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Inledning 
Den 1 mars 2016 publiceras en artikel med rubriken ”Göteborg säger ja till 

sprututbytesprogram” på SVTs hemsida. 1 Det rapporteras att Göteborgs stad, efter att flera 

gånger sagt nej till förslag om sprututbyte, har tillstyrkt Socialdepartementets förslag om 

förändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler.2 Ändå beskrivs svaret som motvilligt, 

och SVT rapporterar att det skickas med en bifogad kravlista.  

 Lagen om utbyte av sprutor och kanyler har funnits sedan 2006.3 Den kanske mest 

betydelsefulla förändring som föreslagits är att ta bort det ”kommunala vetot”, som innebär att 

kommun och landsting är huvudmän gemensamt - och därmed måste ansöka om tillstånd för 

sprututbytesverksamhet tillsammans. Eftersom Västra Götalandsregionen har efterfrågat 

sprututbytessamarbete med Göteborgs stad i flera år, är det mycket troligt att en sådan 

verksamhet skulle bli realitet om vetot togs bort. Göteborgs ”ja” till förändringsförslaget kan 

därmed förstås inte bara som ett ja till lagförändring – utan också som ett ja till en uppstart av 

sprututbyte i Göteborg. Möjligheten att följa ett väletablerat spår fanns: Göteborgs stad var 

tvungen att komma med ett remissvar, och ett nej hade kunnat innebära en mindre risk för 

inrättande av sprututbytesprogram i Göteborg. Ändå sade de ja.  

 I Sverige finns en stark tradition av en restriktiv narkotikapolitik, med det narkotikafria 

samhället som främsta mål. På flera andra ställen i världen har ett annat tankesätt vunnit mark 

– harm reduction (hädanefter: skademinimeringsprincipen), där idén är minska de skador som 

narkotikamissbruk leder till, utan att se total drogfrihet som ett realistiskt mål. Kan det nya 

utfallet i sprututbytesfrågan i Göteborg förklaras med ett steg från den restriktiva 

narkotikapolitiken mot en hållning mer präglad av skademinimeringsprincipen? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om skademinimeringsprincipen vunnit mark i 

den svenska debatten om sprututbytesprogram - detta skulle kunna vara ett tecken på en större 

förändring i synen på narkotikafrågan. För att kunna förstå om skademinimeringsprincipen tar 

större plats i debatten idag måste begreppet operationaliseras. Visst kan debattörerna tala om 

                                                           
1 Kristina Petersen, “Göteborg sager ja till sprututbytesprogram”, 2016-03-01, 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborg-sager-ja-till-sprututbytesprogram (2016-05-17). 
2 Regeringskansliet, “Bättre tillgång till sprututbyte”, 2015-12-01, 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/battre-tillgang-till-sprututbyte/ (2016-05-17). 
3Sveriges riksdag, “Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006323-om-utbyte-av-sp_sfs-2006-323/?bet=2006:323  

(2016-05-17). 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborg-sager-ja-till-sprututbytesprogram
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/battre-tillgang-till-sprututbyte/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006323-om-utbyte-av-sp_sfs-2006-323/?bet=2006:323
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006323-om-utbyte-av-sp_sfs-2006-323/?bet=2006:323
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”skademinimering” i debatten, men tankesättet skulle kunna uttryckas på andra sätt. Det skulle 

till exempel kunna vara att debattörerna betonar vikten av att minska riskerna för smittspridning 

och lidande, medan den som debatterar med utgångspunkt i den restriktiva narkotikapolitiken 

betonar syftet att få missbrukaren att sluta använda narkotika. 

 För att kunna undersöka ett eventuellt skifte i debattläget kommer jag att utföra en 

studie av den förändring som skett i Göteborg. Eftersom utfallet av den senaste debatten är 

annorlunda än tidigare år bör vi också kunna se en förändring i argumentationen. Kanske finns 

till exempel fler argument med grund i skademinimeringsprincipen, vilket naturligtvis skulle 

kunna förklara Göteborgs stads beslut. Förändringen skulle kunna bero på ett nytt synsätt; 

skademinimeringsprincipen, men det finns också en möjlighet att argumentationen är 

annorlunda, fast med bibehållen grundsyn. Uppsatsens frågeställning är: 

 

Beror Göteborgs tillstyrkande av Socialdepartementets förslag på ett skifte mot ett synsätt mer 

präglat av skademinimeringsprincipen?  

 

Förväntningar 

Sverige har kännetecknats av restriktiv narkotikapolitik sedan 1980-talet. Eftersom 

restriktiviteten varit så dominerande förväntar jag mig att se en tydlig prägel av denna grundidé, 

särskilt i det tidigaste materialet. Frågan är om detta förändras, och att argumentationen senare 

baseras på en annan inställning till hur narkotikapolitik bör föras. Att se om Göteborgs 

inställning till sprututbyte förändrats på grund av ett skifte till en annan princip är intressant, 

eftersom det skulle kunna tyda på en förändring i hur den här politiken förs i resten av Sverige. 

Verkar läget oförändrat kan det öppna för frågor om hur åtgärder kan införas trots att 

principerna de vilar på förkastas, eller om vilka andra förklaringar det finns till förändringen. 

 Det kan vara svårt att föreställa sig att ett värderingsskifte (enbart) är det som förändrat 

Göteborgs inställning. Men det måste finnas en förklaring till att de väljer att godkänna 

Socialdepartementets remiss. Det är kanske inte troligt att politikerna i Göteborgs stad helt 

plötsligt börjat basera sina narkotikapolitiska ställningstaganden på 

skademinimeringsprincipen, men det är viktigt att undersöka hur den förändrade positionen 

motiverats. Det skulle kunna vara så att skademinimeringsargument ifrågasätts mindre, eller att 

problemformuleringen förändrats åt det skademinimerande hållet. Kanske finns det helt andra 

anledningar till att Göteborgs stad tillstyrker remissen, som inte undersöks här. Det kan ändå 
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vara intressant att se om argumentationen ser ungefär likadan ut trots ett annat utfall – eller om 

den tar sig helt andra uttryck. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med beskrivningar av den svenska narkotikapolitiken och av 

skademinimeringsprincipen. Detta för att läsaren ska ha en idé om vilka grundidéer som sedan 

kommer att ställas mot varandra i undersökningen. Fortsatt kommer ett avsnitt där tidigare 

forskning presenteras. Den tidigare forskningen fungerar både som bakgrund för förståelse för 

hur frågan om sprututbyte och liknande ämnen har behandlats tidigare, vilka slutsatser som 

redan dragits, och som språngbräda för den analys som finns i uppsatsen. Med grund i tidigare 

forskning presenteras ett antal antaganden, vilka kommer att återknytas till i analysdelen. Det 

ramverk som används för att beskriva förändringen av argumentationen i debatten, en 

metodbeskrivning och en genomgång av det analyserade materialet kommer också att redovisas 

innan analysens början. 

 Uppsatsens huvuddel är analysen, där argumentationen i debatten beskrivs och 

analyseras. Analysen kommer att delas upp så att materialet behandlas kronologiskt, år för år, 

och avslutas sedan med en sammanfattning av hur argumentationen eventuellt har förändrats 

samt möjliga förklaringar till detta. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande och avslutande 

diskussion. En bilaga tillkommer, där exempelargument ställs upp och sammanfattande 

analysramar med det analyserade materialet presenteras. 

 

Svensk narkotikapolitik 

För att förstå de beslut som tagits om sprutbyte är det viktigt att ha en bakgrund till hur 

narkotikapolitiken sett ut i Sverige tidigare. Här kommer en kort överblick, för att skapa 

förståelse för de beslut som tagits och de argument som används i debatten än idag.  

 Leif Lenke och Börje Olsson har beskrivit det narkotikapolitiska läget i Sverige sen 50 

år tillbaka i texten ”Swedish Drug Policy in the Twenty-First Century: A Policy Model Going 

Astray” (2002).4 De beskriver hur ungdomskulturer, där narkotikaanvändning blev mer vanligt, 

växte fram under 1960-talet. Innan dess hade narkotikamissbruk formulerats som ett medicinskt 

problem – att kriminalisera missbruk vore som att kriminalisera en sjukdom.5 Under mitten av 

60-talet förändrades dock detta, när det började visa sig att missbruket förde med sig uppenbara 

                                                           
4 Leif Lenke & Börje Olsson, ”Swedish Drug Policy in the Twenty-First Century: A Policy Model Going 

Astray”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 582, Cross-National Drug 

Policy 2002, s. 64-79. 
5 Ibid, s. 66. 
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sociala konsekvenser. Narkotikaanvändandet var som störst i början av 70-talet, och frågan blev 

mer central inom politiken. Olika icke-statliga organisationer växte fram och påverkade 

debatten. Fokus skiftade från internationella aktörer och ”offer” till en mer polisorienterad 

strategi med mål att rensa gatorna från langare. Den svenska narkotikapolitiken kommer sedan 

att bli mer och mer restriktiv.6 

 Under 1980-talet etablerades bilden av narkotikamissbruk som en smittsam sjukdom, 

bland med hjälp av Nils Bejerot, som till exempel arbetade som medicinsk expert hos polisen.7 

Preventiva program startades och missbruk började ses som upphovet till många andra problem, 

som annan kriminalitet, prostitution, och HIV. Även om narkotikamissbruket redan börjat 

sjunka spreds amfetaminmissbruket sig utanför storstäderna, och heroin introducerades på den 

svenska marknaden. Under mitten av 80-talet medförde spridningen av AIDS en kristid och 

1988 kriminaliserades bruk av narkotika, med en mindre böter som påföljd. Under 90-talet 

förändrades detta och det hårdaste straffet möjligt för drogmissbruk blev fängelse.8 

 Den svenska narkotikapolitiken fortsatte vara restriktiv, trots förändringar i 

forskningsläge och i omvärlden i stort. Lenke och Olsson skriver att narkotikaproblemet inte 

varit så stort i Sverige, statistiken visar att missbruket inte varit så stort här jämfört med andra 

europeiska länder. De menar att det kan bero på Sveriges geopolitiska läge, eller att missbruket 

ofta funnits koncentrerat inom vissa subkulturer vilket gjort att det spridit sig väldigt långsamt. 

De beskriver också ett problem med att partierna har framställt en konsensus i frågan, vilket de 

menar kan ha resulterat i att media slutat ha en kritisk hållning och istället fört ut polisens och 

politikernas åsikter. Folket är inte lika medvetet om frågan och därför kan ganska vagt 

underbyggda saker presenteras som fakta. Författarna understryker dock att de svenska 

påföljderna för narkotikabrott fortfarande är lägre än i de flesta av länderna i Europa, som har 

längre maxtid för fängelsestraffen.9 

 Lenke och Olssons beskrivning av den svenska restriktiva narkotikapolitiken och det 

faktum att de menar att det funnits en konsensus som minskat medvetenheten i 

sprututbytesfrågan skulle kunna betyda att förändring i synsätt går trögt – särskilt om den stått 

emot förändringar i både forskningsläge och i omvärlden i stort. Därför kan att den restriktiva 

narkotikapolitiken förväntas ha fortsatt dominera argumentationen.  

 

                                                           
6 Ibid, s. 65-69. 
7 Ibid, s. 69. 
8 Ibid, s. 69-72. 
9 Ibid, s. 72-76. 
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Skademinimering 

I uppsatsen ska det undersökas om acceptansen av det nya lagförslaget kan hänga samman med 

ett ökat inslag av skademinimeringsidéer i debatten. Skademinimeringsidén skulle kunna 

uppfattas som en motsats till den traditionellt restriktiva svenska narkotikapolitiken, eftersom 

den syftar till att minska lidande, istället för fokusera på att skapa ett narkotikafritt samhälle. 

Den restriktiva drogpolitiken kan alltså resultera i en ovilja att införa åtgärder som sprututbyte, 

eftersom det kan ses som att ge upp om tanken på det drogfria samhället. Skademinimering kan 

beskrivas brett: all narkotikapolitik har målet att minska skada som kommer av 

narkotikamissbruk. 10 Den smalare definitionen, som Riley et al (1999)  håller sig till, innebär 

principen att införa politik som fokuserar just på skadan, snarare än själva bruket av narkotika. 

Principen ses som mer pragmatisk: den erkänner att alla inte kommer att sluta missbruka, men 

att de bör skyddas från så mycket skada och lidande som möjligt. Det finns en tanke om att 

balansera kostnad mot fördelar, och mål som är näraliggande och realistiska prioriteras. 

Exempel på åtgärder är sprututbytesprogram, metadonprogram, program för att lära ut hur en 

ska injicera för att minimera risker och så vidare. Författarna poängterar vikten av att definiera 

meningen med skademinimering när strategier dras upp.11 Den definition som författarna gör 

kommer att ligga till grund för förståelse för vilka argument i debatten som ger uttryck för 

skademinimeringsprincipen. 

 

Tidigare forskning 

För att kunna dra välgrundade slutledningar av vad analysen visar behövs naturligtvis en 

förståelse för vad andra redan kommit fram till. Den tidigare forskningen utgör ett slags avsats 

varifrån undersökningen tar sin början. Här presenteras forskningsartiklar och slutsatser som är 

relevanta för att kunna dra slutsatser om förändringar i argumentationen.  

Det finns mycket forskning att hämta om narkotikapolitik, både i allmänhet och inom 

svensk kontext. Mer specifik forskning om sprututbytesprogram och näraliggande frågor, som 

substitutionsbehandlingar för opiatberoende, är också lätt att hitta. Den forskning som ligger 

närmast frågan för uppsatsen kan koncentreras till några framstående punkter: olika sorters 

kvalitativa textanalyser av hur frågan har debatterats och sprututbytesprogram implementerats, 

frågan om skademinimering och analyser av hur idén om sprutbytesprogram tagits emot i 

                                                           
10 Diane Riley et al, “Harm Reduction: Concepts and Practice. A Policy Discussion Paper”, Substance Use & 

Misuse, 34:1 1999, s. 9-24, DOI:10.3109/10826089909035632. 
11 Ibid. 
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Sverige och Finland. Båda länderna ses här som intressanta därför att det går att undersöka hur 

frågan behandlas i länder med uttalat restriktiv narkotikapolitik. I forskningen om Sverige ställs 

också frågan om hur ett land som uppfattas som progressivt och rationellt ändå ställt sig så 

negativt till sprututbyte – som ofta kan förespråkas av aktörer som identifierar sig som 

rationella, progressiva och liberala.  

 Den forskning som presenteras här behandlar sprutbytesprogram på nationell, eller 

eventuellt internationell nivå. Uppsatsen behandlar frågan på kommunnivå – men många av 

den tidigare forskningens resultat bör kunna tillämpas på kommunnivå eftersom det främst är 

idéströmningar och argumentation som studeras – sådant som förekommer på olika plan i 

samhället. Genom att undersöka frågan på kommunnivå kan en större förståelse skapas för hur 

de nationella narkotikapolitiska idéströmningarna även påverkar lägre nivåer, och visa 

eventuella argument eller förbehåll som är annorlunda, nya eller mer framträdande på 

kommunal nivå.  

 

Rationalitet och moral – i Sverige och internationellt 

I debatten om sprututbyte står ofta ett rationalistiskt perspektiv mot ett som baseras mer på 

moraliska ställningstaganden. De som argumenterar för sprututbyte utgår gärna från 

vetenskapliga rön eller pragmatiska idéer som att lägga vikt vid att minska lidande och 

smittorisk eftersom total drogfrihet är ett orealistiskt mål. De som är emot sprutbyte använder 

sig generellt sett oftare av moralargument, eller ifrågasätter vetenskapliga resultat.  

 Detta är kanske skälet till att Arthur Gould intresserar sig för Sverige när han skriver 

sin artikel ”Sweden’s Syringe Exchange Debate: Moral Panic in a Rational Society” (1994), 

där han beskriver Sverige som ett, enligt ryktet, jämförelsevis rationellt land där offentlig politik 

grundas på pragmatism, vetenskaplighet och noggrant utförda experiment.12 Om det 

internationella vetenskapliga samfundet är överens om att en åtgärd är önskvärd för det 

allmänna bästa, ”one would expect Sweden to be one of those countries prepared to take the 

lead in implementing such a measure”.13 Men detta är anmärkningsvärt nog inte fallet när det 

gäller narkotikapolitik. Gould undersöker debatten som fördes i slutet av 1980-talet när 

sprututbytesprogram testades i Skåne. Han kommer fram till att den konsensus som fanns kring 

idén om restriktiv narkotikapolitik övervägde de vetenskapliga argumenten för 

                                                           
12 Arthur Gould, “Sweden's Syringe Exchange Debate: Moral Panic in a Rational Society”, Journal of Social 

Policy, 23:02 1994, s. 195-217. 
13 Ibid, s. 195-196. 
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sprutbytesprogram. Förklaringen till denna icke-rationella hållning kan, enligt Gould, vara att 

narkotikapolitiken ses som ett projekt rörande den nationella identiteten, vilket leder till att 

narkotika ses som främmande och länder som infört sprututbytesprogram har ”kapitulerat”.14 

 Mats Ekendahl undersöker hur vårdpersonal och socialarbetare ser på 

underhållsbehandling för opiatberoende i ”The limits of legitimacy: Service providers’ views 

on maintenance treatment in Sweden” (2011). Han identifierar en ”anständigt liv-diskurs”, en 

diskurs som han menar finns någonstans mellan substitut och frigörelse, vetenskap och 

värderingar. Detta möjliggör för intervjupersonerna att försvara metadonbehandlingen och 

samtidigt förkasta andra, liknande metoder, som att skriva ut heroin, inrätta övervakade 

injiceringszoner eller att ha en öppnare distribution av metadon. Det går alltså att argumentera 

för sprututbyte, men att ändå beskriva andra metoder, som kan motiveras på liknande sätt, som 

farliga eller främmande.15 

 David Buchanan et al undersöker frågan om sprututbyte i en amerikansk kontext i 

artikeln ”Empirical Sciene Meets Moral Panic: An Analysis of the Politics of Needle Exchange” 

(2003). De menar att det finns en idé om att de empiriskt grundade, progressiva argumenten 

som använts av dem som debatterat för sprututbytesprogram ställs som en motpol till moraliskt 

grundade argument. Oviljan att använda moralargument, som baseras på att de ses som 

irrationella, kan leda till att argumentationen för sprutbytesprogram inte blir lika effektiv. 

Författarna föreslår att de som är för sprututbyte även bör utnyttja moralargument, exempelvis 

att programmen är en åtgärd som är solidarisk med fattiga.16 

 Forskningen om dessa två sätt att argumentera visar att ett rimligt antagande även i 

den kommunala debatten skulle kunna vara att fler rationalistiskt, eller vetenskapligt, grundade 

argument innebär en större acceptans för skademinimeringsprincipen, eftersom det är argument 

som är typiska för det förhållningssättet. Detta är dock naturligtvis inte helt säkert: argument 

för en restriktiv narkotikapolitik kan utformas på ett mer vetenskapligt sätt, och som Buchanan 

et al visar är det möjligt (och kanske fördelaktigt) att använda moralargument för 

skademinimeringsåtgärder. 

 

                                                           
14 Ibid, s. 213-214. 
15 Mats Ekendahl, ”The limits of legitimacy: Service providers’ views on maintenance treatment in Sweden”, 

Addiction Research & Theory, 19:5 2011, s. 427-437, DOI: 10.3109/16066359.2010.545158. 
16 David Buchanan et al, “Empirical Science Meets Moral Panic: An Analysis of the Politics of Needle 

Exchange”, Journal of Public Health Policy 24.3/4 2003, s. 427–444. 
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Implementering, spridning och normalisering av sprututbytesprogram 

Forskning har också ägnats åt att undersöka hur sprututbytet sprider sig mellan länder och hur 

det implementeras inom länder. Någonting kan skapa ett behov av en förändring eller vara 

upphov till en förändring i inställningen till sprututbyte. Detta skulle till exempel kunna vara 

en yttre faktor, som en epidemi, eller att vissa länder blir förebilder för andra. 

Daniel Kübler försöker förstå policyförändring i Schweiz genom att tillämpa teorier 

om advocacy coalition framework och social mobilisering, och redovisar sina resultat i artikeln 

”Understanding policy change with the advocacy coalition framework: an application to Swiss 

drug policy” (2001).17 Han menar att en ny hegemoni skapades i Schweiz, där den grupp som 

förespråkade skademinimering tog över efter en mer restriktiv politik, vilket ledde till en 

policyförändring (major policy change) baserad på skademinimeringsprincipen. Kübler förstår 

aidsepidemin under 80-talet som ett avgörande moment som möjliggjorde denna reform. Från 

och med mitten av 90-talet har dock en mindre förändring skett (minor policy change) då 

åtgärderna influerats av principen om Stadtverträglichkeit, en jämvikt mellan skademinimering 

och allmän ordning.18 

 Frågan om sprututbyte och liknande åtgärder har också använts för att förstå hur 

policies sprids mellan länder. Harald och Hans-Dieter Klingemann slutleder i artikeln ”National 

Treatment Systems in Global Perspective” (1999)  att heroin prescription programmes oftare 

sprids enligt en hierarkisk modell, snarare än en spatial.19 Frågan har setts som en som rör 

enskilda länder, men författarna menar att det inte är rätt att förbise möjligheten att ett land får 

agera exempel när andra ska förändra sin politik. De kommer fram till att när länder som 

England och Australien, som kan ses som auktoriteter, genomför experiment så följer andra 

länder – i undersökningen Schweiz och Danmark – efter, istället för att programmen sprids till 

de länder som ligger geografiskt närmst. Författarna tar också upp att Sverige mest sett mot 

USA i frågan – och att USA är ett land som varit emot heroin prescription programmes. 

Klingemann och Klingemann kommer därför fram till att det kan finnas två tävlande lägen av 

hierarkisk spridning, ett mer och ett mindre restriktivt.20 

 Pekka Hakkarainen, Christoffer Tigerstedt och Tuukka Tammi undersöker om det går 

att säga att narkotikaproblemet normaliserats i Finland i artikeln ” Dual-track drug policy: 

                                                           
17 Daniel Kübler, ”Understanding policy change with the advocacy coalition framework: an application to Swiss 

drug policy”, Journal of European Public Policy, 8:4 2001, s. 623-641, DOI: 10.1080/13501760110064429. 
18 Ibid. 
19 Harald Klingemann & Hans-Dieter Klingemann ”National Treatment Systems in Global Perspective”, 

European Addiction Research,1999;5, 1999, s. 109–117, (DOI:10.1159/000018978). 
20 Ibid. 
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Normalization of the drug problem in Finland” (2007).21 De tar upp David Garlands teori om 

adaptiv och icke-adaptiv respons – hur offentlig politik svarar på brott. Adaptiv respons innebär 

att målen för politiken sänks, så att de blir mer realistiska. Icke-adaptiv respons betyder istället 

att inte anpassa politiken – för att visa att staten är en effektiv och kompetent aktör. Författarna 

kommer fram till att det i det finska fallet har de båda linjerna kunnat samverka: både 

skademinimeringsåtgärder och criminal control-åtgärder finns etablerade sida vid sida. De 

menar också att det är svårt att säga att drogbruk normaliserats i Finland, fastän vissa fakta tyder 

på det.22 

 Forskningen om spridning, respons och policyförändring kan ge svar till förändringen 

i utfallet. Om en epidemi skett skulle detta kunna vara upphov till en förändrad ton i debatten – 

eller helt enkelt ha skapat ett tillräckligt stort behov för en förändring. Utfallet skulle kunna 

vara en adaptiv respons till brott – eller en samverkan som i det finska fallet. Det skulle också 

kunna bero på en tydlig hierarkisk eller spatial spridning – kanske har en förebild eller modell 

förändrats mot en mer skademinimeringspräglad diskurs. Spår av spridning, respons till brott 

eller epidemi kan finnas i argumentationen. 

 

Två perspektiv på den svenska sprututbytesdebatten 

I artikeln ”’Sprutbyte - visst bara de slutar med droger’. Svenska myndigheters och politikers 

hantering av rena sprutor till narkomaner” (2012) undersöker Kalle Tryggvesson hur svenska 

politiker och auktoriteter förhöll sig till sprututbytesfrågan under åren 1986-2011.23 Han ställer 

frågan om lagen om utbyte av sprutor av kanyler, som grundades 2006, är ett tecken på en 

ändrad syn på svensk narkotikapolitik eller om sprututbytet snarare förändrats för att passa den 

svenska narkotikapolitiken.  Två perspektiv är vanliga i den svenska debatten: ett 

folkhälsoperspektiv och ett narkotikapolitiskt perspektiv. Folkhälsoperspektivet är generellt det 

som ger argument för sprututbyte: missbrukarna får smittskydd, medan det narkotikapolitiska 

perspektivet ger argument mot sprututbyte: tanken är att det skulle kunna leda till ökat missbruk 

och kanske påverka missbruksbehandlingen. Trenden Tryggvesson hittar är att Socialstyrelsen 

lägger fram förslag med folkhälsopolitiskt fokus där smittskydd står i centrum, men att 

                                                           
21 Pekka Hakkarainen, Christoffer Tigerstedt & Tuukka Tammi “Dualtrack drug policy: Normalization of the 

drug problem in Finland”, Drugs: Education, Prevention and Policy, 14:6 2007, s. 543-558, DOI: 

10.1080/09687630701392008. 
22 Ibid. 
23 Kalle Tryggvesson, ”’Sprutbyte – visst bara de slutar med droger’. Svenska myndigheters och politikers 

hantering av rena sprutor till narkomaner”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 29:5 2012, s. 519–540, DOI: 

10.2478/v10199-012-0044-5. 
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”balansen förskjuts från smittskydd till narkotikapolitiska hänsynstaganden” när politikerna fått 

göra sina uttalanden.24 

 Tryggvesson menar att en ”smal” tolkning av sprututbyte präglat hela den period han 

undersöker. De två perspektiven finns kvar, om än han ser en liten förändring i debatten: vikten 

av att värna om missbrukarens hälsa och åtgärder som påminner om skademinimering (ordet 

”skademinimering” används inte) förekommer mer. Men Tryggvesson menar att sprututbytet 

har ”formulerats till ett instrument för att underlätta missbruksvården – istället för att utgöra en 

missbruksåtgärd”.25 Han nämner också att Nils Bejerots idéer om ”narkotikaepidemier” och om 

motgärder fortfarande inspirerar svenska politiker, vilket kan märkas både i användandet av 

katastrofmetaforer och svårigheten att se sprututbyte som något annat än att ”ge upp”.26 

 Teorin är alltså att den svenska debatten om sprututbytesprogram varit relativt 

oförändrad. De perspektiv Kalle Tryggvesson tar upp i sin artikel kan förväntas prägla även 

materialet som analyseras i den här uppsatsen – intressant vore om det går att se en tydlig 

förändring, om frågan formulerats bredare eller om det finns nya inslag i argumentationen. 

 

Sammanfattning  

Sprututbytesfrågan har undersökts på många sätt, ovan har de mest relevanta sätten för den här 

uppsatsen redovisats. Detta ger inte bara en stadig grund till hur sprututbytesfrågan kan förstås, 

utan leder också till vissa antaganden som analysen kan utgå från: 

Argumentationen för sprututbyte är ofta vetenskapliga eller förnuftsbaserade, medan 

contra-argumentationen kan vara mer moralistisk. Förändring i argumentationen skulle vara att 

vetenskapliga argument fick ta mer plats (eftersom de kännetecknar 

skademinimeringsprincipen) eller om en förändring i brukat av dessa argumentationssätt har 

skett: om moralargument oftare används för skademinimerande åtgärder, till exempel. 

 Utfallet kan förändras på grund av yttre omständigheter, som epidemier eller att andra 

väljer att byta riktning. I frågan om spridning kan det vara intressant att se vilka städer 

debattörerna eventuellt vill identifiera Göteborg med. 

 Kalle Tryggvesson beskriver den svenska debatten utifrån narkotikapolitiska och 

folkhälsoinriktade perspektiv. Det kan vara intressant att undersöka om det finns en förändring 

                                                           
24 Ibid, s. 534. 
25 Ibid, s. 536. 
26 Ibid, s. 537. 
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i hur, eller hur ofta dessa används – om de finns kvar, eller om något annat perspektiv börjat 

dominera debatten.   

 

Teoretiskt ramverk 

För att kunna utföra analysen behövs ett teoretiskt ramverk – något att utgå från för att kunna 

förstå argumentationen som förs i analysmaterialet. Som bakgrund till detta ramverk har jag 

valt att använda Tuukka Tammis forskning om spridning av sprututbytesprogram i Finland. 

Forskningen presenteras i kapitlet ”Diffusion of Public Health Views on Drug Policy: the Case 

of Needle Exchange in Finland” i boken Beyond Health Literacy: Youth Cultures, Prevention, 

and Policy (2005).27 Tammi redogör för tre olika förklaringar till hur idén om 

sprututbytesprogram kunde spridas i Finland. Mest relevant är den analysram han ställer upp 

för att visa hur argumentationen sett ut i Finland. Där presenteras fem olika argumentområden 

(frameworks) för argumenten. Detta analysverktyg är utgångspunkten för det analysverktyg 

som, i anpassad form, kommer att användas i uppsatsens analys. 

 

Spridning av sprututbytesprogram i Finland 

Den första förklaringen är ett ökat behov av sprututbyte på grund av epidemi. Under 90-talet 

bröt epidemier ut bland intravenösa missbrukare i Helsingfors, vilket ökade medvetenheten om 

samverkan mellan narkotikamissbruk och infektionssjukdomar. Det började planeras för 

sprututbytesprogram med inspiration från program i Glasgow – men efter att planerna läcktes 

till media blev det så ifrågasatt att planerna lades ner.28 

Exemplet Glasgow sågs dock som lyckat – vilket är den andra förklaringen, som kunde 

leda till att ett arbete med att översätta åtgärderna till den finska kontexten började. År 1998 

startade en HIV-epidemi som gjorde behovet av sprututbytesprogram större, samtidigt som det 

backades av starka aktörer. Det första sprututbytesprogrammet startades 1997 i Helsingfors och 

spreds till mindre städer – 2003 fanns sprututbytesprogram i 21 finska städer och 17 av dessa 

startades mellan år 2000 och 2003.29 

 En tredje förklaring till den lyckade spridningen av sprututbytesprogram handlar om 

hur sprututbytespolitiken har översatts till den finska kontexten.  Detta vill säga, hur 

                                                           
27 Tuukka Tammi, ”Diffusion of Public Health Views on Drug Policy: the Case of Needle Exchange in Finland”, 

Beyond Health Literacy: Youth Cultures, Prevention, and Policy, Hoikkala, T., Hakkarainen, P. & Laine, S. 

(red.), Helsinki: Nuorisotutkimusseura 2005, s. 185-199. 
28 Ibid, s. 188. 
29 Ibid, s. 189-190. 
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argumenten kring frågan såg ut. I argumentationen talades inte bara om de vetenskapliga bevis 

som finns för fördelarna för folkhälsan – istället användes också till exempel etiska och 

ekonomiska argument. Tammi kommer fram till att sprututbytesprogram, en åtgärd enligt 

skademinimeringsprincipen, inte står i konflikt med Finlands restriktiva narkotikapolitik. 

Sprututbytesprogrammen kan komplettera den redan existerande narkotikapolitiken och vara 

en väg för att kunna motivera missbrukare till behandling. Tammi understryker också att det i 

Finland, till skillnad från till exempel Sverige, inte har funnits någon stark rörelse mot 

sprututbytesprogram, något som naturligtvis förenklat processen.30 

 För att visa sina resultat skapar Tuukka Tammi en analysram med sina fem 

argumentområden. Inom områdena folkhälsa, säkerhet, ekonomi, etik och narkotikapolitik 

placeras de olika sätt att argumentera för eller mot sprututbyte som han funnit i den finska 

debatten. Ramen, som finns nedan, kan förtydliga att sprututbytesfrågan formulerats på ett 

bredare sätt i Finland än i Sverige31 – i jämförelse med de två perspektiv som Tryggvesson tar 

fram i sin undersökning.32 

 Pro Contra 

Folkhälsa - Motverkar smittspridning, 

internationellt bevisat.  

- (Forskning visar att 

missbruket inte ökar) 

- Skyddar även icke-

missbrukare mot HIV-

epidemien  

- Fel signaler ökar 

drogmissbruket 

- Själva SPB ökar 

drogmissbruket 

Säkerhet (Public security) - Skyddar offentligheten mot 

HIV-epidemien 

- Skyddar särskilt barn (på 

lekplatser)  

-- 

Ekonomi Förebyggande medel är 

mycket billigare än 

behandling av HIV och 

hepatit C 

 

-- 

Etik Det är rätt att skydda folk 

mot dödliga sjukdomar 

Det är omoraliskt/fel att 

tillhandahålla verktyg som 

används till en kriminell 

aktivitet 

                                                           
30 Ibid, s. 191-197. 
31 Ibid, s. 195. 
32 Tryggvesson 2012. 
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Narkotikapolitik Det är i linje med 

existerande narkotikapolitik 

(eftersom det hjälper 

missbrukare att få vård, och 

de nås av fler 

preventionsbudskap) 

Det är inte i linje med 

existerande narkotikapolitik 

(det godkänner missbruk) 

 

Tammis analysram har använts som utgångspunkt i konstruktionen av den ram som används i 

uppsatsen. Denna presenteras i nästa avsnitt. 

 

Metod 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå om Göteborg har rört sig mot 

skademinimeringsprincipen i debatten om sprututbyte. För att kunna se en sådan förändring kan 

man undersöka om argumentationen har förändrats, om argument tillkommit eller fallit bort 

eller om de verkar baseras på nya premisser. För att se om någonting har förändrats vill jag 

kunna kategorisera argumenten som presenteras i analysmaterialet - med ett mer överskådligt 

material blir det lättare att se var en eventuell förändring har skett. Undersökningen kommer 

därför att vara en argumentationsanalys, som fungerar som redskap för att kategorisera och 

förstå debatten. Jag kommer att använda mig av ett ramverk som liknar det som Tuukka Tammi 

använder, men med korrigeringar som gör att den passar mitt material bättre. 

 

Argumentationsanalys 

”Överallt där diskussionen gäller vad staten bör göra och inte göra, vad frihet och rättvisa är, 

varför lagar bör ändras, stiftas eller avskaffas, pågår en strid mellan politiska idéer och 

föreställningar.”, skriver Ludvig Beckman i inledningen till sin Grundbok i idéanalys.33 För att 

förstå de vilka politiska idéer som uttrycks i olika sammanhang kan man använda sig av 

textanalytiska metoder. Argumentationsanalysen är en sådan. Den passar uppgiften att tolka 

argumentation därför att det är ett redskap för att blottlägga argument. I analysen kommer de 

olika argumenten i debatten att samlas och kategoriseras. Ett enkelt sätt att utföra en 

argumentationsanalys är att identifiera vilken, eller vilka teser som debattörerna debatterar om, 

samt att hitta pro- och contra-argument. Argumenten kan sedan presenteras i ett 

argumentschema.34 

                                                           
33 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys – det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm: 

Santérus Förlag 2005, s. 9.  
34 Ibid s. 43-44. 
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  Uppsatsens analys börjar med en närläsning av materialet, varifrån argumenten 

hämtas. På grund av materialets storlek och att samma, eller snarlika, argument återanvänds 

ofta, finns det skäl att försöka sammanfatta argumenten innan de studeras närmare. Mika 

Hietanen beskriver transformationer som kan vara nödvändiga att göra i en 

argumentationsanalys i kapitlet ”Argumentationsanalys för retoriker” i Retorisk kritik – Teori 

och metod i retorisk analys (2014).35 Dessa är radering, permutation, ersättning och 

komplettering.  

 Radering innebär att stryka de delar av materialet som inte är av intresse för analysen. 

Permutation betyder att argumenten kastas om för att skapa överskådlighet, ersättning att slå 

ihop argument när det är samma åsikt som bara uttrycks med olika ord. Komplettering betyder 

att rekonstruera implicita argument.36 Jag kommer att behöva använda mig av dessa metoder 

för att analysen inte ska bli för tids- eller platskrävande. Efter detta bör det bli enklare att se om 

dessa argumentkategorier speglar skademinimeringsprincipen, tanken om den restriktiva 

narkotikapolitiken eller om de eventuellt skulle ge uttryck för något helt annat.   

 Eftersom den här undersökningen syftar till att förstå ett eventuellt skifte kan 

argumentationen behandlas något övergripande – de argument som finns i materialet 

kategoriseras och behandlas inte helt exakt för sig själva. Behandlingen av argumenten kan 

uppfattas som generaliserande, men detta är nödvändigt i uppsatsens sökande efter 

övergripande drag i argumentationen. Flertalet av de argument som finns i debatten redovisas i 

bilagan, för att läsaren ska få en större överblick över hur argumentationen sett ut. Att redovisa 

argumenten i argumentscheman i uppsatsen medför fler nackdelar än fördelar. 

Argumentscheman är mycket skrymmande samt skulle riskera att göra analysen mindre, snarare 

än mer, tydlig, då schemat först skulle behöva redovisas och förklaras, för att analysen sedan 

skulle kunna fortsätta med kategoriseringen. Läsaren får därför gå till bilagan för att se exempel 

på pro- och contra-argumentens mängd och uppdelning i kategorier. 

 

Analysram och kategorisering 

De övergripande argument som används i debatten kommer vidare att kategoriseras med hjälp 

av analysramen. Eftersom analysramen måste passa de argument som finns i analysmaterialet 

växer den fram i samspel med analysen. Detta kan anses extra nödvändigt då Tammis 

                                                           
35 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik – Teori och metod i retorisk analys, O. 

Fischer, P. Mehrens & J. Viklund (red.) Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
36 Ibid, s. 41. 
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analysram, som är utgångspunkten, skapades för argumentation på en nationell nivå. Även om 

idéströmningar kan vara lika på olika nivåer finns möjligheten att något är helt nytt, eller 

tvärtom saknas, på den kommunala nivån. Analysramen som bifogas i bilagan kommer att visa 

om det tillkommer eller försvinner argument över tid, vilket ger en tydlig bild över 

argumentationens fokus. Argumentationen kommer också att jämföras med kriterier för 

skademinimerings- och restriktiv princip. Genom att både kategorisera argumenten och 

uppskatta om argumentationen grundats i skademinimering eller restriktiv narkotikapolitik bör 

det kunna göras tydligt om argumentationen förändrats. Resultatet kommer sedan att diskuteras 

och jämföras med de antaganden som dragits av tidigare forskning.  

För att kunna genomföra analysen och kategorisera argumenten har jag valt att skapa 

ett eget schema för argumentområden, som utgår från Tammis. Analysverktyget måste passa 

materialet, och därför har några kategorier förändrats eller lagts till. Jag kommer här att förklara 

vad dessa argumentområden skulle kunna innehålla. Argumentområdena är: 

 Folkhälsa, argument som kan handla till exempel om smittspridning, 

sprututbytesprogrammens påverkan på graden av missbruk och hur effektiva olika sorters 

insatser är. 

 Narkotikapolitik, argument rörande (politiska) signaler från samhället och om konflikt eller 

icke-konflikt mellan olika åtgärder, samt frågan om sprututbytesprogram som instrument 

för andra vårdinsatser37 

 Säkerhet, om argumentet handlar om skydd för offentligheten. 

 Ekonomi, argument som handlar om ekonomiska vinster och förluster eller om 

resursfördelning. 

 Etik, moral och jämlikhet, när argumenten berör moraliskt rätt eller fel, hänsyn till utsatta 

grupper eller ”allas rätt” till någonting. 

 Auktoritet och spridning, när någonting rekommenderas, betydelsefulla aktörer omnämns 

eller om argumentet utgår från en jämförelse med andra platser. 

 Göteborg, om argumentationen handlar om ett läge som är specifikt för Göteborgs stad. 

 

                                                           
37 Här utgår jag från Tryggvesson 2012, s. 528, där önskningar om ökad motivation till att missbrukaren söker 

vård och behandling samt krav på samverkan med övrig missbruksvård ses som narkotikapolitiska överväganden. 
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Tyvärr är argumentation sällan eller aldrig glasklar, och vissa argument kommer troligen att 

flyta mellan dessa områden. Detta kommer då att diskuteras och utredas så långt som det är 

möjligt i analysen. 

Vidare beskrivs här vilka kriterier jag använder mig av för att bestämma om ett 

argument ger uttryck för den restriktiva principen eller skademinimeringsprincipen. Det är 

viktigt att komma ihåg att alla argument inte nödvändigtvis, eller med all enkelhet, kan ordnas 

i någon av dessa två kategorier. Tammi nämner till exempel argumentet att sprututbytesprogram 

skulle skydda lekplatser från sprutor.38 Detta är självklart ett argument för sprututbyte, men det 

verkar inte vara grundat i skademinimering för missbrukare eller idén om ett narkotikafritt 

samhälle. Därför kommer frågan om skademinimerings- eller restriktiv princip att behandlas i 

en mer sammanfattande punkt för varje debatt, annars riskerar det att bli en stor upprepning av 

”det här tillhör varken eller”, eller ”det är svårt att säga, men…”.  

Argument och ståndpunkter baserade på skademinimeringsprincipen kan till exempel 

fokusera på att minska skada istället för att avbryta ett missbruk, tanken är att balansera 

kostnader mot fördelar och att prioritera näraliggande och realistiska mål. Exempelvis kan 

minskning av risken för spridning av sjukdomar prioriteras framför att försöka skapa ett 

drogfritt samhälle. 

När restriktiva argument och ståndpunkter förs fram präglar istället idén om det 

drogfria samhället politiken. Prioriteten är att få missbrukare att sluta använda narkotika och 

därför kan till exempel ett sprututbytesprogram inte bara vara en insats för sig.  

 

Material  

För att undersöka frågan har jag valt att analysera nämndhandlingar från Göteborgs stad. Fallet 

Göteborg är passande därför att staden haft en negativ inställning till sprututbyte, även när 

sprututbytesprogram införts eller börjat planeras i flera andra svenska storstäder. Det är möjligt 

att se Göteborgs stad som ett ”least likely-case” – en förändring i debattläget har inte verkat 

troligt, men ändå sade staden ja till förslaget till lagförändring. Om en ändring i synsättet har 

skett här, kanske en förändring kan förväntas även i andra svenska städer. Handlingarna är från 

åren 2010, 2014, 2015 samt 2016. Jag har varit tvungen att begränsa mig till detta. Det 

förekommer också referenser från de senare handlingarna till beslutet 2010, men handlingarna 

från år 2010 pekar inte bakåt mot något tidigare beslut. 

                                                           
38 Tammi 2005, s. 195. 
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  Då frågorna behandlats i Göteborgs kommunstyrelse har alla invalda partier fått 

komma till tals i frågan, inte bara de ledande. I analysen kommer ingen särskild vikt läggas vid 

vilka partier eller aktörer som säger vad, om detta inte skulle ha något specifikt värde för 

argumentationen.  

 

Nämndhandlingar 2010 

Under våren 2010 fick Göteborgs kommun ett brev från Västra Götalandsregionen, som 

föreslog en dialog om samarbete för ett sprututbytesprogram. Materialet som ska analyseras 

består av förslag på svar till Västra Götalandsregionen: 39 

 Ett tjänsteutlåtande från Stadskansliet Göteborg.  

 En bilaga med det föreslagna svarsbrevet.  

 Ett yrkande från Miljöpartiet och Folkpartiet  

 Ett yttrande från Folkpartiet  

Yrkandet och yttrandet är för dialog om sprututbytesprogram, medan tjänsteutlåtandet och 

brevet är mot dialogförslaget. Stadskansliets förslag bifölls den 13 oktober 2010. 

 

Nämndhandlingar 2014 

Den 25 november 2013 skrev Ann Catrine Fogelgren och Helene Odenjung från Folkpartiet en 

motion, där de föreslog att Göteborg skulle införa sprututbyte. Materialet som ska analyseras 

innehåller denna motion samt de handlingar som tillkom när ärendet behandlades den 26 mars 

2014.40 Materialet är: 

 Motionen  

 Ett tjänsteutlåtande från Stadskontoret 

 Protokoll från Social resursnämnd  

 Utdrag från protokoll från stadsdelsnämnderna Östra, Majorna-Linné och Centrum  

 Ett tjänsteutlåtande från Social resursförvaltning  

                                                           
39 Göteborgs stad, Handling - 1.6 Samverkan om ett regionalt sprututbytesprogram 2010-10-13, 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2A86775928354293C12577B3

0021C630/$File/TU_Kommunstyrelsen_20101013_1.6.pdf?OpenElement (2016-05-18) 
40 Göteborgs stad, Handling - 3.1 Motion av Ann Catrine Fogelgren (FP) och Helene Odenjung (FP) om att 

inrätta ett sprututbytesprogram i Göteborg 2014-03-26, 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F6ED8202680B8E17C1257C9

E00461290/$File/3.1_20140326.pdf?OpenElement (2016-05-18). 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2A86775928354293C12577B30021C630/$File/TU_Kommunstyrelsen_20101013_1.6.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2A86775928354293C12577B30021C630/$File/TU_Kommunstyrelsen_20101013_1.6.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F6ED8202680B8E17C1257C9E00461290/$File/3.1_20140326.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F6ED8202680B8E17C1257C9E00461290/$File/3.1_20140326.pdf?OpenElement
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 Tjänsteutlåtanden från Majorna-Linnés, Östra Göteborgs och Göteborg Centrums 

stadsdelsförvaltningar  

 Förslag till beslut från Folkpartiet  

 Ett yrkande från Folkpartiet  

 Yrkanden från Moderaterna i stadsdelsnämnden Östra Göteborg, samt Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stamma stadsdelsnämnd  

 Yrkande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet i stadsdelsnämnd Centrum.  

 En protokollsanteckning från Moderaterna  

 Ett yttrande från Folkpartiet i stadsdelsnämnd Centrum  

De nämnder som finns med i protokollet var till övervägande del negativt inställda till 

motionen, som avstyrktes. 

 

Nämndhandlingar 2015 

Folkpartiet tar återigen upp frågan om sprututbyte, och vill inrätta ett program tillsammans med 

Västra Götalandsregionen. Materialet är, som behandlas i kommunstyrelsen den 1 april 2015 

är41:  

 Ett yrkande från Folkpartiet 

 Ett yttrande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

 Ett yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 

Yrkandet från Folkpartiet och yttrandet från V och MP är för ett sprututbytesprogram. Det 

yrkande mot sprututbyte, som S, M och KD lägger fram, bifölls. 

 

Nämndhandlingar 2016 

Socialdepartementet skickade en remiss till Göteborg, för att de ska ge ett utlåtande om 

förslaget till ändring av lagen om sprutor och kanyler. Materialet som analyseras består av olika 

uttalanden i frågan42: 

 Yttranden angående remissen från Liberalerna 

                                                           
41 Göteborgs stad, Handling - 2.2.10 Yrkande från FP om att inrätta ett sprutbytesprogram i Göteborg 2015-04-

01, 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/47A09228CEDD80DBC1257E

1300666929/$File/2.2.10_20150304.pdf?OpenElement (2016-05-18). 
42 Göteborgs stad, Handling - 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Ökad tillgänglighet till 

sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015:56 (Reviderat TU, kompletterat med tjänsteutlåtanden från 

remissinstanserna samt reviderat protokollsutdrag från SDN Lundby) 2016-03-02,  

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/5608D13F749DC1F5C1257F61

0052A262/$File/4.3_20160302.pdf?OpenElement (2015-05-18). 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/47A09228CEDD80DBC1257E1300666929/$File/2.2.10_20150304.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/47A09228CEDD80DBC1257E1300666929/$File/2.2.10_20150304.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/5608D13F749DC1F5C1257F610052A262/$File/4.3_20160302.pdf?OpenElement
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/5608D13F749DC1F5C1257F610052A262/$File/4.3_20160302.pdf?OpenElement
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 Yrkande från Kristdemokraterna 

 Yrkande från Moderaterna 

 Ett yrkande från S, MP och V  

 Ett tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret  

 Sammanfattning av Socialdepartementets promemoria  

 Ett utdrag ur Social resursnämnds protokoll 

 Yttrande från Social resursförvaltning 

 Utdrag ur protokoll från stadsdelsnämnden Majorna-Linné 

 Ett tjänsteutlåtande från Majorna-Linné 

 Ett yttrande från stadsdelsnämnden Angered, samt utdrag ur protokollet.  

 Tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen Angered  

 Tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen Lundby 

 Protokoll från stadsdelsnämnden Lundby 

 Ett förslag på svar till Socialdepartementet  

Fler än tidigare var positiva till sprututbyte (det vill säga att tillstyrka förslaget till förändring). 

Göteborgs kommunstyrelses förslag bifölls dock inte, utan istället det yrkande som 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade fram. Detta innebär att promemorian 

inte tillstyrktes till sin helhet, utan att förslaget om sänkt åldersgräns avstyrktes. 
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Analys 
Här börjar uppsatsens viktigaste del. Argument från åren 2010, 2014, 2015 och 2016 kommer 

att redovisas kronologiskt – varje år är ett eget avsnitt. De argument som är nya för varje år, 

eller avsnitt, kommer att redogöras för mer grundligt, medan argument som återkommer 

kommer inte att behandlas djupare i varje avsnitt – istället nämns vilka argument som finns 

kvar eller faller bort i de senare avsnitten. Om dessa kategorier används olika på något sätt 

kommer detta naturligtvis förklaras. I analysen kallas argumenten för sprututbytesprogram för 

pro-argument och de som står för den åsikten kan kallas för pro-sidan, medan argumenten mot 

sprututbyte är contra-argument från contra-sidan. Om ett argument skulle stödja en alternativ 

ståndpunkt än huvudståndpunkten för debatten så förklaras även detta.  

 När argumenten för ett avsnitt har beskrivits placeras de i den ovan presenterade 

analysramen. Argumentationen kommer också att klassas som skademinimerande eller 

restriktiv. 

 

2010 

Under våren 2010 föreslår Västra Götalandsregionen en dialog om samverkan kring regionalt 

sprututbytesprogram, vilket Göteborgs stad naturligtvis måste svara på. Materialet är dock litet, 

och består enbart av ett yttrande, ett yrkande och Stadskansliets förslag till beslut, som sedan 

bifölls. Pro-argumentationen stödjer här främst huvudtesen att Göteborg bör inleda en dialog, 

medan contra-argumentationen stödjer att inte inleda någon dialog. 

 

Varför sprututbyte? 

Fyra huvudargument finns i argumentationen för att inleda en dialog:  

 

Folkhälsa 

Smittskydd 

Sprututbyte syftar till ”att minska smittspridning”.43 Detta är ett typiskt folkhälsoargument: 

eftersom insatsen hjälper bör den införas. Pro-sidan håller inte med contra-sidan, som menar 

att sprututbytesprogram skulle vara overksamt, men lägger ingen vikt vid att belägga detta med 

hjälp av forskning eller erfarenheter.  

 

Narkotikapolitik 

                                                           
43 Folkpartiets yttrande, Handling 1.6, 2010. 
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Del av/grund till annan verksamhet 

Sprututbyte skulle kunna vara en grund för andra verksamheter, till exempel ”öka chanserna till 

motiverande samtal”.44 Det här argumentet kan förstås med den implicita premissen att åtgärder 

som kan kombineras med etablerad verksamhet bör införas. Men det är troligare att argumentet 

ska ses som en vederläggning av tanken att sprututbyte inte är kompatibelt med redan etablerad 

verksamhet. Argumentet kan tolkas som att dess främsta syfte är att visa att det inte krävs en 

total spårändring för att inrätta programmet. Författarna menar att sprutbytet ska kombineras 

med motivering och stöd ”till ett annat liv”. Argumentet faller in under den narkotikapolitiska 

kategorin. 

 

Ekonomi 

Ekonomisk vinst 

”[V]arje utebliven infektion är en vinst både ekonomiskt för samhället[…]”45 - ekonomi är ett 

av de argumentområden som Tammi har med i sin analysram av den finska debatten – men 

något som Tryggvesson inte lägger vikt vid i sin beskrivning av den svenska. En fortsatt 

förekomst av ekonomiargument skulle eventuellt kunna tyda på en breddning av förståelsen för 

sprututbytesfrågan. 

 

Göteborg 

Behov i Göteborg 

Pro-sidan tar bland annat upp det ökade antalet hepatit B-smittade i Västra Götalandsregionen, 

och verkar vilja visa att det behövs åtgärder i Göteborg – läget är inte så lugnt som contra-sidan 

påstår.46 

 

Varför inte sprututbyte?  

Vilka är argumenten mot att inleda en dialog om sprututbytesprogram 2010? Även här lyfts 

fyra tydliga argument fram: det finns bättre sätt än smittspridning, smittspridning riskerar att 

skicka dubbla signaler, det finns inget behov av sprututbyte i Göteborg – och det kanske inte 

ens fungerar. Stadskansliet ger en bakgrund till frågan. Där beskrivs bland annat att de flesta 

som drabbats av HIV i Västra Götalandsregionen fått infektionen via sexuella kontakter, och 

det ”något ökade antalet smittade” av hepatit B nämns. Vidare menar man att 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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narkotikamissbrukare troligen inte skulle hinna skaffa rena sprutor innan de smittas av sitt 

injektionsmissbruk samt att Göteborg har haft omfattande insatser för narkotikamissbrukare 

sedan 1984.47 

 

Folkhälsa 

Sprututbytesprogram minskar inte smittspridning 

Med bakgrund i Norah Palmateers översiktsstudie och Nils Stenströms avhandling om 

sprututbytesprogrammet i Malmö ifrågasätts om sprututbyte överhuvudtaget har önskad effekt. 

Om målet för ett sprututbytesprogram är att förhindra smitta, och detta inte händer, behöver 

Göteborg inte ingå i en dialog med Västra Götalandsregionen. Forskningsläget framställs som 

tvetydigt och otillräckligt. Detta är ett folkhälsoargument, eftersom det handlar om 

smittspridning. Man anser ”att nuvarande forskningsläge inte entydigt stöder uppfattningen att 

sprututbytesprogram minskar smittspridningen av HIV och andra blodburna infektioner”.48  

 

Det finns bättre sätt än sprututbyte 

”[A]ktiva insatser i form av information, rådgivning och motivation för vård och behandling 

ger ett minst lika gott resultat”.49 Det här argumentet är även det ett folkhälsoargument – det 

finns bättre sätt att förhindra smitta.  Intressant är dock att påpeka att argumentet att det finns 

bättre sätt egentligen inte tvunget måste innebära att man väljer bort åtgärder sprututbyte (de 

skulle ju kunna kombineras), men att argumentet används så i det här fallet. 

 

Narkotikapolitik 

Dubbla signaler 

Det är ”kommunstyrelsens uppfattning att sådana program ger dubbla signaler och uppfattas 

som att samhället ger stöd till missbruk.”50 Sprututbyte ger dubbla signaler, och därför bör det 

inte inrättas. I uppsatsen kategoriseras detta som ett narkotikapolitiskt argument: de dubbla 

signalerna innebär att budskapet är självmotsägande – vår ambition är ett narkotikafritt 

samhälle, men den här åtgärden förutsätter att folk fortsätter missbruka. Det är dock inte 

omöjligt att se som ett folkhälsopolitiskt argument: om samhället ”ger stöd till missbruk” 

riskerar smittan att fortsätta spridas när fler börjar missbruka.  

                                                           
47 Stadskasnsliets tjänsteutlåtande, Handling 1.6, 2010. 
48 Förslag till svar, Handling 1.6, 2010. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Göteborg 

Inget behov i Göteborg 

Författarna till svarsförslaget beskriver Göteborgs arbete mot narkotikamissbruk som 

omfattande, med stora utbyggningar och hög kapacitet. Dessutom, jämfört med Stockholm och 

Malmö, har Göteborg ”mycket få personer som bedöms smittade via injektionsmissbruk”.51 

Bilden som målas upp är att staden inte är i ett särskilt stort behov av att inrätta ett 

sprututbytesprogram – det vore helt enkelt onödigt. 

 

Restriktivt eller skademinimerande? 

Det finns några argument i debatten som är präglade av skademinimeringsidén eller 

restriktivitet. Contra-sidans tydliga fokus på att sprututbytesprogram är onödigt därför att det 

finns bättre åtgärder – sådana som syftar till avslutat missbruk – visar på den restriktiva tanken. 

Även argumentationen om dubbla signaler är restriktiv, det är en rädsla för att flytta fokus från 

det övergripande målet, som är det drogfria samhället. Men är pro-sidans argumentation 

skademinimerande? Till viss del: Sprututbyte är en pragmatisk lösning eftersom det minskar 

smittspridning och dessutom kan innebära en ekonomisk vinst. Relativt mycket vikt läggs dock 

vid att sprututbyte kan kombineras med, eller vara grund till, andra åtgärder – åtgärder som 

syftar till ett avslutat missbruk. Som Tryggvesson beskrev det i sin artikel formuleras 

verksamheten som ett instrument för resten av missbruksvården – och därmed anpassat efter 

den övergripande restriktiva tanken, istället för att vara åtgärd för sig.52 

 Ett drag som inte funnits i den tidigare forskningen är hur argumentationen ägnas 

mycket åt att debattera om det finns ett behov av sprututbytesprogram. Kanske är detta mer 

vanligt på den kommunala nivån. 

 

 Pro  Contra  

Folkhälsa - Smittskydd 

 

- Inget smittskydd 

- Det finns bättre sätt 

Narkotikapolitik - Del av/grund till annat 

arbete 

- Dubbla signaler 

Säkerhet   

                                                           
51 Ibid. 
52 Tryggvesson 2012, s. 536. 



 

24 

 

Ekonomi Ekonomisk vinst  

Etik, moral och jämlikhet   

Auktoritet och spridning   

Göteborg - Behov - Inget behov 

 

2014 

I november 2013 lägger folkpartisterna Ann Catrine Fogelgren och Helene Odenjung fram en 

motion där de förslår att sprututbytesprogram ska inrättas i Göteborg, en omprövning av 

beslutet från 2010. Frågan behandlas i mars 2014. Pro-sidan är för inrättandet av 

sprututbytesprogram, contra-sidan är mot att göra det. Analysmaterialet för år 2014 är större än 

2010 och i debatten återkommer alla argument som togs upp 2010. Nedan presenteras de nya 

argument som finns i debatten 2014, och sedan diskuteras det övergripande intrycket – om 

argumentationen fortfarande präglas av restriktivitetstanken och om något särskilt tillkommit 

eller förändrats. De argument som kategoriseras i samma argumentområde presenteras 

tillsammans. 

 

Varför sprututbyte? 

 

Etik, moral och jämlikhetsargument 

Gruppen injektionsmissbrukare 

De som är för inrättandet av ett sprutbytesprogram betonar ibland den specifika gruppen som 

åtgärden riktar sig till. Det kan handla om att missbrukare har liten frihet och sällan hörs, eller 

på andra sätt att de är en utsatt grupp. Beskrivningen av gruppen är ofta en del av ett annat 

argument, till exempel att sprututbyte skulle ”förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av 

allvarliga sjukdomar”.53 Detta behandlas ändå i kategorin Etik, moral och jämlikhet, då det är 

relevant att tydliggöra hur dessa aspekter betonas. 

 

Vård till alla 

Sprututbytesprogram ger ”möjlighet för varje person att få vård”.54 

 

Allas rätt till värdighet/trygghet 

                                                           
53 Motion till kommunfullmäktige, Handling 3.1 2014 s. 4/32. 
54 Yttrande FP, Handling 3.1, 2014. s. 17/32. 
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”För Folkpartiet liberalerna är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet 

och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där.”55 – sprututbyte blir en garant för 

att vård och stöd finns till alla människor. 

 

Positiv effekt för missbrukande kvinnor 

”Ett inrättande av ett sprututbytesprogram kan komma att få en viktig positiv effekt gentemot 

missbrukande kvinnor vilka är en extra utsatt grupp.”56 Liknande argument finns också 

inkluderade i argumentet om positiva erfarenheter från Malmö/Lund nedan.  

 

Folkhälsoargument  

Kontaktyta 

Sprututbytesverksamhet ger ”möjlighet att få kontakt med en grupp som ofta självmant inte 

uppsöker sjukvården eller andra myndighetsinsatser”.57 Argumentet handlar om insatsernas 

effektivitet: här finns en åtgärd som når en grupp som andra åtgärder inte når. Alltså räknas 

detta som ett folkhälsoargument. 

 

Ingen nyrekrytering 

Pro-sidan menar att det finns ”inga belägg – tvärtom – för att sprututbytesprogram skulle öka 

antalet missbrukare”.58 Detta är ett folkhälsoargument, men som snarare än att stöda tesen att 

sprututbyte för införas, vederlägger idén att sprututbytesprogram skulle leda till att fler börjar 

missbruka.  

 

Säkerhetsargument 

Risk för epidemi  

Pro-sidan hänvisar till larmrapporter om hepatit B och en HIV-epidemi i Stockholm.59 Detta 

klassas som ett säkerhetsargument, eftersom en epidemi kan utgöra ett större hot, inte bara mot 

missbrukare.  

 

Offentliga platser skonas 

                                                           
55 Motion till kommunfullmäktige, Handling 3.1 2014,, s. 4/32. 
56 Tjänsteutlåtande SDF Östra Göteborg, Handling 3.1 2014, s. 30/32. 
57 Yttrande FP, Handling 3.1 2014, s. 17/32. 
58 Yrkande FP, Handling 3.1 2014, s. 7/32. 
59 Yttrande FP, Handling 3.1 2014, s. 17/32. 



 

26 

 

Om missbrukarna får byta ut sina använda kanyler mot rena skonas lekplatser och andra 

offentliga platser från smutsiga sprutor.60 

 

Auktoritet och spridning 

 Andra gör det  

”Sprututbytesprogram finns idag ibland annat Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala, 

Helsingborg och Jönköping”61 – kommuner som Göteborg kan jämföras med. 

 

Erfarenheter från Malmö/Lund 

Många goda erfarenheter från sprututbytesverksamheten i Skåne redovisas: bland annat bättre 

samverkan, förhindrad blodsmitta och möjlighet att påverka och motivera missbrukarna. Alla 

dessa goda erfarenheter kan användas som stöd till olika argument, men detta kommer ändå att 

kategoriseras som ett spridningsargument – detta för att en förutsättning för att argumentet ska 

fungera är att Göteborg kan jämföras med Malmö/Lund.62 

 

Rekommendationer 

Tunga instanser, auktoriteter, rekommenderar sprututbytesprogram.63 Visserligen går det att 

förstå detta som till exempel ett folkhälsoargument (det rekommenderas troligen för sin 

smittskyddande effekt), men detta vore att bortse från vikten av auktoritetsargumentet i sig. En 

viktig del är att till exempel WHO och Smittskyddsinstitutet är de som rekommenderar 

åtgärden. 

 

Narkotikapolitik 

Ingen konflikt med etablerad narkotikapolitik 

”Stadens väl utbyggda missbruksvård[…] förhindrar inte att staden också erbjuder ett alternativ 

för att nå de grupper som den uppsökande verksamheten inte når.”64 Detta argument åtskiljs 

från argumentet att sprututbyte kan kombineras med etablerad verksamhet. Argumenten är 

snarlika men det är viktigt att betona att det aktuella argumentet inte nödvändigtvis handlar om 

                                                           
60 Yrkande FP, Handling 3.1 2014, s. 7/32. 
61 Ibid. 
62 Tjänsteutlåtande SDF Östra Göteborg, Handling 3.1, 2014, s. 30-31/32. 
63 Motion till kommunfullmäktige, Handling 3.1, 2014, s. 4/32. 
64 Yrkande FP, Handling 3.1 2014 (s. 7/32). 
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att kombinera olika verksamheter (som att sprututbyte enbart får införas med krav på testning, 

information eller liknande) – utan bara att det inte står i konflikt med dem. 

 

Varför inte sprututbyte? 

 

Folkhälsa 

Risk för överdoser, död 

Contra-sidan menar att sprututbytet skulle innebära att understödja fortsatt drogmissbruk, ”och 

en uppenbar risk för till exempel överdoser, i värsta fall med dödlig utgång”.65 Ett 

folkhälsoargument, som ifrågasätter sprututbytesprogrammens effektivitet och hälsomässiga 

konsekvenser. 

 

Narkotikapolitik 

Alla insatser ska riktas mot att injektionsmissbruk slutar 

”Ett av de största problemen som följer med injektionsmissbruk är risken för överdoser”, och 

därmed ”bör alla insatser inriktas på att injektionsmissbruket upphör”.66 Sprututbyte har inte 

syftet att avsluta narkotikamissbruk. Det är ett narkotikapolitiskt ställningstagande att ta 

avstånd från alla insatser som inte riktas helt mot drogfrihet.  

 

Missbruk motverkas inte 

Genom att jämföra sprututbyte med metadon/subutexprogram menar contra-sidan att 

sprututbyte inte skulle kunna motverka missbruk: metadon/subutexprogramen har lett till 

missbruk av substitutionsmedicin och ökat vidareförsäljningen av droger.67 Detta är ett 

narkotikapolitiskt argument, eftersom det handlar om effekter angående missbruket och inte 

smittskydd. 

 

Motverkar inte utanförskap 

Sprututbyte skulle inte ”kunna motverka utanförskap.”68 Man menar att det redan finns 

verksamheter som arbetar med att fånga upp och motivera missbrukare, och sprututbytet verkar 

                                                           
65 Tjänsteutlåtande Social resursförvaötning, Handling 3.1 2014, s. 9/32. 
66 Tjänsteutlåtande Social resursförvaötning, Handling 3.1 2014, s. 12/32. 
67 Tjänsteutlåtande SDF Centrum, Handling 3.1 2014, s. 20/32. 
68 Ibid. 
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inte kunna bidra till att motverka utanförskapet. Detta är ett narkotikapolitiskt ställningstagande 

– förväntningen är att åtgärderna ska åstadkomma annat än smittskydd. 

 

Motverkar arbetet mot drogliberala idéer 

I Göteborg finns ett arbete mot drogliberala idéer, främst hos ungdomar som brukar cannabis. 

På contra-sidan menar man att ett sprututbytesprogram skulle motverka det här arbetet, 

eftersom det kan sända en signal om att samhället godkänner narkotikamissbruk.69 Eftersom 

det handlar om signaler är detta ett klart narkotikapolitiskt argument. 

 

”Att ge upp” ur socialt perspektiv 

Ett argument som kopplas till arbetet mot drogliberala idéer, och som också det är 

narkotikapolitiskt, är att det vore att ”ge upp” att införa ett sprututbytesprogram.70 Författarna 

går inte mycket djupare in på vad det innebär att ge upp – men det kan förstås som att 

sprututbyte innebär att erkänna att det narkotikafria samhället är en omöjlig idé. 

 

Auktoritet och spridning 

Sluttande planet 

”Utvecklingen i flera större europeiska städer visar också på risken att sprutbytesprogram blir 

ett första steg på ’ett sluttande plan’”,71 Erfarenheter från andra storstäder i Europa visar att 

stegen som följer på sprututbyte kan bli ”sprutrum” och till och med utdelning av rent heroin. 

Denna utveckling beskrivs som negativ, man verkar inte vilja riskera att samma sak händer i 

Göteborg. 

 

Negativa intresseföreningar 

Ett antal intresseföreningar, bland annat Riksförbundet Anhöriga Mot Droger, Kriminellas 

Revansch I Samhället och Svenska Narkotikapolisföreningen räknas upp.72 Dessa har varit 

negativa till införandet av sprututbytesprogram i Stockholm och utgör ett auktoritetsargument. 

Föreningarna har starka intressen i frågan och kan förväntas ha åsikter värda att lyssna på. 

 

Andra gör det inte 

                                                           
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Tjänsteutlåtande Social resursförvaltning, Handling 3.1 2014, s. 12/32. 
72 Protokollsanteckning M, Handling 3.1 2014, s. 18/32. 
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Contra-sidan menar att trots att sprututbyte finns i några stora kommuner, finns det också de 

stora kommuner som sagt nej till verksamheten – Gävle och Örebro är exemplen.73  

 

Missbruket minskar i Sverige och Europa 

Genom att ta upp spridningsargumentet att missbruket minskar, verkar det mer onödigt att 

införa sprututbytesprogram. Man menar att ”dubbla signaler är speciellt olyckligt när 

injektionsmissbruket är på nedgång i Sverige och Europa”74 – och eftersom Göteborg är del av 

Sverige och Europa bör denna nedgång gälla även där. Om problemet är på väg bort finns ingen 

anledning att införa insatser mot det. 

 

Göteborg 

Tidigare beslut 

Contra-sidan hänvisar till det beslut som togs 2010, och citerar Stadskansliets uttalanden om att 

forskningsläget inte var entydigt och att det arbete som redan utfördes i Göteborg var minst lika 

bra.75 Man menar att läget inte förändrats i Göteborg, och därför är argumentet också specifikt 

för Göteborg. 

 

Restriktivt eller skademinimerande - har något förändrats? 

Argumentationen har förändrats, främst på det sättet att argument har tillkommit. På pro-sidan 

införs ett nytt perspektiv med moral- och jämlikhetsfrågor. Injektionsmissbrukarna beskrivs 

som en utsatt grupp som behöver sprututbyte för att få den vård som de behöver och har rätt 

till. Det är kanske inte lika framgångsrikt att belägga sprututbytets effektivitet som att mena att 

det är en rättighetsfråga. (Ett sådant argument är troligen också svårare att direkt ifrågasätta.) 

Detta kan eventuellt kopplas till Buchanan et al och motsättningen mellan moral- och 

rationalitetsargument: kanske blir argumentationen mer framgångsrik, liksom författarna 

föreslog.76 

Pro-sidan tar också upp att sprututbyte innebär en kontaktyta – ett sätt att nå fler. 

Argumentationen kan fortfarande sägas vara präglad av restriktivitetstanken. Sprututbytets 

fördelar som instrument för övrig missbruksvård är fortfarande i fokus – till exempel som 

kontaktyta. Det är dock tydligt att pro-sidan fått tyngre argument för sprututbyte med 

                                                           
73 Tjänsteutlåtande Social resursförvaltning, Handling 3.1 2014, s. 11/32. 
74 Ibid, s. 12/32. 
75 Protokollsanteckning M, Handling 3.1 2014, s. 18/32. 
76 Buchanan et al 2003. 
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rekommendationer och erfarenheter från Malmö/Lund. Man tar också upp hotet om epidemi, 

vilket kan kopplas till exempelvis Tammis eller Küblers förklaringar – epidemier som skapar 

behov av förändring.77  

 Contra-sidans nya argument handlar mycket om att måla upp sprututbyte som onödigt, 

eller som att det inte ger önskade effekter. Argumenten är ofta narkotikapolitiska och handlar 

om att sprututbytet till exempel inte motverkar missbruk eller utanförskap. Kanske bör till och 

med alla insatser riktas mot arbete som motverkar missbruket. Contra-sidan är mycket 

restriktiv. Sprututbyte kan inte enbart få vara en smittskyddsåtgärd, utan ska ratas därför att den 

inte, enligt författarna, bidrar till arbetet för ett narkotikafritt samhälle – såsom alla insatser bör 

göra. Idén om det sluttande planet är också restriktivt präglad – de åtgärder, som beskrivs som 

förkastliga, är exempel på skademinimerande insatser. Bilden av Göteborg är densamma – det 

finns inget behov, arbetet är omfattande och det har inte hänt någon betydande vetenskaplig 

förändring sen 2010. Även om det vetenskapliga läget beskrivs som tveksamt, verkar det 

viktigaste för contra-sidan vara att visa på att sprututbyte inte når upp till andra 

(narkotikapolitiska) krav. 

  

                                                           
77 Tammi 2005 samt Kübler 2001. 
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2014 Pro Contra 

Folkhälsa - Smittskydd 

- Kontaktyta 

- Ingen nyrekrytering 

- Inget smittskydd 

- Det finns bättre sätt 

- Risk för överdoser/död 

Narkotikapolitik - Del av/grund till annat 

arbete 

- Ingen konflikt med 

etablerad narkotikapolitik 

- Dubbla signaler 

- Alla insatser ska riktas mot 

att injektionsmissbruk slutar 

- Motverkar inte missbruk 

- Motverkar inte utanförskap 

- Motverkar arbetet mot 

drogliberala idéer 

- Att ”ge upp” ur ett socialt 

perspektiv 

Säkerhet -Risk för epidemi 

-Offentliga platser skonas 

 

Ekonomi -Ekonomisk vinst  

Etik, moral. jämlikhet - Gruppen 

injektionsmissbrukare 

- Vård till alla 

- Allas rätt till 

värdighet/trygghet 

- Positiv effekt för 

missbrukande kvinnor 

 

Auktoritet och spridning - Rekommendationer 

- Andra gör det 

- Erfarenheter från 

Malmö/Lund 

- Negativa intresseföreningar 

- Minskande missbruk i 

Sverige och Europa 

- Sluttande planet 

- Andra gör det inte 

Göteborg - Behov - Inget behov 

- Tidigare beslut 
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2015 

År 2015 kommer återigen ett förslag från Folkpartiet att sprututbyte ska inrättas i Göteborg. 

Materialet från 2015 är kort, men vissa argument finns kvar från tidigare år. Contra-sidan 

vidhåller att det inte finns behov i Göteborg, att det finns andra som inte infört sprututbyte att 

identifiera sig med och att det är osäkert om sprututbytets effekt på smittskydd faktiskt är 

bevisat. Pro-sidan fortsätter att argumentera för att sprutbyte behövs i Göteborg, att det kan 

kombineras med etablerad verksamhet, skapar en kontaktyta men inte innebär nyrekrytering. 

Risken för en epidemi tas upp, och även argumenten om gruppen injektionsmissbrukare och att 

sprututbyte skulle innebära en stor besparing för samhället. Man lägger också vikt vid att 

sprututbyte rekommenderas av tunga instanser. 

 Frågan behandlas 1 april 2015. Pro-sidan är för att inrätta en försöksverksamhet med 

sprututbytesprogram tillsammans med Västra Götalandsregionen, contra-sidan är mot förslaget. 

Det bör noteras att materialet är mycket litet: det består av två pro-uttalanden och ett contra-

uttalande. 

 

Varför sprututbyte? 

 

Folkhälsa 

En självklar del av god hälso- och sjukvård för missbrukare 

”[K]ort och gott samtliga nationella expertmyndigheter i västvärlden menar att 

sprututbytesprogram är en självklar del av god hälso- och sjukvård för missbrukare”.78 Ett 

argument som lutar sig mot auktoritet, men det mest relevanta är folkhälsoaspekten av 

argumentet – att det är en självklar del av vården understryker dess legitimitet och effektivitet. 

 

Etik, moral och jämlikhet 

Nej till sprututbytesprogram är moralism 

”Regeringsrepresentanter har uttalat sig positivt till sprututbytesprogram och säger sig vilja se 

över lagstiftningen för att kringgå kommuner som av moraliska och ideologiska skäl snarare än 

evidensbaserade skäl stoppar insatsen.”79 Det viktiga i argumentet verkar vara att det är fel att 

säga nej till åtgärder på grund av moraliska skäl. 

 

                                                           
78 Yttrande V & MP, Handling 2.2.10 2015. 
79 Yttrande V & MP, Handling 2.2.10 2015. 
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En mer jämlik hälsa 

Sprututbytesprogram kan ”öka möjligheterna till ett liv utan allvarliga eller dödliga 

infektionssjukdomar, vilket är en viktig del i arbetet för en mer jämlik hälsa” enligt pro-sidan.80 

 

Varför inte sprututbyte? 

 

Narkotikapolitik 

Det bidrar till missbruk 

Ett nytt argument på contra-sidan är att uttryckligen skriva att kommunen inte ska ”bidra till 

fortsatt drogmissbruk genom att tillhandahålla sprutor och kanyler”81. Argumentet handlar inte 

direkt om att åtgärden inte skyddar mot smitta, utan att det riskerar att motverka målet att 

minska narkotikamissbruk. 

 

Restriktivt eller skademinimerande – har något förändrats? 

Contra-sidan fortsätter mena att det inte finns något större behov i Göteborg, och identifierar 

sig nu med de 283 andra kommuner som inte har någon sprututbytesverksamhet. Man tar upp 

att ”[d]e senaste tio åren så har både andelen narkotikarelaterade dödsfall och andelen nya fall av 

Hepatit C i befolkningen varit lägre i Västra Götalandsregionen än de varit i Skåne, Stockholm eller 

i riket som helhet.”,82 och menar utöver detta att det är statens uppgift att arbeta förebyggande och 

uppsökande samt arbeta med polis för att minska tillgången på narkotika. Argumentationen ägnas 

inte åt att ifrågasätta vetenskaplig evidens, mer än att man konstaterar att det inte finns några 

indikationer på att forskningsläget har förändrats. 

Pro-sidan fortsätter att lägga vikt vid jämlikhetsaspekten av sprututbyte. Genom att 

ta upp gruppen injektionsmissbrukares förhöjda dödlighet, lidande och sjukdomsbörda samt genom 

att anklaga contra-sidan för moralism gör pro-sidan ett starkt etiskt ställningstagande. Stor vikt 

läggs också vid Folkhälsomyndighetens nya rapport, som understryker behovet av 

lågtröskelverksamheter, som sprututbytesprogram. Göteborg är dessutom de enda storstadsregionen 

utan sprututbytesprogram, och behovet finns: regionen är den mest drabbade i landet.  

 Är argumentationen mer skademinimerande? Pro-sidan poängterar fortfarande att 

sprututbyte ska kombineras med andra åtgärder. Men vikt läggs vid jämlikhetsaspekten, 

rekommendationer och behovet i Göteborg. Contra-sidan visar inte tecken på att föra en mer 

                                                           
80 Förslag till beslut, FP, Handling 2.2.10 2015. 
81 Yrkande, S, M & KD, 2.2.10 2015. 
82 Ibid. 
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skademinimerande argumentation, men pro-sidans argumentation verkar fortsatt genomgå en 

förändring – kanske inte mot tydliga skademinimerande argument, men mot en argumentation som 

skulle kunna vara mer effektiv, till exempel med betoning på jämlikhet. 

 

 Pro Contra 

Folkhälsa - Smittskydd 

- Kontaktyta 

- Ingen nyrekrytering 

- Självklar del av god hälso- 

och sjukvård för 

missbrukare 

- Inget smittskydd 

- Det finns bättre sätt 

 

Narkotikapolitik - Del av/grund till annat 

arbete 

- Det bidrar till missbruk 

Säkerhet Risk för epidemi  

Ekonomi - Ekonomisk vinst 

(besparing) 

 

Etik, moral. jämlikhet - Gruppen 

injektionsmissbrukare 

-Nej till SBP är moralism 

-En mer jämlik hälsa 

 

Auktoritet och spridning Andra gör det (även i 

världen) 

- Rekommendationer 

- Andra gör det inte 

Göteborg Behov - Inget behov 

 

2016 

Materialet från 2016 är svar på en remiss från Socialdepartementet om en förändring av lagen 

om sprutor och kanyler. Det som föreslås är bland annat att det ”kommunala vetot” ska tas bort, 

vilket skulle innebära att Göteborgs stad inte längre kan neka Västra Götalandsregionen om de 

skulle vilja ansöka om sprututbytesverksamhet, och att sänka åldersgränsen för att delta i 

sprututbyte från 20 till 18 år. Argumentationen rör sig främst kring om lagförändringen ska 

tillstyrkas eller avstyrkas, men även om man ska godkänna den föreslagna sänkningen av 

åldersgränsen. I det här materialet ser argumentationen något annorlunda ut, vilket eventuellt 
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kan innebära att analysen av den också kan bli något annorlunda. Under debatten 2016 finns 

visserligen pro- och contra-argument, men det är inte alltid helt tydligt vilka av debattörerna 

som står på vilken sida. Argumentationen kan till exempel vara pro lagförändringsförslaget, 

men samtidigt innehålla mycket av det som varit vanligt på contra-sidan, till exempel argument 

för att Göteborg gjort ett omfattande arbete. En stor del av materialet består av bakgrunder till 

frågan. Både pro- och contra-sidan har lagt mer fokus på att beskriva hur frågan kan uppfattas, 

och det är svårare att reda ut vad som ska förstås som argument och vad som är ”fakta” utan 

mening att övertyga. 

Nedan kommer nya argument att tas upp. Utgångspunkten är att pro-sidan är för 

förlaget till lagändring, medan contra-sidan är emot förslaget. En mängd argument finns kvar 

från tidigare debatter. Dessa finns med i analysramen, och framträdande drag, vilka kan 

inkludera redan etablerade argument, kommer liksom tidigare att diskuteras. Materialet 

behandlades i Göteborgs kommunstyrelse den 2 mars 2016. 

 

Varför sprututbyte? 

 

Folkhälsa 

Påverkat riskbeteende 

I argumentationen understryks hur riskbeteende kan påverkas positivt av sprututbyte. Detta 

används både som generellt folkhälsoargument för sprututbytesprogram (minskat riskbeteende 

minskar risk för smitta) men också för att argumentera för att åldersgränsen bör sänkas för att 

”i ett tidigare skede kunna påverka unga människors riskbeteenden och förebygga att de smittas 

av, eller sprider vidare, blodburna infektioner”.83 

 

Göteborg 

Kartläggning 

Det verkar vara lite osäkert hur många injektionsmissbrukare som finns i Göteborg, men ”ett 

sprututbytesprogram ger möjligheter till kartläggning av gruppen.”.84 Sprututbyte skulle vara 

bra för Göteborg eftersom man skulle få en bättre överblick. 

 

Etik, moral och jämlikhet 

                                                           
83 Yttrande angående remiss, L, Handling 4.3 2016. 
84 Ibid. 
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Möjlighet till icke-moraliserande kontakt 

Sprututbyte skulle ” vara en möjlighet till icke moraliserande kontakt” för personer med 

injektionsmissbruk.85 

 

Varför inte sprututbyte? 

 

Folkhälsa 

Bara en liten del av personens hälsa 

”De internationella rekommendationerna som omnämns i promemorian, som till exempel 

Världshälsoorganisationen och Europeiska Smittskyddsenheten är inriktade på 

smittskyddsperspektivet, vilket endast påverkar en liten del av personens hälsa.”86 Argumentet 

skulle kunna klassas som narkotikapolitiskt, eftersom det ställer andra krav på sprututbyte än 

att det ska minska smittspridning, Ändå betonas att det är en del av hälsan, inte missbruket, och 

därför kategoriseras det som ett folkhälsoargument. 

 

Narkotikapolitik 

LVU kan och bör tillämpas 

”Lagen om vård av unga (LVU) kan och bör tillämpas i de fall unga människor som omfattas 

av lagen injicerar narkotika.”87 Detta är ett argument mot sänkt åldersgräns, som klassas som 

ett narkotikapolitiskt argument. Att inte vilja sänka åldersgränsen nämns av Tryggvesson som 

ett exempel på narkotikapolitiska överväganden.88 

 

Ekonomi 

Resurs- och platsfrågan 

Det finns inom förvaltningen en farhåga att resurser styrs till att starta 

sprututbytesverksamhet och att detta påverkar det förebyggande, uppsökande och 

drogavvänjande arbetet. Grupper som har missbruk med andra intagningssätt än 

injektionsmissbruk riskerar också att få mindre utrymme inom vård och 

behandling.89 

                                                           
85 Tjänsteutlåtande SDF Angered, Handling 4.3 2016, s. 28/31. 
86 Tjänsteutlåtande Social resursförvaltning, Handling 4.3 2016, s. 12/31. 
87 Tjänsteutlåtande SDF Majorna-Linné, Handling 4.3 2016, s. 22/31. 
88 Tryggvesson 2012, s. 524. 
89 Tjänsteutlåtande Social resursförvaltning, Handling 4.3. 2016, s. 14/31. 
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En relativt stor del av contra-argumentationen 2016 är ekonomisk, och räknas därmed till ett 

argumentområde som inte använts av contra-sidan innan. Argumentationen går ofta ut på en 

rädsla för att resurser kommer att tas från den befintliga missbruksvården, eller krav på att detta 

inte ska få ske. Dessa argument återfinns inte bara hos dem som vill avstyrka 

lagförändringsförslaget, vilket kan vara en intressant del av debatten: ”Vi förutsätter att den 

analys som såväl Socialdepartementet och Stadsledningskontoret gör stämmer, som innebär att 

ett eventuellt införande av sprututbytesverksamhet inte kommer att innebära några ekonomiska 

konsekvenser för kommunen.”90  

 

Vi ska inte lägga pengar på något som riskerar att bli kontraproduktivt 

Det är ”viktigt att samhällets resurser används effektivt och inte går till insatser som riskerar att 

vara kontraproduktiva”. 91Även detta en ekonomisk fråga, om än den pekar mot risken för att 

sprututbytesprogram inte har de effekter som önskas. 

 

Etik, moral och jämlikhet 

Andra metoder krävs för att nå fler kvinnor med missbruk 

En vederläggning av argumentet att sprututbyte är fördelaktigt för missbrukande kvinnor. ”Det 

ser ut som andelen kvinnor och män som söker vård är relativt likartad på alla verksamheter 

inom missbruksområdet […] det krävs andra metoder om man vill nå fler kvinnor med 

missbruk.”92 

 

Bakgrunder och bedömningar 

En stor del av materialet från 2016 består av bakgrunder till frågan. Dessa är något mer 

komplicerade att analysera som argumentation. Bakgrunderna har dock relativt mycket 

gemensamt med argument som redan behandlats i analysen.  

 En bakgrund innehåller till exempel information om att det finns större tillgång till 

sprututbyte i Finland, Norge och Danmark.93 Ett flertal gånger berörs två nationella ambitioner, 

restriktiv narkotikapolitik med ambitionen ett drogfritt samhälle – och den nationella 

                                                           
90 Yrkande angående remiss S, MP & V, Handling 4.3 2016. 
91 Yrkande , inom Yttrande SDN Majorna-Linné, Handling 4.3 2016, s. 17/31. 
92 Tjänsteutlåtande Social resursförvaltning, Handling 4.3. 2016, s. 16/31. 
93 Stadsledningskontoret, Handling 4.3 2016, s. 2/31 
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ambitionen om jämlik hälsa.94 I Socialdepartementets promemoria framhålls att dessa 

ambitioner inte står i konflikt med varandra. Även Västra Götalandsregionen får plats, och 

framhåller argument för sprututbytesprogram. Här nämns dock också en bristande 

kommunikation med landstinget, som beskrivs som problematisk.95 Bakgrunderna kan också 

bestå bland annat till stora delar av beskrivningar av det omfattande arbetet i Göteborg, och 

förslag på var det vore bättre att placera resurserna.96 Dessa bakgrunder ingår i analysen av 

materialet, men kan inte lika tydligt placeras i kategorier. 

 

Vad har hänt med argumentationen? 

År 2016 är argumentationen förändrad. Fokus har flyttats och fler är positiva till 

lagförändringen. Pro-sidan fortsätter att argumentera för att sprututbytesprogram är ett steg mot 

en mer jämlik vård, och naturligtvis att det minskar smittspridning. Men den restriktiva 

narkotikapolitiken finns kvar i bakgrunden: även de som är för förslaget till lagförändring 

understryker vikten av att ”restriktiv narkotikapolitik även fortsättningsvis ska vara grunden för 

missbruksvården”.97 Även Liberalerna, som längst varit för sprututbyte, vidhåller att syftet inte 

bara är att minska smittspridning utan också att skapa motivation till drogfrihet.98 

Contra-sidan menar fortfarande att det inte finns ett behov i Göteborg, eftersom det 

finns ett så omfattande arbete där. Det finns också kvar de som menar att sprututbytesprogram 

skulle sända dubbla signaler, och motverka arbetet mot drogliberala idéer.99 Men det allra 

viktigaste gällande contra-argumenten är att det har tillkommit helt ny argumentation: en 

ekonomisk sådan. Även de som är för lagförändringen beskriver en oro för att resurser ska tas 

från annan missbruksvård till sprututbyte. Vad dessa förändringar kan betyda kommer att 

diskuteras i nästa avsnitt. 

  

                                                           
94 Ibid, s. 4/31. 
95 Ibid, s. 6-7/31. 
96 Tjänsteutlåtande Social Resursförvaltning Handling, 4.3 2016, s. 11-12/31. 
97 Yrkande S, MP & V, Handling 4.3 2016. 
98 Yttrande, L, Handling 4.3 2016. 
99 Tjänsteutlåtande Social Resursförvaltning Handling, 4.3 2016, s. 13/31. 



 

39 

 

 Pro Contra 

Folkhälsa -Smittskydd 

-Kontaktyta 

-Ingen nyrekrytering 

- Påverkat riskbeteende 

- Inget smittskydd 

- Det finns bättre sätt 

- Det är bara en del av 

personens hälsa 

 

Narkotikapolitik - Ingen konflikt 

- Del av/grund till annat arbete 

 

-Fel signaler 

- Motverkar arbetet mot 

drogliberala idéer 

- LVU kan och bör tillämpas 

Säkerhet   

Ekonomi - Vinst för samhället 

 

- Resurs- och platsfrågan 

- Vi ska inte lägga pengar på 

något som riskerar att bli 

kontraproduktivt 

Etik, moral. jämlikhet - Icke-moraliserande kontakt 

- Gruppen 

injektionsmissbrukare 

- Andra metoder krävs för 

att nå fler kvinnor med 

missbruk 

 

Auktoritet och spridning - Rekommenderas av tunga 

instanser 

- Andra gör det 

 

Göteborg - Behov i Göteborg 

- Kartläggning 

 

-Inget behov 

 

 

Slutledningar 

Här redovisas de slutledningar som kan dras av analysen. Dragen av skademinimerings- och 

restriktiv princip kommer att diskuteras, och ett avsnitt kommer att ägnas åt andra förändringar 

som skett i debatten. Resultaten kommer också att jämföras med de antaganden som dragits 

från den tidigare forskning som använts i uppsatsen. 
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Restriktiv narkotikapolitik eller skademinimeringsprincip? 

Kan förändringen i utfall förklaras av att debatten präglas mer av ett synsätt präglat av 

skademinimeringsprincipen? Nej, det verkar inte så. Argumentationen förändras inte så mycket 

vad gäller skademinimeringsprincipen. Den växer inte på contra-sidan: de pratar inte mer om 

att skydda missbrukarna från skada – det narkotikafria samhället fortsätter att vara ett 

överordnat mål. Även pro-sidan argumenterar på ett sätt som fortsätter att förhålla sig till detta 

mål.  

I en C-uppsats från 2011 gör Mattias Boije och Kristian Gross Trägårdh en 

diskursanalys av den dåvarande debatten om sprututbyte i Göteborg. De kommer bland annat 

fram till att den restriktiva diskursen skulle kunna vara så dominerande att andra diskurser måste 

förhålla sig till den.100 Resultatet som framgår av materialet från 2016 visar att fallet fortfarande 

kan vara så: argumentationen måste anpassas till den restriktiva narkotikapolitiken för att ens 

kunna accepteras. Ett annat tecken på att restriktiviteten finns kvar är att förslaget om sänkt 

åldersgräns avstyrktes, vilket är ett hänsynstagande till narkotikapolitik och inte främjar 

smittskydd. Den restriktivt präglade argumentationen kritiseras dock, särskilt år 2015 då pro-

sidan menar att det är moralism som hindrar inrättandet av sprututbytesprogram.101 

 Tryggvesson skriver i sin artikel att politikerna förskjuter Socialstyrelsens förslag från 

folkhälsoperspektivet till något mera narkotikapolitiskt.102 Ungefär samma sak sker även i 

argumentationen i Göteborg 2016: Socialdepartementets förslag tillstyrks, men hänsyn tas 

fortfarande till narkotikapolitiska – och restriktiva – åsikter.  

 

Viktiga punkter och förändringar i debatten 

Trots att skademinimeringsprincipen inte verkar ha vunnit särskilt mycket mark i debatten, 

finns det andra intressanta punkter och förändringar att ta upp. Här presenteras dessa, med 

kopplingar till tidigare forskning. 

 Att sprututbytesfrågan kommer upp verkar inte vara sprunget ur en specifik epidemi i 

Göteborg. Däremot använder pro-sidan risken för epidemi som argument för att sprututbyte 

måste inrättas. Argumentet vederläggs på sätt och vis av contra-sidan som menar att läget är 

under kontroll i Göteborg. Utfallet kan alltså inte förklaras av en epidemi, som varit så viktig i 

                                                           
100 Mattias Boije & Kristian Gross Trägårdh, ”Sprutbyte i Göteborg? – En kritisk diskursanalys om 

sprututbytesprogram i Göteborg”, C-uppsats framlagd vid Göteborgs universitet 2011, s. 39.  
101 Yttrande V & MP, Handling 2.2.10 2015. 
102 Tryggvesson 2012, s. 534. 
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Küblers och Tammis undersökningar.103 Argumentationen har dock inte varit koncentrerad 

kring den eventuella risken för epidemi.  

 Klingemann och Klingemann beskrev hur åtgärder kan spridas hierarkiskt och 

spatialt.104 Det har därför varit relevant att undersöka vilka andra platser Göteborg jämförs med 

i argumentationen. Dessa är dock både andra stora kommuner och alla kommuner utan 

sprututbyte i Sverige. Exemplet Malmö/Lund har också använts. Det har inte funnits en tydlig 

hierarkisk förebild, och man har inte argumenterat om kommuner som ligger nära Göteborg 

(spatial spridning). Den viktigaste spridningen är kanske hierarkisk på ett annat sätt: man 

argumenterar för sprututbytesprogram genom att hänvisa till auktoriteter som myndigheter och 

intresseorganisationer. 

 Den nationella identitet som Arthur Gould hänvisar till som starkare än de 

vetenskapliga argumenten verkar gälla i debatten.105 Det narkotikafria samhället, och den 

restriktiva drogpolitiken, är en del av den svenska nationella identiteten och detta syns även i 

argumentationen på kommunnivå.  

 Debatten kan sägas ha blivit bredare mellan 2010 och 2016. Områdena jämlikhet och 

ekonomi har tagit större plats, och inte bara på pro-sidan. Att argumentera för 

sprututbytesprogram som en del av arbetet för jämlik vård är inte ett tydligt 

skademinimeringsargument. Istället väljer man att ta fasta på någonting som kanske är lika 

viktigt för den svenska identiteten som den restriktiva narkotikapolitiken: bilden av Sverige 

som ett jämlikt land. Detta gör inte argumentationen mer skademinimerande, eftersom 

sprututbytet fortfarande är en del av en annan ambition än att bara lösa problemet med 

smittspridning. Däremot kanske det är ett mycket mer effektivt sätt att argumentera för 

åtgärden. Vägen från grundidén om det narkotikafria samhället går långsamt, om än alls. Istället 

kanske det kommer att likna det finska fallet: att sprututbytesåtgärden inkorporeras i ambitionen 

om jämlik hälsa, som läggs jämsides med den restriktiva narkotikapolitiken. 

 Det andra intressanta tillskottet var argumentområdet ekonomi, som contra-sidan 

började använda för att visa på problem med att godkänna förslaget till lagförändring. Hur är 

detta ett effektivt sätt att argumentera? Om vi förstår sprututbyte som ett instrument för att 

underlätta missbruksvården snarare än en missbruksåtgärd i sig, som Tryggvesson uttryckte 

det,106 så är sprututbytesprogram naturligtvis inte önskvärt om den befaras vara ett hinder för 

                                                           
103 Kübler 2001 samt Tammi 2005. 
104 Klingemann & Klingemann 1999. 
105 Gould 1994. 
106 Tryggvesson 2012, s. 536. 
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övrig missbruksvård. Genom att börja argumentera för att sprututbytet kommer att ta plats och 

resurser från annan missbruksvård kan contra-sidan, enligt detta synsätt, också mena att 

sprututbyte är helt verkningslöst: det skulle ju inte fylla sitt syfte som instrument för den andra 

missbruksvården. Förändringarna i argumentationen skulle eventuellt kunna förklaras med att 

ett nytt tryck uppstår när frågan kommer från nationell nivå, istället för från ledamöter eller från 

landstinget. 

 

Avslutande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om argumentationen kring sprututbytesprogram 

i Göteborg börjat präglas mer av skademinimeringsprincipen. Detta hade kunnat vara en 

förklaring till det förändrade utfallet: att Göteborgs stad tillstyrkte förslaget om förändring av 

lagen om utbyte av sprutor och kanyler efter att ha varit negativt inställd till att inrätta 

sprututbyte. 

 För att undersöka frågan användes argumentationsanalytiska verktyg för att kunna 

kategorisera argumentationen, både i sju olika argumentområden och som präglad av 

skademinimeringsprincipen eller den restriktiva narkotikapolitiken. Kategoriseringen i 

argumentområden syftade till att tydliggöra eventuella förändringar i debatten. 

 Argumentationen har inte blivit särskilt mycket mer präglad av 

skademinimeringsprincipen. Det narkotikafria samhället framhålls fortfarande av både pro- och 

contrasidan som ett överordnat mål och sprututbytesprogram behandlas främst som ett 

instrument för annan missbruksvård – istället för att enbart ses som en smittskyddsåtgärd. 

 Argumentationen visar dock på andra intressanta förändringar: pro-sidan använder 

jämlikhetsargument i större grad. Kanske beror detta på att det är ett mer effektivt sätt att 

argumentera på. När contra-sidan ställs för en situation där det är mer troligt att sprututbyte 

kommer att inrättas i Göteborg börjar de att argumentera om resursfördelning – kanske för att 

sprututbyte inte uppfattas som viktigare än annan missbruksvård, eller för att man kan förstå 

det som att det förlorar sitt syfte som instrument för annan missbruksvård om det tar resurser 

från den. 

 Resultatet är inte så förvånande. Kanske skulle en analys av ett ännu större material 

kunna påvisa en förändring mot en skademinimeringsprägel. Ett problem med undersökningen 

var att argumentationen inte konsekvent rörde samma huvudståndpunkter, vilket kan ha gjort 

analysen lite mindre tydlig. Om det funnits mer tid, och plats, hade det också varit bra att kunna 
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triangulera genom att till exempel analysera uttalanden i media från samma tid, eller att jämföra 

med argumentationen i en annan stad, till exempel Stockholm.  
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Bilaga  
 

Här finns en lista med exempel på argument som klassats in i de olika kategorierna. Därefter 

presenteras två analysramar, som visar hur pro- och contra-argumentationerna förändrats över 

tid, eventuella underargument markeras med indrag. 

Pro 

Smittskydd  

Sprututbytesprogram får ses som en folkhälsoinsats där varje infektion är en vinst [---] 

hälsomässigt för den enskilde (2010, 2014) 

Syfte att minska smittspridning (2010, 2014) 

En folkhälsoåtgärd för att minska smittspridning (2014) 

Minskad risk för den enskilde (2014) 

Det har positiva effekter (2014, 2015) 

 Svenska och internationella erfarenheter visar det (2014, 2015, 2016)

  

Sänkt åldersgräns innebär att kunna förhindra smitta i lägre ålder (2016) 

 

Del av/grund till annat arbete  

Göteborgs aktiva och förebyggande vård går att kombinera med ett sprututbytesprogram 

(2010) 

Insatserna ska kombineras med motiverande samtal och psykosocialt stöd för att stötta den 

enskilde till ett annat liv (2010, 2014) 

Sprututbyte är en grund att stå på för motivationsarbete (2010, 2014) 

Det vore inte svårt för Göteborg att lägga till ett sprututbytesprogram (2010, 2014) 

Syfte att öka chanserna till motiverande samtal (2010) 

Syfte att motivera personerna att sluta missbruka innan det blir för sent (2014) 

Föreskrifterna ställer hårda krav på att utbytet endast är tillåtet som en del av en bredare 

verksamhet (2014, 2015) 

Sprututbyten går mycket väl att förena med en restriktiv och folkhälsobaserad narkotikapolitik 

(2016) 
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Behov i Göteborg  

Antalet smittade med hepatit B har ökat och 2009 med mer än året innan, och en större del är 

injektionsmissbrukare än tidigare år (2010) 

70-80 % av alla injektionsmissbrukare är smittade av hepatit C (som är mycket smittsamt) 

(2010) 

Ett oerhört viktigt komplement till dagens verksamhet i Göteborg (2014) 

Göteborg är den storstad i Sverige som är sämst på att motverka utanförskap och sämst på att 

använda sig av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar för att motverka missbruk 

(2014) 

Det vore ett misstag att tro att Göteborg skulle klara av att hantera missbruksproblematiken 

bättre än någon av de kommuner som redan infört sprututbytesprogram (2014, 2016) 

Merparten av nya fall av hepatit C i Västra Götalandsregionen 2012 och 2013 kan härledas till 

smutsiga sprutor vid injektionsmissbruk (2015) 

Regionen är en av de mest drabbade i landet (2015) 

Lika stort (relativt) antal injektionsmissbrukare i Göteborg som i övriga storstäder (2016) 

 

Ekonomi  

Sprututbytesprogram får ses som en folkhälsoinsats där varje infektion är en vinst ekonomiskt 

för samhället (2010, 2014) 

Samhällsekonomiska besparingar (2014) 

Minskade kostnader för samhället på grund av minskad risk för den enskilde (2014) 

En stor besparing för samhällsekonomin (2015) 

 

Erfarenheter från Malmö/Lund  

Sprututbytesverksamheterna har bidragit till att förhindra spridning av blodsmitta i Skåne 

Samarbete mellan sprututbytesverksamheterna, beroendevården, socialtjänsten, 

behandlingshem, barnmorskemottagning, med mera är välutvecklat 

Majoriteten av dem som påbörjade en behandling under 2011 hade deltagit i 

sprututbytesprogrammet 
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Skapar goda möjligheter att påverka deltagarna att försöka minska smittrisker, motivera dem 

och slussa ut deltagarna till ett liv i drogfrihet 

Missbrukande kvinnor vågade besöka kvinnokliniker i större utsträckning 

Tidigare aktiva missbrukare kommer med sina tonårsdöttrar till preventivmedelsmottagningen 

 

Positiv effekt för missbrukande kvinnor 

Det kan komma att få en positiv effekt gentemot missbrukande kvinnor vilka är en extra utsatt 

grupp 

 

Gruppen injektionsmissbrukare 

Sprututbytesverksamhet kan förhindra att en utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar 

(2014, 2015) 

Minskat lidande för de personer som berörs (2014) 

Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har en väldigt liten frihet (2014, 2015, 

2016) 

Ett högt personligt pris för en mycket utsatt grupp för att en majoritet ska få behålla sin syn på 

narkotikapolitik (2015) 

Personer som injicerar droger har en hög sjukdomsbörda, både hög förekomst av hepatiter och 

HIV samt exponering för andra sjukdomar (2015) 

Gruppen har förhöjd dödlighet, sjuklighet och lidande (2015) 

 

Kontaktyta  

Det skapas en kontakt med missbrukaren (2014) 

Kontakt med en grupp som ofta självmant inte uppsöker sjukvården eller andra 

myndighetsinstanser (2014, 2015) 

Angeläget att vården når ut till dem som berörs (2014) 

Man når nya grupper av missbrukare, som annars inte nåtts (2014) 

 

Vård till alla 

Det ger möjlighet för varje person att få vård (2014) 

Verksamheten träffar ofta personer som sällan kommer i kontakt med andra myndigheter eller 

verksamheter inom vården, vilket de har rätt till (2015) 



 

49 

 

 

Risk för epidemi 

Larmrapporter senast 2010 om spridning av hepatit B bland missbrukare i Västsverige 

 Nio personer insjuknade mellan december 2009 och januari 2010, samtliga 

missbrukare eller anhöriga till missbrukare 

Viktigt att sätta in åtgärder innan det är för sent (2014) 

 HIV-epidemi bland sprutnarkomaner i Stockholm 2006 visar detta (2014) 

  Andelen med HIV ökade med nära 1200 procent på några månader 

(2014, 2015) 

För några år sedan spreds hepatiter i ett utbrott bland missbrukare i Göteborg (2015) 

 

Andra gör det 

Sprututbytesprogram finns idag ibland annat Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala, Helsingborg 

och Jönköping (2014) 

Hundratals platser runt om i världen erbjuder sprututbyte (2015) 

Den enda storstadsregionen utan sprututbytesprogram (2015) 

Sprututbytesprogram finns idag ibland annat Malmö, Lund, Stockholm, Helsingborg, Kalmar 

och Kristianstad (2016) 

 

Rekommendationer 

Tunga institutioner som Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, 

Folkhälsoinstitutet med flera rekommenderar sprututbytesprogram (2014, 2015, 2016) 

Kort och gott alla nationella expertmyndigheter i västvärlden menar att det är en självklar del 

av god hälso- och sjukvård för missbrukare (2015) 

Föreslås av Folkhälsomyndigheten för hela landet (2015) 

Folkhälsomyndigheten menar att sprututbytesverksamhet är centralt för att minska 

smittspridning (2015) 

Tunga rekommendationer (2016) 

 

Allas rätt till värdighet/trygghet 

För Folkpartiet liberalerna är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet 

och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där (2014, 2016) 
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Ingen konflikt med etablerad narkotikapolitik 

Stadens väl utbyggda missbruksvård förhindrar inte att också erbjuda ett alternativ för att nå 

de grupper som den uppsökande verksamheten kanske inte når (2014) 

 

Offentliga platser skonas 

Sprutmissbrukaren byter en använd spruta mot en ren, vilket även skonar lekplatser och andra 

offentliga platser från sprutor. (2014) 

 

Ingen nyrekrytering 

Det finns inga belägg – tvärtom – för att sprututbytesprogram skulle öka antalet missbrukare 

(2014, 2016) 

Ingenstans går att finna belägg för att missbruket har ökat på grund av sprututbyten (2015) 

 

Nej till SBP är moralism 

”Regeringsrepresentanter har uttalat sig positivt till sprututbytesprogram och säger sig vilja se 

över lagstiftningen för att kringgå kommuner som av moraliska och ideologiska skäl snarare än 

evidensbaserade skäl stoppar insatsen.” (2015) 

 

En mer jämlik hälsa 

Att öka möjligheterna till ett liv utan allvarliga eller dödliga infektionssjukdomar är en viktig 

del i arbetet för en mer jämlik hälsa (2015) 

Möjlighet till kartläggning 

Ett sprututbytesprogram skulle ge möjligheter till kartläggning av gruppen (2016) 

 

Minskat riskbeteende 

Sänkt åldersgräns innebär att kunna påverka unga människors riskbeteenden i ett tidigare 

skede (2016) 
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Contra 

 

Inget behov i Göteborg 

Göteborgs stad har arbetat aktivt och satsat stora resurser på missbruksvård sedan mitten av 

80-talet (2010) 

 Vård förstärktes, projekt och verksamheter startades (2010) 

 Utbyggnad från 1995 och framåt (2010) 

Det finns kvar uppsökande verksamhet och samarbete med kriminalvården (2010) 

Jämfört med Malmö och Stockholm mycket få som bedöms smittade via injektionsmissbruk i 

Göteborg (2010) 

Inga nysmittade intravenösa missbrukare 2008 och 2009 (2010) 

Verksamheter riktade till narkotikamissbrukare i Göteborg har skapat de många arenor som 

krävs för att möta missbrukare och motivera till att bryta missbruket (2010) 

Göteborg erbjuder insatser som inte alltid funnits att tillgå på platser där man forskat om 

sprututbytens effektivitet (2014) 

Göteborgs stad har i flera årtionden bedrivit ett mycket offensivt arbete både vad gäller 

behandlingsinsatser, uppsökande arbete och prevention (2014) 

 Många statliga miljoner satsades på att förstärka narkomanvård och uppsökande 

arbete i kommunerna när HIV-epidemin uppmärksammades i mitten av 80-talet  

Kontaktytor har funnits med målgruppen utan att behöva ta vägen över sprututbyten (2014) 

Staden bedriver sedan länge ett omfattande arbete och har gedigen erfarenhet och kompetens i 

de sociala förvaltningarna (2015, 2016) 

Andelen narkotikarelaterade dödsfall och andelen nya fall av hepatit C i befolkningen har 

varit lägre i Västra Götalandsregionen än i Skåne, Stockholm eller övriga riket under de 

senaste 10 åren (2015) 

Genom långvarigt arbete finns i Göteborg en väl utbyggd missbruksvård med ett brett utbud 

av verksamheter som tillhandahålls av kommunen, hälso- och sjukvården och frivilligsektorn 

(2016) 

 

Det finns bättre sätt 

Det bästa sättet för att förebygga blodburna infektioner är stöd att bryta missbruket (2010, 

2014) 
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Det viktigaste arbetet är att motivera till vård och behandling för att ge missbrukaren 

möjlighet att sluta (2010, 2014) 

Aktiva insatser (information, rådgivning osv.) ger minst lika gott resultat 

 Fakta om smittläget i Göteborg ger belägg för detta (2010) 

”En hög nivå av testning och hälsorådgivning kan vara mer effektiv för att förebygga Hiv än 

sprutbytesprogram” (2014) 

Arbetet med att motverka missbruket är minst lika viktigt och framgångsrikt för att minska 

smittspridning (2015) 

Personer med missbruk ska i första hand ges möjlighet att sluta med sitt missbruk (2016) 

 Missbruk för med sig många olika risker för hälsa och social utveckling (2016) 

 

Sprututbytesprogram minskar inte smittspridning 

Forskningsläget stöder inte entydigt uppfattningen att sprututbytesprogram minskar 

smittspridning (2010) 

 Palmateers kritik av den forskningsöversikt som WHO grundar sin 

rekommendation på (2010, 2014) 

 Nils Stenströms avhandling Intravenöst missbruk – sprututbytesprogram ger 

inte stöd för att sprututbytesprogrammet i Malmö har HIV-preventiv effekt (2010, 2014) 

Man har inte haft en lägre smittspridning i Malmö/Lund (2014) 

Det finns otillräckliga bevis för effekt på spridning av hepatit C (2016) 

Missbruksutredningens forskningsbilaga visar otillräckliga bevis för att stödja eller avvisa 

effekt på spridning av hepatit C-virus, möjliga bevis för att stödja effekt på spridning av HIV 

och tillräckliga bevis för att stödja effekten av minska riskbeteende (2016) 

 

Dubbla signaler 

Sprututbytesprogram kan ge dubbla signaler till missbrukare och uppfattas som att samhället 

ger stöd till missbruk (2010, 2014) 

Sprututbytesprogram skulle sända helt fel signaler (2014) 

En ökad tillgång på sprututbytesprogram och dessutom en sänkning av åldersgränsen för att 

delta o sprututbytesprogram framstår som helt fel signal i ett förebyggande arbete (2016) 

 

Risk för överdoser, död 
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Sprututbyte riskerar att understödja ett fortsatt missbruk och därmed en uppenbar risk för till 

exempel överdoser, i värsta fall med dödlig utgång 

Andra gör det inte 

Det finns i Malmö/Lund, Stockholm, Kalmar och Helsingborg, men andra större kommuner, 

som Gävle och Örebro, har sagt nej (2014) 

Göteborg fortsätter vara en av de 284 kommuner i Sverige som inte infört sprututbyte (2015) 

 

Missbruket minskar i Sverige och Europa 

Trenden är att injektionsmissbruk minskar i omfattning i Sverige och övriga Europa (2014) 

Dubbla signaler är speciellt olyckligt när injektionsmissbruket är på nedgång i Sverige och 

Europa (2014) 

 

Sluttande planet 

Utvecklingen i flera större europeiska städer visar på risken för att sprututbytesprogram blir 

första steget på ett ”sluttande plan” mot inrättandet av ”sprutrum” och i nästa steg utdelning 

av rent heroin (2014) 

 

Alla insatser ska riktas mot att injektionsmissbruk slutar 

Alla insatser ska riktas mot att injektionsmissbruk slutar på grund av att ett av de största 

problemen som följer med injektionsmissbruk är risken för överdoser med svåra skador eller 

dödlig utgång som följd (2014) 

 

Motverkar arbetet mot drogliberala idéer 

Det riskerar att motverka skolans och socialtjänstens arbete med att påverka drogliberala 

attityder hos ungdomar (2014) 

 Målgruppen unga personer som röker cannabis kan nås av fel signaler  

 

Tidigare beslut 

Hänvisningar till Stadskansliets uttalanden 2010, om att forskningsläget inte är entydigt och 

att arbetet i Göteborg är minst lika bra (2014) 



 

54 

 

Man beslutade att inte införa sprututbyte 2014, hänvisningar till utlåtandet som Social 

resursförvaltning gjorde då (2015) 

 Inga indikationer på förändrat forskningsläge som skulle vara anledning till att 

ompröva beslutet (2015) 

 

Intresseföreningar negativa 

Olika intresseföreningar har uttryckt sig negativt i samband med införandet av 

sprututbytesprogram i Stockholm, bland annat Riksförbundet Anhöriga Mot Droger, 

Kriminellas Revansch I Samhället, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Svenska 

Narkotikapolisföreningen, Hassela Solidaritet, IOGT-NTO, Sveriges Blåbandsförbund och 

Ungdomens Nykterhetsförbund 

 

Det skulle inte motverka utanförskap 

Det skulle inte motverka utanförskap (2014) 

 Det finns redan verksamheter som arbetar med att fånga upp och motivera 

(2014) 

 

Att ”ge upp” ur ett socialt perspektiv 

Genom att sprututbytesprogrammet sänder fel signaler till ungdomar, vilkas drogliberala 

attityder ska motverkas, blir det som att ge upp ur ett socialt perspektiv (2014) 

 

Det skulle inte motverka missbruk 

Jämförelse med metadon/subutexprogrammen, som skapat missbruk av 

substitutionsmedicinoch ökat vidareförsäljning av droger (2014) 

 

Det bidrar till missbruk 

Kommunen ska inte bidra till fortsatt missbruk genom att tillhandahålla sprutor och kanyler 

(2015, 2016) 

 

Bara en del av personens hälsa 



 

55 

 

”De internationella rekommendationerna som omnämns i promemorian, som till exempel 

Världshälsoorganisationen och Europeiska Smittskyddsenheten är inriktade på 

smittskyddsperspektivet, vilket endast påverkar en liten del av personens hälsa.” (12/31) 

 

Resurs- och platsfrågan 

Lägg resurser på forskning på vaccin mot hepatit C, detta vore kostnadseffektivt (2016) 

Fler insatser som gäller information, överdosprevention och utdelande av Naloxon (2016) 

Det finns inom förvaltningen en farhåga att resurser styrs till att starta sprututbytesprogram 

och att detta påverkar annat arbete 

Det kan innebära minskat utbud inom sjukvården och därmed en ökad belastning för 

kommunens missbruksvård (2016) 

Det är viktigt att samhällets resurser inte går till insatser som riskerar att vara 

kontraproduktiva 

Det krävs andra metoder för att nå fler kvinnor med missbruk (2016) 

Det krävs andra metoder 

 Andelen kvinnor och män som söker vård är relativt likartad  
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Pro 2010 2014 2015 2016 

Folkhälsa - 

Smittskyd

d 

 

- Smittskydd 

- Kontaktyta 

- Ingen 

nyrekrytering 

 

- Smittskydd 

- Kontaktyta 

- Ingen 

nyrekrytering 

- Självklar del av 

god hälso- och 

sjukvård för 

missbrukare 

-Smittskydd 

-Kontaktyta 

-Ingen nyrekrytering 

- Påverkat 

riskbeteende  

 

 

Narkotikapoliti

k 

- Del 

av/grund 

till annat 

arbete 

- Del av/grund till 

annat arbete 

- Ingen konflikt med 

etablerad 

narkotikapolitik 

- Del av/grund till 

annat arbete 

 

-Ingen konflikt 

-Del av/grund till 

annat arbete 

 

Säkerhet  -Risk för epidemi 

-Offentliga platser 

skonas 

- Risk för epidemi 

 

 

Ekonomi Ekonomis

k vinst 

-Ekonomisk vinst 

 

- Ekonomisk vinst 

(besparing) 

-Vinst för samhället 

Etik, moral. 

jämlikhet 

 - Gruppen 

injektionsmissbruka

re 

- Vård till alla 

- Allas rätt till 

värdighet/trygghet 

- Positiv effekt för 

missbrukande 

kvinnor 

- Gruppen 

injektionsmissbruka

re 

-Nej till SBP är 

moralism 

-En mer jämlik hälsa 

- Icke-moraliserande 

kontakt 

- Gruppen 

injektionsmissbruka

re 

Auktoritet 

och spridning 

 -

Rekommendatione

r 

- Andra gör det 

- Erfarenheter från 

Malmö/Lund 

- Andra gör det  

- 

Rekommendatione

r 

Rekommenderas 

av tunga instanser 

Andra gör det 

Göteborg - Behov - Behov - Behov - Behov 

- Kartläggning 
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Contra 2010 2014 2015 2016 

Folkhälsa - Inget 

smittskydd 

- Det finns bättre 

sätt 

- Inget smittskydd 

- Det finns bättre 

sätt 

- Risk för 

överdoser, död 

- Inget 

smittskydd 

- Det finns bättre 

sätt 

 

- Inget 

smittskydd 

- Det finns bättre 

sätt 

- Det är bara en 

liten del av 

personens hälsa 

Narkotikapolitik - Dubbla signaler - Dubbla signaler 

- Alla insatser ska 

riktas mot att 

injektionsmissbruk 

slutar 

- Motverkar inte 

missbruk 

- Motverkar inte 

utanförskap 

- Motverkar 

arbetet mot 

drogliberala idéer 

- Att ”ge upp” ur 

ett socialt 

perspektiv 

- Det bidrar till 

missbruk 

-Fel signaler 

- Motverkar 

arbetet mot 

drogliberala 

idéer 

- LVU kan o bör 

tillämpas 

 

Säkerhet     

Ekonomi    - Resurs- och 

platsfrågan 

- Vi ska inte 

lägga pengar på 

något som 

riskerar att bli 

kontraproduktivt 

Etik, moral. 

jämlikhet 

   - Andra metoder 

krävs för att nå 

fler kvinnor med 

missbruk 

Auktoritet och 

spridning 

 - Negativa 

intresseföreningar 

- Sluttande planet 

- Andra gör det 

inte 

- Minskande 

missbruk i Sverige 

och Europa 

- Andra gör det 

inte  

 

Göteborg - Inget behov - Inget behov 

-Tidigare beslut 

- Inget behov -Inget behov 
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