argument om narkotikaepidemier 

kan ha inspirerat narkotikapolitiken över en lång tid. Nu är ämnet aktuellt igen och en 

lagändring har trätt i kraft. En lag som troligen kommer att resultera i att ett 

sprututbytesprogram införs i Umeå. Kanske kan det bero på att individer i samhället är mer 

medvetna nu? En vård som enligt vår representant från Socialdemokraterna, inte är jämlik, 

kan inte längre accepteras. 

 

Attityden kring människan bakom missbruket har varit under en pågående förändring och 

motståndet grundades på 80-talet med stöd från Bejerots (1978) argument; se missbruk som 

en epidemi och individen som kriminell. Rädslan för att välfärdssamhället skulle skadas tog 

över. Men som Vänsterpartiets representant säger, nu har det gått så pass långt att 

välfärdssamhället brister och måste stärkas upp. Narkotikapolitiken beskrivs däremot som 

svår att prata om enligt Liberalernas representant, och individer i missbruk har länge befunnit 

sig längst ner i hierarkin enligt samtliga intervjupersoner. Detta är två faktorer som vi tror kan 

ha bidragit till att en sprututbytesverksamhet aldrig införts i Umeå.  

 

ANDT-strategin som infördes förra året innebär att mellan 2016 och 2020 ska en mer jämlik 

hälsa för hela befolkningen prioriteras (Folkhälsomyndigheten, 2015). Den kan ha blivit ett 

startskott för en eventuell förändring och “grönt ljus” för att kunna lyfta narkotikafrågan i en 

mer neutral och större utsträckning, tror vi. Strategin kan även ha bidragit till lagändringen i 

“Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler”. Partierna sägs vara splittrade i frågan om 

en sprututbytesverksamhet i Umeå men i och med att ANDT-strategin nu införts kanske det är 

fler som kommer att diskutera ett sprututbytesprogram. Det är trots allt lag på det nu, att det 

måste ske en förändring gällande alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken mellan 

2016 och 2020. 

 

Vi tror att det tidigare kravet på samarbete mellan kommun och landsting kan ha varit en 

bidragande faktor till fördröjningen, detta med anledning av vårt insamlade intervjumaterial. I 

och med lagändringen i “Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler” är riksdagen för 

en tydlig ansvarsfördelning för införanden av sprututbytesverksamheter i Sverige. 
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Moderaterna (Motion 2016/17:15) anser att denna ansvarsfördelning är olycklig och yrkade i 

en motion till riksdagen för att den nya lagändringen skulle avslås. Moderaterna anser att ett 

samarbete mellan landsting och kommun främjar missbruks- och beroendevården och att 

landstinget som ensam huvudman istället begränsar dessa möjligheter för individer med ett 

injektionsmissbruk. Samtliga partirepresentanter i vår undersökning fastslog att det tidigare 

kravet på samarbete har varit misslyckat och Vänsterpartiets tillsammans med Centerpartiets 

representanter tror att det kan ha fördröjt frågan om en sprututbytesverksamhet. Som 

Liberalerna i vår undersökning sa “allas ansvar, ingens ansvar”. Det har inte funnits någon 

självklar huvudman i denna fråga vilket har komplicerat och begränsat införandet av 

sprututbytesverksamheter. Centerpartiets representant vill dock poängtera att det fortfarande 

finns ett behov av samarbete mellan kommun och landsting för att individer med ett 

injektionsmissbruk ska få bästa möjliga förutsättningar. Den förändring som nu har skett 

förändrar inte kommunens ansvar över dessa individer, endast att det är landstinget som 

ansvarar för själva beslutet och hanteringen av sprututbytesverksamheterna. 

 

Även Moderaten Cecilia Widegren har givit sig in i diskussionen och skrivit en motion 

(2014/15:427) till riksdagen där hon ifrågasätter en sprututbytesverksamhet. Widegren anser 

att ett sprututbytesprogram, istället för att motverka missbruk- underlättar för individer med 

injektionsmissbruk att fortsätta bruka narkotika, dessutom på skattebetalarnas kostnad. 

Widegren anser att fokus bör ligga på rådgivning och vård för dessa individer istället för att 

ge dem verktyg som gör det möjligt för dem att fortsätta injicera. Av partirepresentanternas 

svar i vår undersökning framkommer att individer med ett injektionsmissbruk sällan söker sig 

till sjukvården eller andra sociala instanser. De pengar som Widergren inte vill lägga på den 

preventiva verksamhet som ett sprututbytesprogram är- kommer att läggas ut vid ett senare 

tillfälle i form av tvångsvård, rättegångskostnader och akutsjukvård, enligt vår representant 

från Liberalerna. 

 

Stenström (2008) beskriver olika perspektiv att se en sprututbytesverksamhet på. Våra 

partirepresentanter lyfte ytterligare ett par. Ett feministiskt perspektiv är ett av dem och för 

Liberalernas- och Vänsterpartiets representanter, en viktig utgångspunkt i frågan som rör en 

sprututbytesverksamhet i Umeå. Detta på grund av att många kvinnor prostituerar sig för att 

finansiera sitt missbruk eller för att underhålla sin partners missbruk. Att kvinnor med 

missbruksproblematik ofta blir utsatta för våld, hot och övergrepp, är enligt Vänsterpartiets 

representant vanligt förekommande. Vidare beskriver Stenström (2008) att 

injektionsmissbrukande kvinnor delar sprutor i större utsträckning än män. Det sociala 

nätverket hos kvinnor domineras även av personer av injektionsmissbruk, något som skiljer 

sig från männen. Kvinnor är en av de mest utsatta grupperna för risker i samband med 

sprutdelning. 

 

Även barnperspektivet är oerhört viktigt och som enligt Centerpartiets och Vänsterpartiets 

representanter bör uppmärksammas i alla frågor som rör missbruk. Ett tydligt barnperspektiv 

innebär att förebygga och ingripa i tid när det kommer till individer med ett 

injektionsmissbruk. 
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Enligt Socialstyrelsen (2016) har frivilligvård för individer med missbruk minskat med en 

fjärdedel samtidigt som antalet tvångsvårdade individer ökat med 51 %. I och med denna 

kraftiga ökning av tvångsvårdade kan vi dra slutsatsen att kostnaderna för dessa LVM 

placeringar höjts med dem. Ett dygn på en behandlingsverksamhet kostar 3750 kronor enligt 

Statens Institutionsstyrelse (2015), då kan vi dra slutsatsen att sex månaders behandling för en 

individ med missbruk uppstiger till 682 500 kronor. Staten finansierar en fjärdedel av dessa 

kostnader, per individ. Utifrån detta så kan vi konstatera att staten betalar 170 625 kronor för 

varje individ som tvångsvårdas under sex månader. Självklart tror vi att de pengar staten 

tillstår med för dessa behandlingar bringar stor nytta för den enskilde individen, i de flesta 

fall. Liberalernas partirepresentant tror dock att det är mer lönsamt att nå individer med 

missbruk på andra sätt än genom tvångsvård. Centerpartiets representant i vår undersökning 

förklarar vidare att, om LVM- placeringarna minskar och andra hjälpande faktorer ökar, som 

sprututbytesverksamheter, kommer den ekonomiska nyttan att vara stor för samhället. Att 

varje insats ska motiveras med ekonomiska argument är dock enligt vår representant från 

Vänsterpartiet, “klassisk borgerlig retorik”. Partirepresentanterna i denna undersökning svarar 

på frågan om ekonomi, med en motfråga;  “hur sätter man pris på människors lidande? och 

“hur räknar man för allmän nytta?”. Moderaternas Widegren (Motion 2014/15:427) 

argumenterar för att skattebetalarnas pengar inte ska finansiera sprututbytesverksamheter och 

Socialdemokraternas representant i vår undersökning kontrar med; kostnaderna för att 

behandla hepatit C och hiv är väldigt höga och att hennes förhoppning är att 

sprututbytesprogram ska kunna sänka dessa utgifter. 

 

Eftersom att frivilligvården minskat drastiskt (Socialstyrelsen 2016) kan vi dra slutsatsen att 

de resurser som finns idag inte är tillräckliga för att nå individer med ett injektionsmissbruk. 

Vänsterpartiets representant anser att svensk narkotikapolitik inte håller måttet. Som 

missbruksutredningen visade, når vården idag endast en av fem med missbruksproblematik. 

Individer med ett riskbruk som ännu inte hunnit utveckla sociala eller hälsomässiga skador, 

nås i ännu lägre utsträckning  (Folkhälsomyndigheten 2015). Att genom en 

sprututbytesverksamhet knyta och upprätta kontakt med individen kan leda till förändring på 

sikt enligt den utvärderingen som gjordes på sprututbytesprogrammet Fresno, Californien 

(Clarke et al., 2016).  

 

En av våra frågeställningar syftade till att undersöka vilka nackdelar som en 

sprututbytesverksamhet kan medföra. Centerpartiets partirepresentant kunde se att slarvigt 

genomförda program kan vara en nackdel. Att ett sprututbytesprogram är omfattande att både 

strukturera upp och genomföra. Saknas det kompetens, resurser och tydliga ramar så finns det 

risk för att verksamheten får negativa effekter. Moderaterna skriver i motion (2014/15:427) 

att sprututbytesverksamheter kan generera nyrekrytering samt ett förvärrat missbruk. 

Liberalernas partirepresentant påpekade att placeringen av en sprututbytesverksamhet är 

viktig att tänka på då en olämplig placering, exempelvis vid en förskola, kan generera oro.  

  

Vi vill avsluta diskussionen kring en sprututbytesverksamhet i Umeå genom att presentera de 

positiva aspekter som våra partirepresentanter tror att ett program kan bidra med, detta som 

svar på frågeställningen om vilka fördelar det finns med en sprututbytesverksamhet. Att de 
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positiva effekterna kan vara många och argumenten för en verksamhet starka är samtliga 

respondenter överens om. Att begränsa smittspridningen av hepatit C är centralt, precis som 

Centerpartiets representant påpekar. Argument som Socialdemokraternas partirepresentant 

framför, är förhoppningen om att injektionsmissbruket kan bli “mindre märkvärdigt” och 

medföra att människor vågar prata om sitt missbruk och på den vägen få hjälp. Och som 

Vänsterpartiets representant sa, “ett sprututbytesprogram skulle innebära en utsträckt hand till 

individer med ett injektionsmissbruk”. Liberalernas partirepresentant tror och hoppas att ett 

sprututbytesprogram kan generera en förändrad syn på individer med ett injektionsmissbruk 

och en acceptans mot människan bakom missbruket. Liberalerna tillsammans med 

Socialdemokraternas representant hoppas att en sprututbytesverksamhet kan minska den 

stigmatisering som finns kring individer med missbruk idag.  

 

Dessa förhoppningar antyder om en mer humanistisk färdriktning gällande effekterna av ett 

sprututbytesprogram. En inställning som även utmynnar i resultatet av vår undersökning. 

Toleransen ökar kring de blodburna smittsjukdomar som tidigare ansågs vara direkt förenade 

med döden, men som det nu finns bromsmediciner för. Införandet av en 

sprututbytesverksamhet i Umeå är närmare än någonsin och 80-talets syn på missbruk som en 

epidemi suddas ut eftersom. Kunskapen och med det attityden förändras fortlöpande och 

generationer av politiker byts ut. Att ett sprututbytesprogram är på väg att införas i Umeå 

visar på en begynnande acceptans för människan bakom missbruket och studiens resultat 

kompletterar hälsoperspektivet av ett sprututbyte med både ett feministiskt och ett perspektiv 

med individen som högsta prioritet. Vi kan urskilja en möjlig samhällshällsföränding men 

framtiden får utvisa åt vilket håll den den fortsatta utvecklingen ter sig. 
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Bilagor 

 1 Semistrukturerad intervjuguide 
 

1. Kan du berätta närmare om vem du är och vilken sysselsättning du har? 

2. Vad har du för förkunskaper om missbruk? 

3. Vad tycker du om den nya lagen “lag om utbyte av sprutor och kanyler §2”som träder 

i kraft 1 mars 2017? 

4. På vilket sätt tror du att denna lag kan påverka Umeå kommun? 

5. Vad anser du om att endast personer som är bosatta i VLL får delta i det eventuella 

sprututbytesprogrammet/verksamheten?  

6. Vilka eventuella fördelar ser du med ett sprututbytesprogram? 

7. Vilka eventuella nackdelar ser du med ett sprututbytesprogram? 

8. Hur kan ett sprututbytesprogram främja/motverka socialt arbete? 

9. Vilka ekonomiska vinster/förluster ser du med ett projekt som detta? 

10. Hur ser du på narkotikapolitiken som den förs idag? (nollvision, “harm reduction”) 

11. Upplever du att sprututbyte är förenligt med restriktiv narkotikapolitk? 

12. Hur ska man balansera detta? 

13. Varför tror du att Umeå inte har infört sprututbyte trots att möjligheten funnits sedan 

2006? (Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad & Stockholm har infört 

sprututbytesprogram) 
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2 Informationsbrev 
 

Undersökning gällande synen på sprututbyte i Umeå kommun 

 

Vi som genomför denna undersökning heter Johanna Isberg och Linn Furberg, båda studerande 

på socionomprogrammet vid Umeå universitet. Arbetet är en kandidatuppsats och syftet med 

intervjun är att undersöka din uppfattning gällande ett sprututbyte i Umeå. I en kvalitativ studie 

kommer vi att ställa för- och nackdelar gällande sprututbyte mot varandra samt fokusera på de 

sociala aspekterna som ett sprututbyte skulle kunna leda till, likväl för samhälle som individ. 

Ämnet har länge diskuterats och är nu högaktuellt i och med ändring av lagen “Lag om utbyte 

av sprutor och kanyler” (2006:323)   som träder i kraft den 1 mars 2017. 

Intervjun sker vid ett tillfälle och tar uppskattningsvis 40 minuter. Största möjliga 

konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 

intervjumaterialet i sin helhet. Om möjligt kommer vi att spela in intervjun för att lättare kunna 

transkribera svaren och med det stärka den interna validiteten. Du som deltar är anonym, vi 

som undersökningsledare har däremot en önskan om att få använda din befattning i 

undersökningen. Deltagandet i studien är frivillig, du kan när som helst avbryta medverkan utan 

motivering. Önskas ytterligare information om studien kan du kontakta oss på; 

 

 

Johanna Isberg: johannai89@hotmail.com, 073-0662604 

Linn Furberg: linnfurberg_@hotmail.com, 070-3636925 

Urban Karlsson (handledare): urban.karlsson@umu.se, 070-5643577 

 

 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
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3 Intervjumaterial 
 

I presentationen av resultatet används fingerade namn för att materialet inte ska kunna 

kopplas till deltagarna. 

 

Intervju med Anders, Centerpartiet 

Anders är aktiv inom Centerpartiet i Umeå kommun och även utbildad läkare. Han har under 

sina många år som läkare mött flertalet patienter med hepatit C som ett resultat av ett 

injektionsmissbruk. Anders ställer sig mycket kritisk till att kommunen tidigare avslagit 

landstingets förfrågan gällande ett införande av ett sprututbytesprogram i Umeå. Själv har han 

hela tiden varit för att landstinget ska få hela ansvaret för beslut gällande sprututbyte. 

Konstruktionen om att landstinget ska komma med ett förslag om att använda metodiken och 

kommunen sen ska avslå förslaget gör att individer kommer i kläm, förklarar Anders. Han 

välkomnar den nya lagändringen och menar att detta är en fråga för smittskyddsenheter att 

besluta kring.  

 

“Det känns som att det finns gott om fördomar från folk i allmänhet om ‘dom där knarkarna’, 

det är ju nästan så att dom inte är människor ibland. Det är en attitydfråga som blivit ett 

problem. Jag tycker att debatten kring den här frågan har spätt på fördomarna mer än att 

göra det till den medicinska frågan som jag tycker det är. Det är min allmänna bakgrund.” 

 

Anders säger att den dominerande fördelen i ett sprututbytesprogram handlar om att begränsa 

smittspridningen. Det faktum att det dör människor med hepatit C- smitta gör att sjukvården 

måste kämpa med att försöka begränsa spridningen, det är en etisk och medicinsk viktig 

kamp. Han säger att hepatit C är en sjukdom som inte går att vaccineras mot, människor kan 

bli smittade flera gånger. Anders upplever att frågan om sprututbyte alldeles uppenbart är 

medicinsk. Han anser att det är en kolossal fixering vid att själva bytet av kanyler skulle vara 

avgörande farlig jämfört med, som Anders beskriver det: 

 

“...får jag uttrycka mig, all jävla medicin som finns och flödar både via läkarens 

namnteckningar och via smuggel från utlandet, då är ju den där plastsprutan ett ganska litet 

problem” 

 

Anders beskriver vidare att det inte är så enkelt som att knacka på och få en ren spruta. Ett 

sprututbyte är en omfattande sjukvårdsprocedur och individen som söker sig till verksamheten 

måste uppfylla vissa kriterier och det finns uppföljning på detta. Ändå uppkommer 

skrönbildningar kring ämnet, något som Anders tror vilar på någon form av hopplöshet och 

rädsla för att missbruk ska förstöra samhället. 

 

Anders anser att lagändringen har förenklat formaliteterna i och med att landstinget inte 

längre behöver få ett godkännande från kommunen. Däremot krävs ett samarbete med 

missbruksinstanserna och socialtjänsten på olika sätt. Så lagändringen har inte för den sakens 

skull förändrat kravet på samarbetet, något som Anders poängterar. Han tror att lagändringen 

kommer att innebära att det praktiska samarbetet kring missbruksmottagning, både mellan 
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landsting och smittbruksmottagningar, kommer att förbättras och bli mer naturligt. Han säger 

att det utan tvekan är missbruksmottagningen inom kommunen som har bäst kontakt med 

individerna i missbruk, detta jämfört med sjukvården. Han tror därför att chansen för ett 

samarbete kommer att öka, medan den gamla lagen hindrade detta samarbete. Anders tror 

även på att ett sprututbytesprogram nu kommer att införas i Umeå.  

 

Vidare kan ett sprututbyte även vara en preventiv faktor, exempelvis ur ett barnperspektiv. 

Anders förklarar också att resultat baserade på sprututbytesverksamheter i andra delar av 

Sverige visar exempel på att en stor grupp av individer i missbruk har fått en ordnad kontakt 

gällande ett problem som det lätt blir oordning kring. 

 

“Det är ju så att heroinmissbruket har ökat och heroin är en jävla orm. Jag minns inte 

siffrorna, men att dö i en överdos har ju slagit trafikdöden flera gånger om.” 

 

På frågan om Anders ser några nackdelar med ett sprututbytesprogram så nämner han att det 

kan uppstå slarvigt genomförda program och han poängterar att arbetet kräver noggrannhet. 

Han tror även att det kommer att uppstå etiskt problematiska situationer.  

 

Gällande ekonomiska vinster och förluster i och med ett införande av sprututbyte säger 

Anders: 

 

“Har du färre LVM placeringar så tjänas det pengar. Men det måste finnas en humanistisk 

värdering bakom det hela. Vi ska jobba med metoder som förhindrar risken för att människor 

dör. Man måste tro att gör man det tillräckligt intensivt så uppstår nyttan. Men hur man ska 

mäta det… Vi vet ju att detta är en grupp som flyttar och far, så vart fan uppstår den där 

ekonomiska vinsten? Hur räknar man för allmän nytta. Och vem drar nytta av nyttan? En del 

av det här är en politisk fråga. Det måste bli intressant att diskutera missbruksfrågor, men 

den ligger långt ner på listan. Så länge vi bara diskuterar utgifter och den här frågan om man 

får skylla sig själv eller inte, så blir det aldrig riktigt en politisk fråga“ 

 

Intervju med Annika, Socialdemokraterna 

Annika är aktiv inom Socialdemokraterna här i Umeå kommun. Gällande sprututbyte så har 

Socialdemokraterna diskuterat frågan till och från, främst under 2016, men ämnet har 

diskuterats även vid tidigare tillfällen. Annika är utbildad socionom och anser att hon har en 

rätt bred kunskap vad gäller missbruk, men att hon har aldrig arbetat direkt med individer som 

befinner sig i ett missbruk. Annika är positivt inställd till den nya lagförändringen och tycker 

att det är rimligt att det nu är landstingen som får besluta om införandet av ett 

sprututbytesprogram. Gällande att individer som vill medverka i ett sprututbytesprogram 

behöver vara folkbokförda i den kommun som programmet finns ställer hon sig neutral till, 

tiden får utvisa om det blir ett problem eller inte men givetvis något som hon anser bör 

uppmärksammas. Annika tror att grunden till varför de sänkt åldersgränsen till 18 år är för att 

det är då individer i missbruk oftast gör sin injektionsdebut. Hon tycker att ju tidigare man 

kan fånga upp individerna, desto bättre. Annika ser ett sprututbytesprogram som en 

hälsopolitisk åtgärd, att kunna hjälpa individerna till en mer positiv kontakt med vården. Hon 
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tycker att individer med missbruk ofta har en generellt dålig hälsa, och att det gör att 

individerna går ner sig på alla sätt och vis. Människor med missbruk har samma rätt till god 

vård, ur ett mänskligt perspektiv och sjukvården dömer ingen för vad de har gjort. Annika 

säger att målsättningen ska vara “vård efter behov”, oavsett vem individen är men att det inte 

alltid fungerar så i praktiken.  

 

“Dom här grupperna vet vi ju att de står ganska långt ner på skalan. Det beror ju också ofta 

på att de inte söker hjälp. Om man inte söker, så kan man ju hamna lite utanför. Och det är ju 

svårt att fånga upp dom här grupperna. Systemet bygger ju lite på att personerna kommer till 

vården, inte tvärt om, det finns inte dom resurserna.”  

 

Annika säger att om man menar allvar med jämlik vård så måste man också arbeta med dom 

individer som står utanför samhället och som på det normala sättet inte söker vård. Hon menar 

att om man gör ett sprututbyte till en accepterad verksamhet så blir det som att gå till vilken 

vårdcentral som helst, vilket gör missbruket mindre märkvärdigt.  

 

“Det gör att man kanske mer vågar prata om missbruk, man kanske kan öppna sig på ett 

annat sätt och få hjälp socialt. Missbrukare känner andra missbrukare och på det sättet får vi 

in ännu fler i den här verksamheten. Och förhoppningsvis ska det bidra till att de får bättre 

hälsa och hjälp att komma in i samhället, att det blir mindre stigmatiserat och då kanske vi 

också kan få bukt med det. “ 

 

Annika tror dock att polisen är något mer misstänksam och tveksam till ett 

sprututbytesprogram. Hon tror att poliserna ser det olagliga i sammanhanget och att ett 

sprututbytesprogram blir som att hjälpa dessa individer att fortsätta med olagliga handlingar. 

Annika tycker dock att poliserna bör tänka om, men säger att hon förstår polisyrket som 

sådant. I ett polisyrke finns rätt och fel, men om man ser det ut ett sjukvårdsperspektiv och 

socialt perspektiv så finns inget absolut rätt och fel. Hon tror inte att det finns någon absolut 

sanning om vad som alltid är det rätta, men att ett sprututbytesprogram kommer gynna 

poliserna också.  

 

Annika säger att ett sprututbytesprogram givetvis kommer att kosta lite grann ur en 

ekonomisk vinkel, det kommer att behövas resurser för att få ett program att fungera. 

Alternativa ekonomiska vinster och förluster kommer vara svåra att utvärdera men Annika 

anser att om folk håller sig friska trots sitt missbruk så är bara det en vinst. Hon är dock helt 

övertygad om att ett sprututbytesprogram på lång sikt kommer att gynna oss, men att det 

kommer att vara svårt att visa några direkta resultat.  

 

“Hjälper man dom inte så blir dom ju oftast ganska sjuka, förr eller senare. Dom får hepatit 

eller hiv. Vi är väldigt dåliga på att räkna på vad det kostar, och dom får ju vård som alla 

andra, ingen slängs ju ut. Men det är klart att kan man minska den delen så är det lönsamt. 

Men den viktigaste delen är ju att personen i fråga mår bättre och kanske förhoppningsvis 

kan leva ett hyfsat normalt liv.“ 
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Avslutningsvis så säger Annika att ett sprututbytesprogram förhoppningsvis kommer att 

komma igång 2018 och att Umeå kommun har med representanter som arbetar för det.  

 

Intervju med Anna, Vänsterpartiet 

Anna är utbildad socionom och har genom åren arbetat som socialsekreterare, 

äldreomsorgschef, inom socialpsykiatrin och slutligen inom öppenvården på psykiatrin. Idag 

arbetar Anna aktivt inom Vänsterpartiet och brinner särskilt för socialpolitiska frågor. Anna 

har under sina många år som socionom arbetat med människor som befinner sig i missbruk.  

 

Vad gäller den nya lagändringen berättar Anna att Vänsterpartiet i ett samarbete med 

regeringen, utformat och drivit frågan länge. Hon tycker det är bra att lagen förtydligar att det 

är en hälso- och sjukvårdsfråga. Däremot betyder den nya ändringen att individer som vill 

medverka i ett sprututbytesprogram måste vara skrivna i den kommun som programmet 

bedrivs, något som kan medföra problem, säger Anna. Vänsterpartiet har tydligt drivit frågan 

om papperslösas rätt till vård sedan länge. Hon ser ingen självklar lösning om det skulle 

innebära problem, men poängterar att det är viktigt att fånga upp de individer man annars 

aldrig möter inom vården.  

 

“Det är ju rätten till ett värdigt liv. Sprututbytesverksamheten är ju en möjlighet att skapa en 

allians till dom som sjukvården annars aldrig möter. Utifrån ett omsorg- och 

individperspektiv, inte utifrån en kontrollfunktion. Det är ju det som är den viktigaste delen av 

sprututbyte.“ 

 

Hon berättar också att ämnet sprututbyte har blivit en symbolfråga, det finns för och emot. 

Anna ser det dock som en viktig pusselbit i beroendefrågor. Den svenska narkotikapolitiken 

har inte fungerat som den ska med tanke på den höga dödligheten som Sverige har jämfört 

med andra länder, säger Anna. Hon tror att människor har en väldigt förlegad syn på 

missbruk, att många tänker på a-lagarna på stan, men att missbruket är mycket större än så. 

Ändå påpekar Anna att denna patientgrupp är den som står längst ner i hierarkin. 

Lagändringen tar också fasta på att de moraliska skyddslapparna rycks bort och individens 

sätts i fokus. Samarbetet mellan socialtjänst och hälsosjukvård har varit sedan tidigare varit ett 

problem, det blir komplext när två huvudmän ska ansvara för samma sak med en “krympande 

börs”. Lagändringen säger att det nu är ett hälsosjukvårdsperspektiv och socialtjänsten måste 

finna sig i det, vilket kan göra samarbetet enklare, beskriver Anna.  

 

När Anna tänker på införandet av ett eventuellt sprututbytesprogram så är barnperspektivet 

det allra viktigaste argumentet för henne.  

 

“Alla människor är någons barn, någons framtida förälder, någons vuxna barn. Det handlar 

om någon slags värdighet även inför barnen. Att man ser att samhället kliver in och inte 

accepterar att min förälder får leva i misär. Att samhället hela tiden försöker, att skapa 

allians, det tror jag en viktig del även gällande sprututbyte.” 
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Vidare förklarar Anna ett tydligt barnperspektiv är att förebygga och ingripa i tid när det 

kommer till människor med injektionsmissbruk. Barn som blir omhändertagna från sina 

föräldrar mår sämre, klarar sig sämre och hamnar oftare i missbruk eller andra typer av 

utsatthet, berättar Anna. Hon tycker inte att det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta 

omhänderta barn, enligt LVU, vars föräldrar är i utsatthet. Det gör att barnen också hamnar i 

utsatthet. Enligt Anna är det ett ovärdigt välfärdssamhälle.  

 

“Den här tiden är ju så otroligt viktig för barnets fortsatta framtid, så bara det är ju en 

anledning till att sprututbyte är centralt. Mycket värt att få en chans till kontakt där man inte 

blir moraliserad. Det är den främsta anledningen till att man inte söker vård. Det är därför 

man hamnar i samhällets utkanter.”  

 

Anna tycker också att det är viktigt att se på saken ur ett feministiskt perspektiv. Många 

kvinnor befinner sig i prostitution för att finansiera ett missbruk, eller underhålla en partners 

missbruk, berättar Anna. Unga kvinnor med missbruksproblematik blir gravida, och oavsett 

om dom vill fortsätta med ett missbruk eller inte, så finns det ett barn med i bilden. Anna 

menar att det blir ett etiskt dilemma om en gravid kvinna kommer till ett sprututbytesprogram 

och vill ha rena kanyler. Desto mer vi kriminaliserar problemet, desto fler människor tvingas 

gå under jord vilket också kan skapa större problem på sikt, menar Anna.  

 

Det måste finnas ett samhälle som bryr sig, säger Anna. Hon beskriver vidare att kvinnor som 

befinner sig i ett missbruk ofta är utsatta för hot, övergrepp och våld. Samhället måste kunna 

ta hand om de individer som befinner sig i utkanten av gemenskapen. Men hon betonar också 

att samhället inte kan göra hela skillnaden, det krävs också att individen själv vill förändra sin 

situation, sitt missbruk.  

 

“I samhället är det mannen som är normen. Har man ett tydligt barn och feministiskt 

perspektiv, så är det otroligt viktigt när man bygger upp en verksamhet, att man har det 

perspektivet redan från början. Så att det inte blir missbrukande män över 30 som har någon 

annan som tar hand om barnen och som lever ett friare liv. Dom som också söker sig dit. Har 

man ett tydligt barnperspektiv så måste man också vända sig till kvinnor på ett annat sätt.” 

 

På frågan om det finns några ekonomiska vinster och förluster med ett sprututbytesprogram 

svarar Anna att i takt med att samhället blir rikare så måste man också stärka upp välfärden. 

Enligt henne så finns det inget ekonomiskt argument för att inte införa ett 

sprututbytesprogram. Det är enligt henne en klassisk borgerlig retorik, att varenda åtgärd 

inom välfärdssystemet ska motiveras med skattebetalarnas pengar. Hon påpeka att det aldrig 

är någon diskussion om skattebetalarnas pengar när det gäller att kapitalstarka gör vinster. 

 

“Det handlar ju inte om någon stor grupp människor, vi pratar om en ganska liten 

marginaliserad grupp som lever i stor utsatthet på alla sätt.” 

 

Avslutningsvis säger Anna att Vänsterpartiet står enade tillsammans bakom ett införande av 

ett spututbytesprogram i Västerbotten.  
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Intervju med Astrid, Liberalerna 

Astrid jobbar både aktivt inom Liberalerna och socialt arbete. Hon har en socionomutbildning 

i grunden och minns att frågan om sprututbyte har varit aktuell sedan hon gick där, för 

ungefär 15 år sedan. Astrid har i sitt arbete stött på många individer med missbruk trots att det 

inte är hennes huvudfrågor. Däremot anser hon att frågan om sprututbyte är intressant och 

även splittrad inom många partier. Astrid anser att det har varit spännande att följa 

diskussionen ur ett politisk perspektiv, hur värderingarna kring ämnet har förändrats under tid 

och hur synen är på människor och deras behov av hjälp sett- och ser ut idag.  

 

Astrid ser positivt på lagändringen om sprututbyte som trädde i kraft den 1 mars 2017. När en 

motion i ämnet var aktuell 2015 var tanken att kommun och landsting skulle samarbeta vilket 

Astrid ansåg bli “allas ansvar, ingens ansvar”. Därför tycker hon att det är bättre att 

landstinget nu tar helhetsansvaret och att det ligger hos rätt huvudman då det överlag ses som 

ett medicinskt problem. Gällande att åldersgränsen, i och med lagändringen, sänks från 20 år 

till 18, ser Astrid kan ge motståndare till sprututbyte ett argument till att stå fast vid sin åsikt: 

 

“Man kommer tillbaka 20 år i tiden, då man främst tänkte att man inte ska möjliggöra ett 

fortsatt missbruk, det är det som har varit. Vi ska inte möjliggöra missbruk, vi ska ha en 

nolltollerans. Det är klart, den tanken kan bli ännu starkare när åldern sänks till 18 år, fasen, 

du ska ju inte vara inne i ett missbruk vid 18 års ålder!” 

 

Däremot anser Astrid att det inte ska spela någon roll om åldern för att kunna delta i 

sprututbytesprogram nu är 18 år. Hon beskriver att om programmet ändå ska finnas så kan det 

lika gärna vara från myndighetsålder. Hon reflekterar däremot om att när frågan om 

sprututbyte kom på tal första gången kanske det inte var nog moget för att sätta 18 år som 

åldersgräns.  

 

Lagen innefattar även att den som deltar i ett sprututbytesprogram måste vara folkbokförd i 

VLL. Detta är något som Astrid inte ser som ett problem då det på ett enkelt sätt går att skriva 

sig i den kommun som sprututbytet finns. Hon beskriver att det måste finnas någon slags 

kontinuitet och individen med missbruk måste gå att följa på ett eller annat sätt.  

 

Astrid tror att lagändringen kommer att resultera i att ett sprututbytesprogram kommer införas 

i Umeå. Införandet kan i sin tur leda till en förändrad syn på människor med missbruk och en 

acceptans mot människan bakom missbruket. Astrid förklarar att: 

 

“På behandlingshem är det en nolltollerans som gäller och gör man fel så åker man ut i 

kylan. Jag tror inte riktigt på det, visst att missbruket i sig är allvarligt men det är hur 

människor fungerar och hanterar sin vardag som måste komma främst” 

 

En annan fördel med ett sprututbyte är att främja en kontakt och minska stigmatiseringen av 

människor i missbruk. Det kan även flytta fokus från att endast se utifrån om personen i fråga 

är drogfri eller inte, till att beakta hur människan mår och vad denne förmår, att ge en känsla 
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av värdighet och se till att individer med missbruk kan fungera som människor, säger Astrid. 

Ett sprututbyte kan vidare vara förebyggande enligt Astrid. Förebyggande gällande oönskade 

graviditeter och kvinnor kan exempelvis få prata om kvinnosjukdomar. Att individer med 

missbruk söker upp vård och får kontakt, ser Astrid som den största vinsten.  

 

“Det blir omoralicerande på något vis. Det är ett ypperligt tillfälle att jobba med 

motiverande arbete.” 

 

En nackdel med sprututbyte kan däremot vara att individer med missbruk inte tar sig ur det. 

Det kan också ur samhällets synvinkel bli ett orosmoment beroende på var 

sprututbytesverksamheten placeras, beskriver Astrid. Något som hon däremot anser vara en 

placeringsfråga.  

 

På frågan om det eventuellt finns ekonomiska vinster och förluster med ett sprututbyte svarar 

Astrid med motfrågan “hur sätter man pris på människors lidande?”. Hon har inga siffror på 

vad en sprututbytesverksamhet skulle kosta men säger att individer med missbruk kommer till 

vården på ett eller annat sätt ändå och att ett sprututbyte istället kan förebygga både 

individens lidande, men om det ska talas ekonomi, även kostnader för samhället i 

ambulanstransporter, akutmottagningskostnader, aborter, rättegångskostnader och LVM-

placeringar. 

 

Astrid anser att svensk narkotikapolitik behöver diskuteras mer då den är väldigt polariserade 

idag.  

 

“Om någon vill prata om medicinskt bruk av cannabis är det någon annan som säger att en 

är för fri narkotika. Det är svårt att prata om narkotikafrågan på ett neutralt sätt. Att lyfta för 

och nackdelar på något vis. Är det okej att vi gör 17 åriga killar till brottslingar för att dom 

har testat röka hasch? Tar vi för givet att dom är kriminella och stämplar dom som det? Dom 

kanske var helt övergående. Jag har inget rakt svar. Vi vill ha en nolltollerans och vi vill 

stoppa missbruk till vilket pris som helst, men vi klarar inte riktigt att göra det.” 

 

Astrid tycker heller inte att ett sprututbytesprogram överensstämmer med svensk 

narkotikapolitik då verksamheten hamnar i ett gränsland. Att lagen och ena sidan säger att det 

är olagligt att missbruka men sen erbjuder rena sprutor. Detta är något hon ser som 

dubbelmoraliskt men hon påpekar att liv går före och att ett sprututbytesprogram skulle värna 

om liv.  

 

Liberalerna som parti säger ja till sprututbyte trots att enstaka personer inom partiet säger nej. 

 

 

 

 

 

 


