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About 35 years ago the WHO advocated that countries with injecting drug users should introduce 

the so-called needle exchange programs (NEP) to curb the spread of infection by blood-borne 

diseases. In Sweden the first NEP started 1985 in Lund, but the program was extremely 

controversial in a country with such a restrictive drug policy like Sweden. 

 

The study you are about to read shall process this controversy, when a NEP opened in Stockholm, 

by analyzing the articles published in the newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. By 

using discourse analysis as a processing tool we’ll try to see the difference between the two chosen 

newspapers. We will identify and analyze the different participant’s, such as doctors, politicians, 

user associations and media, arguments in the needle exchange issue.   

 

Our results show that the liberal DN articles were supportive of the NEP and that they considered it 

to be an infectious disease control issue. The liberal conservative newspaper SvD had a different 

view of the issue and considered NEP to be a question about drug policy. Even after the decision 

was made the city had problems to find suitable premises for the NEP to operate from.  
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1. Inledning  

 

1.1 Problembakgrund 

I början av 1980-talet började hiv sprida sig över västvärlden i en lavinartad takt. Då man 

snabbt insåg att injektionsmissbrukare var en av de största riskgrupperna för smittspridning 

behövde detta åtgärdas. För att minska smittspridningen startades sprutbytesprogram
1
 på 

flera platser i västvärlden. I Sverige startades det första försöksprogrammet i Lund 1986 

och året därpå även i Malmö (Tillsynsrapport 2009). Dessa två verksamheter fortsatte vara 

de enda verksamheterna för sprutbyte i Sverige under 24 år, dvs. ända fram till 2010.  

 

Det centrala målet för sprutbytesverksamheter
2
 är att de ska verka för att minska 

smittspridningen av blodburna sjukdomar. De ska även arbeta för att förbättra livskvaliten 

för personer som injicerar narkotika.
3
 Verksamheterna ska fånga upp individer och snabbt 

erbjuda behandling för deras injektionsmissbruk, men även skapa kontakt för att kunna 

inleda ett långsiktigt förändringsarbete för dessa personer. Uppdragen som 

sprutbytesverksamheterna utför är byten av sprutor och kanyler, testning, information och 

rådgivning om blodburna sjukdomar och även vaccination mot hepatit A och hepatit B. De 

arbetar med att informera personer om ett säkert injektionsbeteende och med att motivera 

personer med injektionsmissbruk till behandling och hjälpa till med kontakter till dessa 

insatser. Verksamheterna ska också fungera som en arena för att skapa kontakter med dessa 

personer (Socialdepartementet 2003). 

 

Det fanns redan vid uppstarten av verksamheterna starkt polariserade uppfattningar om 

sprutbytesprogrammet. Förespråkarna fanns främst bland läkare, men även den före detta 

generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm (som för övrigt också är läkare), 

och representanter från Folkpartiet. Anhängarna hävdade att sprutbyteprogram hade visat 

                                                 

1
 Ett program med innebörden att injektionsmissbrukare ska kunna byta använda sprutor och kanyler mot rena 

(DS 2004:6) 
2
 Sprutbytesverksamheten är den fysiska platsen där utbyte av sprutor och kanyler sker (DS 2004:6) 

3
 Enligt lag definieras narkotika som ”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter” (SFS 1968:64). När vi använder begreppet ”narkotika” menar vi heroin och 

amfetamin som är de vanligaste drogerna att injicera.  
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sig vara en effektiv och framgångrik metod i andra länder och att den gav möjlighet till en 

viktig kontakt mellan injektionsmissbrukare och vårdpersonal, vilket kan motivera 

missbrukaren att genomgå behandling för att upphöra med sitt missbruk. Dessa 

förespråkare såg ingen motsättning i att driva ett sprutbytesprogram inom ramen för en 

restriktiv narkotikapolitik (Thörnqvist 2009:116).  

 

Bland de som motsatte sig programmet fanns debattörer inom missbruksvården och 

organisationer som RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) och FMN 

(Föräldraförening Mot Narkotika). De vanligaste argumenten från deras sida gällde 

sprutbytets symboliska värde: genom att tillgodose missbrukares behov av sprutor 

legitimerar samhället deras missbruk och sänder ut signaler om att injektionsmissbruk är 

acceptabelt. Programmet ansågs strida mot den av riksdagen fastlagda narkotikapolitiken, 

vars utgångpunkt dels kan sägas vara nolltolerans, dels en strävan att rehabilitera 

missbrukare till att uppnå fullständig drogfrihet (Thörnqvist 2009:118).  

 

Åren 1992–1993 granskades sprutbytesverksamheterna i sydvästra Skåne av 

Socialstyrelsen (Ds 2004:6). Rapporterna granskades sedan av experter från 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd, som ansåg att det inte kunde ge ett entydigt svar på 

vilka effekter som sprutbytesverksamheten hade haft på smittspridning av hiv eller 

missbruksutvecklingen i sydvästra Skåne. Det framkom även att den avsedda kontakten 

mellan socialtjänst och klienter inte hade förkommit i tillräcklig omfattning. 

Socialstyrelsens slutsats var att en stor del av klienterna hade använt sig av de 

sjukvårdsinsatser som erbjudits av sprutbytesverksamheterna, hiv-tester hade genomförts i 

stor omfattning. Det kunde också utläsas att kriminalitet och störningar inte förekom i 

anslutning till verksamhetsförsöket, något som tidigare hade befarats (ibid.). 

 

Genom ett regeringsbeslut i maj 1998 tillsattes en särskild narkotikakommission med 

uppdraget att utvärdera samhällets narkotikapolitiska insatser. Kommissionen kom i sitt 

slutbetänkande fram till att det fanns stora brister inom det narkotikapolitiska området 

(SOU 2000:126). I slutbetänkandet påpekades att alltfler ungdomar har en mer 

accepterande syn på narkotika, vilket innebär att det förebyggande arbetet inte fungerar. 

Kommissionen konstaterade att vård och behandling för narkotikamissbrukare hade 
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försämrats på grund av nedprioritering och nedskärningar av narkotikavården i landets 

kommuner. Samtidigt förordade kommissionen att Sverige skulle ha kvar och förstärka sin 

redan restriktiva narkotikapolitik. Kommissionen uppgav att man varken fann några fakta 

eller argument som talade för att det skulle vara till gagn för samhället och missbrukaren 

om en mer liberal narkotikapolitik infördes. Beträffande sprutbytesprogrammen var 

kommissionen mer ambivalent och skrev att Socialstyrelsen snart skulle publicera en egen 

och mer utförlig utvärdering av verksamheten. Narkotikakommissionen kunde inte finna 

några positiva effekter beträffande smittspridningen i Malmö/Lund-regionen, men hade å 

andra sidan inte heller konstaterat några negativa effekter i form av ett ökat 

narkotikamissbruk. Kommissionen var starkt tveksam till en sprutbytesverksamhet om den 

inte var nära kopplad till aktiva behandlingsinsatser för missbruket, och hävdade att samma 

resultat kunde uppnås med hjälp av andra behandlingsmetoder. Kommissionen ville 

samtidigt inte ta helt avstånd från programmet, utan ansåg att det kunde vara ett försvarbart 

alternativ i vissa situationer (SOU 2000:126). 

 

Riksdagen antog 2006 en särskild lag om utbyte av sprutor och kanyler (SFS 2006:323) 

som trädde i kraft den 1 juli samma år. Detta innebär att landsting kan ansöka hos 

Socialstyrelsen om att starta egna sprutbytesverksamheter, men med vissa restriktioner. 

Dels måste landstingets samtliga kommuner ha samrått om att sprutbytesverksamhet ska 

startas. Socialstyrelsen får enbart ge tillstånd för verksamheter i högst två år åt gången. 

Syftet med lagen är att genom utbyte av sprutor och kanyler förebygga spridning av hiv och 

andra blodburna infektioner bland personer som injicerar narkotika. Denna lag innefattar 

bestämmelser för hur sprutbytesverksamheter ska bedrivas och hur landstingen ska kunna 

dela ut sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare. Personer med missbruk som vill ha 

nya kanyler måste lämna in gamla och ha fyllt 20 år. I lagens 5 § framgår att ett tillstånd får 

återkallas av Socialstyrelsen om det förekommer missförhållanden i verksamheten. I 

förarbetena exemplifieras vad som här kan avses: 

 

Att behovet av avgiftning och missbrukarvård inte kan tillgodoses på ett god-

tagbart sätt utgör tveklöst ett exempel på missförhållande i ett sprututbytespro-

gram. Andra skäl för återkallelse kan vara att de i 6 § angivna villkoren eller av 



 

  8 (58) 
 

Socialstyrelsen meddelade föreskrifter inte iakttagits i tillräcklig utsträckning. 

(Prop. 2005/06:60, s. 164) 

 

I november 2007 fattade Stockholms läns landstingsfullmäktige beslut om att tillsätta en 

bred narkotikapolitisk utredning, som genomfördes av ett externt konsultföretag. Avsikten 

var att arbeta fram en mer effektiv, sammanhållen och evidensbaserad strategi mot 

narkotikaberoende och att begränsa smittspridning relaterat till narkotikaberoende 

(Procyon-Capire 2009). 

 

Första steget i utredningen var att 2008 anordna en konferens på temat ”Sprututbyte till 

narkomaner”. Konferensen anklagades av Karin Rågsjö (V), Jackie Nylander (V), Sonja 

Wallbom, ordförande Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende 

(RFHL), och Inger Forsgren, ordförande i Hiv-Sverige, för att vara partisk då föreläsarna 

nästan enbart bestod av motståndare till sprutbytesprogrammet. Bland de mest kända 

företrädarna var Kerstin Käll, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping samt 

socionom och forskarstuderande Nils Stenström vid Mittuniversitetet i Östersund. Deras 

forskning om sprutbytesprogrammen hade fått utstå kritik för att vara av bristande kvalité. 

Bakom inbjudan stod bland annat sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg från 

Folkpartiet, känd som stark motståndare till sprutbytesprogrammet. Efter kritikstormen 

inbjöds en föreläsare som kunde balansera övrigas ståndpunkter i sprutbytesfrågan 

(Svenska Dagbladet ”Sprutbyte ska utredas på vetenskapliggrund”, [D] 2008-05-11, RFHL 

”Sprutbyte i Stockholm”, 2008-05-14). 

 

I kapitel 2 kommer vi att mer ingående belysa framväxten av sprutbytesverksamheten i 

Stockholm efter det att landstinget fattade sitt beslut om att tillsätta en särskild utredning 

för att undersöka behovet av en sådan verksamhet i huvudstaden.  

 

1.2 Problemformulering 

Som framgår ovan är argumenten för och emot sprutbytesprogramet många, inte så sällan 

känslomässigt formulerade. Sprutbytesverksamheterna blir i vissa fall starkt kritiserade och 

ifrågasatta, speciellt i ett land som Sverige med en restriktiv narkotikapolitik. Mot denna 

bakgrund är det en viktig forskningsfråga att identifiera och analysera olika aktörers 
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argument för och mot sprutbytesverksamhet, samt att undersöka om ambitionen för ett 

narkotikafritt samhälle anses stå i vägen för de nuvarande injektionsmissbrukarnas behov 

av preventiva insatser i form av sprutbyte. Denna studie utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv för att belysa olika typer av diskurser som kan 

identifieras kring sprutbytesprogrammet i Stockholm och synen på injektionsmissbrukare. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera och analysera olika diskurser i diskussioner om 

sprutbytesprogram i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som ledde fram till beslut att 

starta en sprutbytesverksamhet i Stockholm. 

 

Frågeställningarna på grundval av syftet är följande: 

 

1. Vilka huvudsakliga argument lyfts fram i diskurserna av de olika aktörerna? 

2. Hur framställs injektionsmissbrukaren av olika aktörer för att motivera deras 

ställningstagande mot respektive för sprutbytesverksamhet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta vår studie på olika diskurser i den mediala Stockholmsdebatten under 

åren 2000 till 2013, eftersom det är under denna period som diskursen om uppstarten av en 

sprutbytesverksamhet är aktuell i Stockholm. Under denna period har många 

Stockholmspolitiker, både från landsting och kommuner, framfört olika uppfattningar om 

denna typ av verksamhet och därför är det en intressant kontext att analysera.  

 

1.5 Tidigare forskning 

I sydvästra Skåne har sprutbytesprogrammen ett starkt stöd bland missbrukare, 

socialarbetare, sjukvårdspersonal och politiker, medan andra regioner i landet är mer 

kritiska till denna verksamhet. Detta kan man utläsa av Bengt Svenssons (2005) bok 

Heroinmissbruk, där han både redovisar intervjuer med heroinmissbrukare och tidigare 

forskning på området. Ett av diskussionsämnena i sprutbytesdebatten är huruvida en ökad 

tillgång på rena sprutor kan leda till att fler missbrukare kommer att välja att injicera 

narkotika istället för att använda andra metoder, till exempel oralt och nasalt (ibid.:133). I 



 

  10 (58) 
 

en senare forskningsöversikt av Svensson (2012) framgår det att sprutbytesprogrammet har 

haft en stor betydelse för att minska spridningen av hiv bland injektionsmissbrukare i 

sydvästra Skåne. Programmet har inte varit lika framgångsrikt när det gäller att motverka 

spridningen av hepatit C, som är mer smittsam än hiv. I Danmark, Norge och Finland är 

situationen annorlunda för personer med injektionsmissbruk, där injektionssprutor kan 

köpas på apotek medan det i Sverige är receptbelagt. Metoden att förmedla sprutor kan 

minska smittspridningen av hiv och hepatit C samtidigt som relationen mellan missbrukare 

och olika vårdande professionella inte utvecklas och motivationen att sluta missbruka 

förskjuts eller uteblir (ibid. s. 177–180).  

 

En av aktörerna som vänder sig mot sprutbytesprogrammet i Sverige är RNS som för några 

år sedan gav ut boken Sprututbyte (2005), en forskningsgenomgång av Kerstin Käll, Ulric 

Hermansson, forskare vid Karolinska Institutet, och professor emeritus Sten Rönnberg 

(tidigare verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet). Dessa tre 

forskare ifrågasätta programmets påstådda positiva effekter och menar att vissa studier har 

pekat på att sprutbytesprogram kan vara rent kontraproduktivt. Författarna förespråkar 

alternativa metoder för att minska risken för smittspridning inom missbrukarkretsar, 

exempelvis att erbjuda hivtestning och rådgivning.  

 

I forskningsgenomgången lyfter de bland annat fram argument för att 

sprutbytesprogrammet skulle vara mindre effektivt än alternativa metoder och att positiva 

effekter av sprutbytesprogrammet tycks avta efter en tid (Käll, Hermansson & Rönnberg 

2005:23–24). De menade också att sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund startades på 

ett olagligt sätt, eftersom ledningen för narkomanvården och infektionskliniken i Lund tog 

– enligt författarna – beslutet utan landstingets och Socialstyrelsens vetskap. Dessa fick 

kännedom om verksamheten först efter det att den hade startat. Ansvariga för verksamheten 

motiverade, enligt dessa forskare, sitt beslut med att sprutbytesprogrammet bedrevs rent 

medicinskt och att de ansvariga inte kunde finna några juridiska hinder för detta (ibid.:35). 

 

Efter utgivningen av ovannämnda bok gav forskarna Eva-Malin Antoniusson, Arne 

Kristiansen, Leili Laanemets, Bengt Svensson och Dolf Tops – verksamma inom socialt 

arbete vid Lunds universitet respektive Malmö högskola – ut en ”motskrift” där de 
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granskade de forskningsartiklar som togs upp i boken Sprututbyte och de resultat som där 

presenterades. Antoniusson et al. (2005) ansåg att Käll, Hermansson och Rönnberg inte 

intog en neutral hållning i sin forskning, utan att de systematiskt tolkade fakta på ett 

snedvridet sätt för att passa deras egna syften. Bland annat hävdades att Käll m.fl. (2005) 

inte redovisar på vilket sätt hivtestning och rådgivning ska kunna ha verkan på den enskilde 

missbrukaren när denne avser att använda narkotika men saknar möjlighet att få tillgång till 

”rena” sprutor. Antoniusson et al. (2005) menade att en heroinist med abstinens inte skulle 

avstå från att injicera på grund av förekomsten av en hivtestning eller rådgivning.  

 

De 14 studier som Käll, Hermansson och Rönnberg stödjer sig på när de hävdar att 

sprutbytesprogrammen är kontraproduktiva, analyserades av Antoniusson et al. och de fann 

för sin del att studierna inte alls drar slutsatsen att programmen skulle ge motsatt effekt. 

Tvärtom ansåg forskargruppen från Malmö/Lund att författarna till de internationella 

studierna hade en positiv helhetsbedömning av sprutbytesprogrammet, men att Käll et al. 

valde att inte nämna detta. De senare kritiseras också för att deras urvalsprocess hade varit 

dålig och att en stor del av materialet som samlades in inte var möjlig att appliceras på en 

svensk kontext (Antoniusson et al. 2005). 

 

I Nils Stenströms (2008) doktorsavhandling undersöks sprutbytesverksamheten i Malmö. 

Denna verksamhet hade varit i gång mer än två decennier när Stenströms avhandling 

publicerades. Syftet med avhandlingen var att undersöka vilka funktioner som 

sprutbytesprogramet fyllde för deltagarna. Stenström jämför bland annat 

injektionsmissbrukarna som deltar i programmet med andra injektionsmissbrukare i 

Malmö. Mellan dessa grupper fann han en del skillnader. De som deltog i 

sprutbytesprogrammen hade ett mer periodiskt användande av narkotika, medan de som 

inte deltog använde narkotika mer regelbundet. De injektionsmissbrukare som inte deltog i 

programmet vände sig oftast till socialtjänsten, medan de som var inskrivna i programmet 

uppsökte sjukvården mer frekvent. Enligt Stenström var det endast en liten andel av 

Malmös injektionsmissbrukare som uppsökte sprutbytesverksamheten men de som gjorde 

det frekvent ansåg att verksamheten hade någon form av stabiliserande verkan på deras 

livssituation.  
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Som omtalas inledningsvis är ett av de starkaste argumenten för sprutbytesverksamhet att 

socialtjänsten ska få större möjligheter att knyta kontakter med verksamhetens deltagare. 

Stenström hävdar dock att det var få av injektionsmissbrukarna i Malmö som uppsökte 

verksamheten som verkligen knöt sådana kontakter. Stenström intervjuades i Svenska 

Dagbladet i augusti 2007 några månader innan hans avhandling publicerades och 

framförde då argument som talade mot sprutbytesprogrammets och dess påstådda 

förebyggande effekt (Svenska Dagbladet ”HIV minskar inte med sprututbyte”, 2007-10-

08). (Se vidare kapitel 5 där vi återkommer till intervjun med Stenström.) Intervjun 

föranledde Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, att skriva ett 

debattinlägg i samma tidning. Svensson framhöll att Stenströms intervjuer i avhandlingen 

var inaktuella, då de gjordes 1995 och tidigare. Dessa intervjuer gjordes alltså innan 

Öresundsbron öppnade. I Köpenhamn finns sprutor bland annat att köpa på apotek och 

gratis sprutor delas ut via andra ställen. Sprutbytesprogrammet är alltså inte det enda sättet 

att få tillgång till nya sprutor för Malmös missbrukare. Tillgången till rena sprutor var då 

betydligt annorlunda för individer som ville vara diskreta med sitt missbruk (Svenska 

Dagbladet ”Stenström gör obestyrkt utspel om sprutbyte”, 2007-10-10).  

 

Håkansson (2012) analyserade en studie av Kristina Hillgren, Sarkar Kamalesh, Stig 

Elofsson och Sven Britton som publicerades i Läkartidningen. Studien omfattade 720 

personer som hade ett aktivt injektionsmissbruk och även 100 personer aktiva i andra 

former av missbruk. Personerna i studien ansåg ha en starkt problematisk livssituation, låg 

sysselsättningsgrad, instabila boendeförhållande och kriminell belastning, vilket innebär att 

deras riskbeteende för blodsmitta ökar avsevärt. Totalt 80 procent av 

injektionsmissbrukarna uppgav att de delade injektionsverktyg med andra. Håkansson 

framhöll att injektionsmissbrukarna har ett stort riskbeteende när det gäller risken för 

blodsmitta och att detta gör att landstinget bör erbjuda injektionsmissbrukarna insatser som 

motverkar en sådan utveckling. Sprutbyte ökar missbrukarnas chans till ett friskt liv efter 

avslutat missbruk, istället för att insjukna i hiv eller hepatit C.  

 

Håkansson (2012) framhöll också att evidensbaserade behandlingar för heroinmissbrukare 

är etablerade i vårt samhälle medan det saknas evidens för insatser som riktas till 

missbrukare som använder amfetamin. Utifrån dagens forskningsläge är 
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sprutbytesverksamheter viktiga för att injektionsmissbrukarna inte ska få någon blodsmitta. 

Håkansson hävdade i sin artikel att det inte går att bortse från samspelet som uppstår bland 

insatserna på en sprutbytesverksamhet. Att missbrukarna kan få rena sprutor och samtidigt 

få kontakt med sjukvårdspersonal och socialtjänst är ett samspel av insatser som kan leda 

till behandling. 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta framställning 

I kapitel 2 går vi in och förklarar hur framväxten av verksamheten gick till. I kapitel 3 

redovisar vi vår teoriram. Därefter belyser vi i kapitel 4 urvalsprocesser, empiriinsamling, 

valet av diskursanalys som metod, forskningsetiska överväganden och vår inbördes 

arbetsfördelning. I kapitel 5 presenteras resultatet och vår diskursanalys av de insamlade 

tidningsartiklarna, först med avseende på Dagens Nyheter och därefter Svenska Dagbladet. 

Vi avslutar vår studie med en slutdiskussion i kapitel 6.  
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2. Framväxten av sprutbytesverksamhet i Stockholm 

 

2.1 Procyon-Capires slutrapport 

Som vi nämnde i inledningskapitlet uppdrog Stockholms läns landsting 2007 åt ett 

konsultföretag att undersöka olika åtgärder för att begränsa smittspridningen av blodburna 

sjukdomar bland personer som injicerar narkotika i Stockholm. Utredningen gjorde 

studiebesök hos sprutbytesverksamheter i Malmö, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. 

Dessa sprutbytesverksamheter framhöll för sin del att sprutbytet hade varit framgångsrikt 

genom att man hade lyckats begränsa smittspridningen av hiv, även om inga motsvarande 

positiva resultat kunde påvisas angående hepatit C.  

 

Av utredningen framgår det att sprutbytesverksamheterna i de andra nordiska länderna har 

varit relativt okontroversiella. Upplägget av övriga länders verksamheter skiljer sig dock 

jämfört med Sverige. Verksamheterna i Sverige ska fokusera på att motivera missbrukarna 

att upphöra med sitt missbruk, vilket inte alla länder har som fokus. Utredningen klargör 

vidare att ett sprutbytesprogram varken ökar eller minska risken för att utveckla ett 

narkotikamissbruk, utan istället tyder flera resultat på att missbrukares riskbeteende kan 

minska med en sådan verksamhet. Utredningen tar fasta på att sprutbyte inte är en fråga om 

narkotikapolitik utan snarare att betrakta som en ren smittskyddsåtgärd. Enligt utredningen 

ska verksamheterna inte endast dela ut sprutor och inte heller uteslutande svara för hälso- 

sjukvårdsinsatser, utan bör kompletteras med ett riktat motivationsarbete gentemot 

missbrukarna med målet att förändra deras livssituation. Verksamheterna ska ha en nära 

koppling till beroendevården och avgiftning samt socialtjänstens insatser. Det ska vara en 

lågtröskelinsats med det långsiktiga målet att berörda individer ska kunna leva ett liv utan 

narkotika (Procyon-Capire 2009).  

 

2.2 Efter Procyons-Capires slutrapport 

Procyon-Capires slutrapport publicerades den 1 december 2009 och överlämnades till 

uppdragsgivaren Stockholms läns landsting. Landstingsfullmäktige beslutade den 21 juni 

2010 om: 
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att starta en försöksverksamhet med ett 

sprut-bytesprogram enligt utredningens (Procyon-Capire slutrapport 2009-12-01; 

Åtgärder för att begränsa smittspridning, Sprututbyten och andra smittskydds-

åtgärder) alternativ B på en plats under fyra år och utarbeta riktlinjer med 

utgångspunkt från gällande lag och föreskrifter  

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en vetenskaplig utvärde-

ring parallellt med försöksverksamheten. (Stockholms läns landsting Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2012:4) 

 

Efter landstingsbeslutet dröjde det sedan ytterligare drygt ett år innan kommunfullmäktige i 

Stockholm för sin del beslutade:  

 

att biträda förfrågan från Stockholms läns landsting om att delta i projektet för att 

starta en försöksverksamhet och etablera Stockholm som försökskommun för 

sprututbyte  

att Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Stockholms läns landsting 

bereda en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av försöksverksamhet 

att Socialnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att aktivt medverka i försöket. 

(Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012:4) 

 

Av dessa två citat framgår det att Procyon-Capires slutrapport hade stor betydelse när både 

kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige tog sina beslut om att hos Socialstyrelsen 

söka tillstånd om en sprutbytesverksamhet i Stockholm. Efter det att beslutet tagits dröjde 

det dock ytterligare ett år (fram till juni 2012) innan kommunen kunde hitta en lämplig 

lokal som uppfyllde kommunens mycket högt ställda villkor och krav beträffande 

geografisk lokalisering etc. vilket närmare framgår av kapitel 5, samt för Socialstyrelsen att 

godkänna verksamheten (Socialstyrelsen 2012). Den 9 april 2013 påbörjades verksamheten 

– drygt tre år efter det att landstingsfullmäktige hade beslutat om att starta verksamheten. 
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3. Teoriram 

Vi har valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när vi granskar vår empiri. 

Järvinen (1998) menar att det inom detta perspektiv finns en hel del motsättningar, men 

även gemensamma antaganden: dels att sociala problem utgörs av sociala processer i 

samhället och därför bör de som definierar problembilden (jfr nedan om Blumers kollektiva 

definitionsprocess) vara de som ligger i fokus för forskarens intresse och inte de som anses 

utgöra problemet.  

 

Därutöver använder vi oss av ett teoretiskt begrepp, Foucaults ”diskursernas kamp”, för att 

analysera de olika diskurser som vi under en trettonårsperiod har kunnat identifiera i artik-

lar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och som handlar om olika aktörers syn på att 

etablera en sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms län. 

 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv på sociala problem 

Enligt Sahlin (2013) innebär ett socialkonstruktivistiskt synsätt att vår uppfattning om 

verkligheten är socialt konstruerad. När individer interagerar konstrueras verkligheten 

utifrån deras synsätt. Enligt detta perspektiv existerar inte något socialt problem om det inte 

subjektivt upplevs eller beskrivs som sådant. Socialkonstruktivismen ifrågasätter 

verklighetens förment objektiva existens. Ett socialt problem, som narkotikamissbruk är ett 

övertydligt exempel på, identifieras i förhållande till en viss omgivning och till socialt 

bestämda normer som avgör vad som är ”normalt”, ”moraliskt riktigt” respektive 

”avvikande” eller ”syndigt” (Sahlin 2013:129–133). Ett socialt problem kännetecknas 

enligt Loseke (2003) som ”ett förhållande som bedömts vara skadligt, utbrett och 

åtgärdbart”, och som dessutom bör åtgärdas (s. 6–7). Enligt Sahlin (2013) bör det vidare 

påkalla offentliga insatser. Ett socialt problem skiljer sig nämligen från problem av 

personlig natur, då de senare inte förknippas med krav på insatser från det allmännas sida i 

form av t.ex. lagstiftning, socialt stöd eller andra åtgärder. Ett socialt problem är också ett 

utslag av vad Herbert Blumer benämner för en kollektv definitionsprocess, som kan skapas 

via medier, intresseorganisationer med flera aktörer (Sahlin 2013:130).  
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Samhällets uppfattning om sprututbytesprogram kan sägas vara exempel på en kollektiv 

definitionsprocess. Individer skapar en uppfattning om vad sprutbytesverksamheterna är 

och vad de innebär genom att bruka olika medier, till exempel dagstidningar. I dessa 

medier framför aktörerna(politiker, läkare, artikelförfattare etcetera) sina åsikter om 

sprutbytesprogrammen, och därigenom påverkas läsaren av åsikterna som framförs och får 

en färgad uppfattning av sprutbytesprogrammen (jmf ”Kampen om diskurser” här nedan)  

 

Ulrika Levander konstaterar i sin avhandling Utanförskap på entreprenad (2011), att 

socialkonstruktivism kan erbjuda ett kritiskt perspektiv på de antaganden som i förstone 

anses vara självklara och objektiva delar av vår verklighetsuppfattning. Levander menar att 

en forskare med ett konstruktivistiskt synssätt måste ha en kritisk inställning till antaganden 

om vad som anses vara ”självklar” kunskap, i och med att kunskapen är konstruerad utifrån 

samhällets värderingar och den diskursiva interaktionen har påverkat dess deltagare. 

Levander anser att ”diskursanalys är ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt” (ibid.:69), 

vilket vi har tagit till oss i denna studie. Genom att analysera text med hjälp av 

diskursanalys kan olika aktörers argumentation lyftas fram och dekonstrueras. Artiklarna 

som vi kommer att analysera kan antas ha konstruerat olika föreställningar av 

injektionsmissbrukarna och sprutbytesprogrammet, vilka har varit väsentliga delar i 

argumentationen för respektive mot ett införande en sprutbytesverksamhet i Stockholms 

läns landsting.  

 

3.2 Kampen om diskurser 

Enligt Foucault (2008) är diskursen ”helheten av de avgränsade och avgränsande 

betecknanden som passerar genom de sociala relationerna”(ibid.:181). Mellan olika 

diskurser kan det uppstå en kamp mellan en dominerande, och en dominerad diskurs. 

Diskursen, om den är allmän, kan bli både ett verktyg för konflikten och platsen där 

konflikten utspelar sig. När det uppstår en kamp mellan olika diskurser kan man urskilja 

hur de olika aktörerna positionerar sig, och utifrån dessa positioner ges möjlighet att 

använda en diskurs som är allmänt accepterad för att befästa en dominerande struktur. 

Diskurserna är därmed ett verktyg för makt och kontroll, och kan därför bli föremål för en 

grundläggande strid (ibid.:181-182). DN, SvD och dess artiklar kan anses vara platsen där 

konflikten förs och likaså ett verktyg i strävan för att bli den dominerande diskursen.
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4. Metod och metodologiska överväganden 

 

I följande kapitel kommer vi redogöra för vårt tillvägagångssätt för studien. Inledningsvis 

kommer vi att beskriva vår urvalsprocess och ge en överblick av den insamlade empirin. 

Efter urvalsprocessen redovisar vi de etiska överväganden som vi har låtit genomsyra vår 

studie. Senare kommer vi gå in på hur analysen av empirin har gått tillväga och vilka 

lingvistiska verktyg som använts. Sist redogör vi för hur den inbördes arbetsfördelningen 

har gått till.  

 

4.1 Urvalsprocess 

När vi började tänka på att genomföra en studie om sprutbyte var vår avsikt att göra 

kvalitativa forskningsintervjuer som var inriktade på en lokal kontext. Då en 

sprutbytesverksamhet precis hade startat i Kalmar ansåg vi att det var en bra utgångspunkt 

för att intervjua professionella knutna till denna verksamhet om deras attityder till 

sprutbyte. I samråd med vår handledare kom vi senare fram till att istället göra en 

diskursanalys baserat på artiklar från olika Stockholmsbaserade dagstidningar.  

Ursprungsidén, att endast fokusera på Kalmar, skulle ha lett till att vi inriktade oss på ett 

case med tillgång till en alltför begränsad empiri under en snävare tidsperiod. Stockholm 

som startade upp en verksamhet ungefär samtidigt som Kalmar skulle enligt vår mening 

passa in bättre som undersökningsobjekt i en sådan studie. Tidningarna vi ansåg kunna ge 

oss en bred empiri och inblick i diskursen var Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD). Genom att använda databasen Mediearkivet har vi fått enkel tillgång till 

artiklar om ämnesområdet. Sökorden som vi använt är ”sprutbyte* Stockholm*” och 

”Sprututbyte* Stockholm*”. 

 

Insamlingen av det empiriska material från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet avser 

perioden från år 2000 fram till mitten av 2013, eftersom det är under denna tid som frågan 

om sprutbytesverksamhetens tillkomst och etablering i Stockholm debatterades som 

flitigast. Tidningarna är två av Sveriges största dagstidningar och båda två har en bred 

Stockholmssektion. Skillnaden mellan tidningarna är att SvD har en obunden moderat 
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inriktning medan DN har en obunden liberal, och därigenom får vi en viss politisk bredd på 

artiklarna. Vi tänkte från början använda oss av Aftonbladet, som är en obunden 

socialdemokratisk tidning, istället för DN för att få en ännu större politisk bredd, men AB 

saknar någon egentlig Stockholmssektion varför vi valde bort denna tidning. 

 

Artiklarna från de två olika tidningarna har vi kategoriserat efter ledar- (L) debatt- (D) och 

nyhetsartiklar (N). De artiklar som vi har definierat som ”övrigt” är notiser (NO), krönikor 

(K) och insändare (I). I resultat och analysdelen har vi valt att nämna från vilken 

artikelkategori som citaten emanerar, vilket vi gör genom att skriva L, D, N, NO, K, eller I 

inom hakparenteser efter källhänvisningen. De bortsållade artiklarna är de som inte berör 

ämnet, till exempel kan de handla om ett sprutbytesprogram i Estland men artikeln är 

skriven i Stockholm. I tabellerna 1 och 2 redovisar vi antalet artiklar per artikelkategori och 

inom vilka tidsperioder de har publicerats, för att därigenom ge en överskådlig blick över 

hur artiklarna har fördelats under de aktuella perioderna. Vi har valt att citera ordagrant 

från artiklarna och därför har vi inte justerat eventuellt förekommande stavfel och 

syftningsfel i citaten som återfinns i resultat och analys kapitlet. 

 

Tabell 1. Översikt av artiklar publicerade i DN.  

Period Ledare 

(L) 

Debatt 

(D) 

Nyhetsartikel 

(N) 

Övrigt 

 

Bortsållat Totalt 

2000-2003 2 0 5 2 9 18 

2004-2006 0 0 5 1 3 9 

2007-2009 4 6 15 3 7 35 

2010-2013 2 1 15 6 6 30 

Totalt 8 7 40 12 25 92 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar publicerade i SvD. 

Period Ledare 

(L) 

Debatt 

(D) 

Nyhetsartikel 

(N) 

Övrigt 

 

Bortsållat Totalt 

2000-2003 0 1 10 2 5 18 

2004-2006 0 1 4 5 3 13 

2007-2009 1 5 13 6 3 28 

2010-2013 3 8 11 5 5 32 

Totalt 4 15 38 18 16 91 
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4.2 Forskningsetiska överväganden 

I arbetet måste vi förhålla oss kritiska till argumenteten och vara medvetna vart de härrör 

från. Alla perspektiv bör beaktas och värderas på ett likartat sätt, annars kan de starka och 

dominerande argumenten lätt ta överhanden. Vi har därför försökt vara kritiska och 

självreflekterande när vi har granskat och analyserat tidningsartiklarna. I analyseringen av 

vår empiri har vi förhållit oss neutrala till för- och motargumenten och försökt att framställa 

dessa argument på ett så rättvist sätt som möjligt. Vårt tillvägagångssätt innebär inte att det 

finns något forskningssubjekt att ta hänsyn till och därför behövs inget samtycke då allt 

material som vi utgår från redan är publicerat. Det finns därför heller ingen anledning att 

avidentifiera person som omnämns i artiklarna. Vissa begrepp i vår studie kan givetvis 

uppfattas som stigmatiserande, såsom injektionsmissbrukare och hiv-smittad (Andersson & 

Swärd 2008:241-242), men dessa begrepp är ett resultat av det dominerade språkbruket i 

diskursen som vi inte har haft någon anledning att överge. 

 

4.3 Bearbetning och analys 

Genom att betrakta olika aktörers bild av sprutbyte utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv har vi haft ambitionen att skaffa oss en bild om hur ämnet framställs och 

debatteras i Stockholms båda dagstidningar. Genom att beakta och förhålla oss kritiska till 

det som framkommer i studien så bidrar detta till att vi kan anlägga en helhetssyn på 

debatten och analysera hur diskursen har vuxit fram (Eliasson-Lappalainen 1995:167). 

 

 

Diskursanalys 

Vi har valt att använda diskursanalys som en metod för att analysera våra texter. Genom att 

använda sig av diskursanalys antyder vi på att språket i materialet har en viss strukturell 

uppbyggnad och att empirin kan innehålla olika mönster. Vi kommer att inrikta oss på 

lingvisten och samhällsvetaren Norman Faircloughs tredimensionella modell som 

innehåller analys av social praktik, diskursiv praktik och text (Winter Jörgensen & Philips 

2000:72–76). Runquist (2012) beskriver i sin avhandling hur denna modell kan användas 

eklektiskt (s. 172) och vi kommer för vår del enbart att fokusera på Faircloughs textanalys, 

inte övriga delar som ingår i Faircloughs modell.   
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Norman Fairclough (1995) utvecklade vad han benämner för kritisk diskursanalys. Han 

väljer att förklara diskurs med att det utgör en form av språkbruk, men även är ett sätt att 

tala eller skriva utifrån ett bestämt perspektiv. Han förklarar hur människor är omedvetna 

om hur de talar och att detta redan är socialt bestämt. Kritisk diskursanalys hjälper till att 

hitta olika mönster i texterna och skapar ett samband med hur människor agerar och hur 

medier konstruerar sina diskurser. Genom att som forskare använda sig av kritisk 

diskursanalys kan man nå en högre grad av förståelse för diskurserna. Genom att göra en 

tydlig textanalys kan forskaren därmed se helheten i ämnet. Det är inte bara orden i texterna 

som ska analyseras utan strukturerna i texterna är också väsentliga. Strukturen kan berätta 

vad författaren vill ha sagt och hur texten är vinklad (ibid.).  

 

Utöver att förstå strukturen och orden i texterna är det av analytisk vikt att förstå vad för 

åsikter och intressen medierna har. Medierna kan vara djupt engagerade i politiken och 

därmed vara politiskt färgade. Vidare kan vinstintresset göra att medierna förstärker vissa 

begrepp och meningar. Sådan analys av texten beskriver Fairclough utifrån tre 

dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. Hans avsikt var att de alla ska 

användas när man gör en diskursanalys. Genom en kritisk diskursanalys vill man som 

forskare koppla språkbruket med den sociala praktiken. All kommunikation kan fungera 

som en form av social praktik som reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen 

(Winther Jörgensen & Philips 2000:72–76).  

 

För att analysera vår empiri använder vi oss av olika lingvistiska verktyg. De verktygen 

som vi eklektiskt har valt för vår studie är modalitet, transitivitet, metaforer, 

ekvivalenskedjor, nodalpunkter och flytande signifikans. Dessa kan kortfattat beskrivas på 

följande sätt: 

 

Modalitet kan beskrivas som styrkan i den talandes ställningstagande och ur vilken position 

den talande utrycker sig ifrån. Modalitet kan delas upp i två dimensioner: kategorisk och 

tvekande modalitet utifrån styrkan i aktörens instämmande eller avståndstagande, samt 

objektiv respektive subjektiv modalitet som ett uttryck för den position som en viss aktör 

ger sig själva och andra (Runquist 2012:258). Kategorisk modalitet innebär att personen 

som uttalar sig tvingande och använder verb som måste och vara tvungen, medan tvekande 
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modalitet innebär att en person använder verb som nog, lite, kanske och i viss mån. 

Exempel på objektiv modalitet är när aktören hänvisar till vad denne anser vara ”fakta” 

eller ”sanning”, och detta sker inte så sällan genom att hänvisa till förment objektiv 

forskning inom ett visst område vilket därmed anses kunna stå oemotsagt. Subjektiv 

modalitet är när ställningstagandet är mer av personligt tyckande och saknar belägg i t.ex. 

forskning (ibid.:258–260). 

 

Transitivitet handlar om hur händelser och processer samverkar med subjekt eller objekt i 

en text. Transitivitet innehåller tre grundstenar: processer, deltagande och omständigheter. 

Processer innebär i detta fall handlingar som utförs eller uteblir. Deltagande är de som 

handlingen berör, att den utförs av någon eller att den påverkar andra människor. 

Omständigheterna utgör tiden och platsen för processen. I texterna är det viktigt att även 

lägga märke till hur passivform används. Att en deltagare utelämnas kan visa på att den 

som gör uttalandet vill dölja ett orsaksammanhang eller en person som bär ansvaret i en 

handling (Bergström & Boréus 2012:286). 

 

Metaforer är exempel på bildligt utryck där uttalaren beskriver en händelse med hjälp av 

dessa. Metaforer förflyttar meningar med ett uttryck från ett område till ett annat och 

därmed kan dessa fenomen som beskrivs fungera tillsammans med vardagliga. Genom att 

använda metaforer kan man dölja vissa händelser och förstärka andra, vilket gör att läsaren 

för metaforen leds i en viss bestämd riktning i enlighet med författarens intentioner 

(Bergström & Boréus 2012:268–271). 

 

En nodalpunkt är ett tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och får sin betydelse. Till 

exempel kan nodalpunkten injektionsmissbrukare få olika betydelse om ordet kopplas till 

brott, och en annan om den kopplas till hemlöshet. Flytande signifikans är ett begrepp inom 

diskursteorin som beskriver ett tecken som i hög grad är öppna för att tillskriva olika 

betydelser. En nodalpunkt är en flytande signifikant, men där nodalpunkten är en sorts 

fokuseringspunkt i den enskilda diskursen refererar begreppet flytande signifikant till den 

kamp som förs mellan olika diskurser om att ge innehåll åt samma tecken (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:35). Ekvivalenskedja är den verksamhet där begrepp som 

nodalpunkt och flytande signifikant ges innehåll. Tecken säger nästan ingenting i sig själva 
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innan de genom ekvivalenskedjor sätts i förbindelse med andra tecken som ger dem 

innehåll (ibid.:57). 

 

4.4 Inbördes arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp arbetet av studien solidariskt. Vi har suttit tillsammans under 

arbetsprocessen, diskuterat och läst genom vad vi har skrivit. Resultat- och analyskapitlet 

delade vi upp mellan oss – med ansvar för vardera fyra perioder – vilket inte hindrade att vi 

samtidigt rådfrågade varandra om hur artiklarna kunde tolkas och vilka verktyg som skulle 

användas vid analysen av olika artiklar. Den avslutande diskussionen har vi tillsammans 

arbetat fram. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Artiklar från Dagen Nyheter 2000–2013 

Resultatet och analysen av de utvalda artiklarna har delats in i tre- respektive fyraårsblock 

för att ge en överskådlig bild av debatten som pågått under en 13-årsperiod. Av de 15 

ledare och debattartiklar som publicerats i Dagens Nyheter mellan 2000 och 2013 är en 

majoritet av författarna (12 av 15) positivt inställda till att införa en sprutbytesverksamhet i 

Stockholm (se vidare tabell 1 i kapitel 4).  

 

Perioden 2000–2003 

Artiklarna från perioden 2000–2003 handlar om de politiska stridigheterna angående 

sprutbytesprogrammet och det starka stöd som programmet har hos infektionsläkarna. De 

senare är de mest aktiva aktörerna vars åsikter kommer till uttryck i artiklarna. 

Landstingsrådet Stig Nyman (kd) får utstå massiv kritik av sina borgerliga kollegor 2001 

när han föreslår införande av sprutbyte i Stockholm:  

 

Idén har fått flera andra politiker att gå i taket. Birgitta Rydberg (fp), ordförande i 

landstingets hälso- och psykiatriutskott är kritisk och anser att sprututbyte 

legitimerar missbruk. Socialborgarrådet Kristina Axén Olin (m) går ännu längre. 

Hon är ”bestört” över Nymans utspel och hävdar att resultaten från Malmö är 

”tragiska” med överdödlighet och en kraftig ökning av antalet tunga narkomaner 

(Dagens Nyheter ”Protester mot kd:s förslag om sprutbyte”, [N] 2001-12-08) 

Artikelförfattaren använder vissa särskilda ord för att beskriva och framhäva hur laddade de 

politiska åsikterna är i denna fråga. Orden ”Nymans utspel”, ”bestört” och att han får andra 

politiker att ”gå i taket” används för att visa på det politiska missnöjet. Sprutbytets 

förespråkare däremot, i det här fallet främst infektionsläkarna, har en starkt positivt 

inställning: 

 

DN har talat med flera av Stockholms infektionsläkare som anser att ett 

sprututbytesprogram vore en välsignelse för huvudstadens narkomaner. 

- Gör man det svårt för sprutnarkomaner att få tag på injektionsverktyg så 
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åstadkommer man en enda sak: spridningen av blodburna smittämnen ökar, vilket 

i nästa led ökar även den sexuella spridningen. Samhället måste bry sig om även 

dem som bryter mot samhällets drogregler, säger Lars Moberg, en av landets 

ledande hivläkare vid Huddinge universitetssjukhus (Dagens Nyheter ”Protester 

mot kd:s förslag om sprutbyte”, [N] 2001-12-08) 

Att artikelförfattaren skriver att flera läkare har en starkt positiv åsikt om sprutbyte ger 

citatet högre trovärdighet. Ordet ”välsignelse” kan här tolkas som att situationen för 

missbrukarna i Stockholm är mycket dålig, och att införandet av ett sprutbyte skulle vara 

till en stor hjälp, nästintill ett mirakel, då dessa personer lever ett riskfyllt och 

människoovärdigt liv.  

 

De övergripande argumenten från tidigt 2000-talet mot att etablera ett sprutbytesprogram är 

att det påstås legitimera narkotikamissbruk, att det inte finns några evidensbaserade 

positiva effekter om sprutbytets inverkan på smittspridning och att ett införande av 

verksamheten skulle vara det första steget mot en mer liberal svensk narkotikapolitik i 

motsats till den nuvarande ambitionen om ett narkotikafritt Sverige. Förespråkarna 

framhåller dock att sprutbyte är en smittskyddsåtgärd och inte är fråga om narkotikapolitik. 

År 2002 publicerade DN ett ”artikelpaket” om narkomanvården där en av artiklarna 

handlade om Caroline, en kvinnlig prostituerad injektionsmissbrukare från Malmö, och 

hennes vardag. Artikeln är en stark plädering för sprutbyte och beskriver hur programmet 

har hjälpt Caroline hålla sig smittfri.  

 

HIV SPRIDS I HUVUDSAK på två vis: genom sex och genom orena sprutor 

bland narkomaner. Caroline är ett levande bevis för att sprutbytesprojektet 

hindrar spridningen av hiv (Dagens Nyheter ”Narkomanvården: Fria sprutor 

hejdar hiv-smittan”, [N] 2002-08-21) 

Med detta uttalande framställer artikelförfattaren sprutbyte som en fungerande lösning för 

att hindra smittspridning. Artikeln avviker även från andra artiklar genom det sätt som den 

beskriver injektionsmissbrukare:  
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Caroline är en söt ung kvinna på 28 år och kunde pryda vilken reklamaffisch som 

helst. Om man inte såg sticksåren och blåmärkena efter sprutorna (Dagens 

Nyheter ”Narkomanvården: Fria sprutor hejdar hiv-smittan”, [N] 2002-08-21).  

 

Genom att beskriva Caroline som en ung och vacker kvinna går författaren mot den gängse 

bilden av vad en injektionsmissbrukare anses ”vara” (jfr Thörn 2004:73), inte minst en 

kvinna som är sprutnarkoman. Författaren använder orden ”söt, ung, kvinna” och anser att 

hon är vacker nog att vara modell, för att visa att den stereotypiska bilden av en 

injektionsmissbrukare inte alltid överensstämmer med den faktiska verkligheten. 

Artikelförfattarens intension tycks vara att förmedla att även en ”söt, ung kvinna” kan falla 

in i ett narkotikamissbruk.  

 

Resten av artiklarna tar en tydlig ställning för sprutbyteprogrammet, och kan därmed säga 

utgöra en form av kampanjjournalistik.
4
 Det beskrivs hur sprutbytesprojekt har starkt stöd 

utomlands och att frågan om sprutbytets fortsatta existens är en känslig politisk fråga som 

få vill ta tag i. Socialborgarrådets Kristina Axén Olin (m) är en av de 

sprutbytesmotståndare som oftast framträder i artiklarna under denna undersökningsperiod, 

och hon avvisar helt idén att inför ett sprutbytesprogram i Stockholm. Axén Olin menar att 

Malmös program uppvisar ”tragiska” resultat vad gäller överdödlighet och att staden har 

fått en kraftig ökning av tunga narkomaner. När artikelförfattaren återger Axén Olins 

kommentarer används vissa uttryck som ger hennes uppfattning mindre legitimitet.  

 

Tvärt emot statistiken menar Kristina Axén Olin att det inte finns några som helst 

belägg för att ett sprutbytesprogram skulle minska hivspridningen. Trots att 

Stockholm hade 30 nya fall av hivsmitta bland tunga narkomaner förra året 

medan inte ett enda anmäldes i Malmö och Lund (Dagens Nyheter 

”Narkomanvården: Massivt motstånd i Stockholm”, [N] 2002-08-21) 

                                                 

4
 Med kampanjjournalistik har medieforskare antagit att medierna har en dagordningsfunktion (agenda-

setting) eller ett problemformuleringsprivilegium, dvs. att de har stora möjligheter att avgöra vilka frågor som 

ska tas upp till diskussion och inom vilka ramar diskussionen ska föras (Blomberg, Kroll, Lundström & 

Swärd (2004:13). 
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 Detta kan tolkas som att artikelförfattaren förminskar Axén Olins sakkunskap genom att 

språkligt gardera sig med ord som ”tvärt emot”. Artikelförfattaren vill ge en bild av att 

Axén Olin inte är trovärdig eller tillförlitlig i denna fråga.  

 

Debatten under åren 2000–2003 utmärks av artiklar om politiska stridigheter kring 

sprutbyte. Förespråkarna använder sig bland annat av objektiv kategorisk modalitet genom 

att använda ord som får deras uttalanden att framstå som oantastliga sanningar och genom 

att också hänvisa till internationella organisationer för att ge tyngd i deras uttalanden: 

 

Flera utländska undersökningar har visat att sprutbytesprojekt minskar 

spridningen av hiv utan att det lockar fler att bli narkomaner (Dagens Nyheter 

”Narkomanvården: Helt låst i drogfrågorna”, [N] 2002-08-21) 

 

 I detta citat framstår sprutbyte som en felfri och väl fungerande verksamhet som också 

borde införas i Stockholm. Medan motståndarnas argument under denna period framför allt 

cirkulerar runt etiska och moraliska aspekter vad gäller att tillhandahålla ”verktyg” för att 

upprätthålla ett fortsatt injektionsmissbruk, när missbruket i sig är olagligt. Regeringens 

dåvarande narkotikasamordnare Björn Fries uttalande 2002 om sprutbytesdebatten 

sammanfattar dessa dispyter på ett träffande sätt: 

 

- Men sprutbyte tenderar att inte längre vara en sakfråga utan det är mer eller 

mindre politik det handlar om, säger Björn Fries till Dagens Nyheter  

 

- Det är viktigt att vi kommer ifrån de här vansinnigt låsta positionerna som det är 

i drogfrågorna. Vi måste få en intellektuell och eftertänksam diskussion (Dagens 

Nyheter ”Narkomanvården: Helt låst i drogfrågorna”, [N] 2002-08-21). 

 

Sammanfattningsvis består perioden 2000–2003 av artiklar med en främst positiv 

inställning till sprutbytesprogrammet. Men skildringen handlar framför allt om den 

politiska debatten, som under perioden får sägas vara konfliktfylld.  
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Perioden 2004–2006 

Perioden 2004–2006 uppvisar samma mönster den föregående, dvs. med artiklar som har 

en försiktigt positiv syn på sprutbyte. Men tidningen återger även olika politikers röster 

som är tveksamma/negativt inställda till sprutbyte. Under den här perioden publicerar 

Socialdepartementet Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare (Ds 2004:6), där 

departementet förordar att det stiftas en lag om sprutbyte för injektionsmissbrukare. 

Regeringen beslutar i december 2005 att lägga fram en proposition i denna fråga (prop. 

2005/06:60) och lagen om utbyte av sprutor och kanyler trädde i kraft vid halvårsskiftet 

2006 (SFS 2006:323). Endast tre nyhetsartiklar från den här perioden berör denna nya 

lagstiftning. 

 

Även under denna period framkommer många argument för och mot sprutbyte och 

argumenten skiljer sig inte mycket från andra tidsperioder. Under perioden hade vi i 

Sverige en minoritetsregering (s) under ledning av Göran Persson, där dock 

riksdagsmajoriteten var positivt inställd till att införa sprutbyte. Värt att notera är att det 

under perioden endast publicerades 6 artiklar som handlar om sprutbyte.  

 

I citatet nedan återges ett uttalande av regeringen i juni 2004 om att ”fria sprutor är en 

smittskyddåtgärd”. Detta uttalande kan man koppla till Ds 2004:6, som utkom några veckor 

dessförinnan. Citatet är ett exempel på objektiv kategorisk modalitet genom att 

artikelförfattaren refererar till att regeringen som kategorisk slår fast att ”Fria sprutor är en 

smittskyddsåtgärd”:  

 

Fria sprutor är en smittskyddsåtgärd, resonerar regeringen. När narkomaner får 

rena sprutor minskar risken för att begagnade sprutor sprider hiv och hepatit. 

(Dagens Nyheter ”Blandade reaktioner på fria sprutor”, [N] 2004-06-04) 

 

Under perioden framkommer det även argument från de som är mot ett sprutbytesprogram:  

 

… forskningen inte tillräckligt väl visar att fria sprutor hejdar smittspridning 

bland narkomaner. Det skriver bland andra Svenska narkomanvårdsförbundet, 
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som samlar representanter för offentlig missbrukarvård. En annan åsikt bland 

negativa remissvar är att utdelning av fria sprutor krockar med det faktum att 

missbruk av narkotika är kriminellt. Vissa uttrycker farhågor för att 

sprututbytesprogrammet kan sända signaler om att Sverige går mot en liberalare 

syn på narkotika. (Dagens Nyheter ”Blandade reaktioner på fria sprutor”, [N] 

2004-06-04) 

 

I den första meningen påstås det att forskningen kring sprutbytesverksamheter inte visar att 

hivsmittan hejdas tillräckligt. Ordvalet påverkar om argumentet uppfattas som positivt eller 

negativt. Om det istället skulle ha stått ”forskningen visar att fria sprutor minskar 

smittspridning” skulle meningen haft samma innebörd men uppfattats som positivt i 

smittskyddssynpunkt och använts som argument för att införa sprutbyte. I den andra delen 

av detta citat kan man urskilja hur sprutbyte förknippas med ett fortsatt missbruk och att 

samhället inte ska tillhandahålla personer ”verktyg” för fortsatt missbruk. Här används 

metaforen ”sända signaler” då artikelförfattaren anser att Sveriges restriktiva 

narkotikapolitik skulle gå förlorad och narkotikapolitiken skulle utvecklas i en mer liberal 

riktning. 

 

Det publiceras även artiklar som ger en bild av hur personer med ett injektionsmissbruk 

tänker i situationer som uppkommer i deras vardag och hur missbrukaren bortser från 

smittrisken när en sådan situation uppstår: 

 

- Jag visste att killen var hivpositiv, ändå högg jag i mig hans spruta. Vi stod i 

skogen och jag var så jävla sjuk och desperat efter en fix. Hjärnan kopplades 

bort. Hon hävdar att om det hade funnits ett sprututbytesprogram i Stockholm 

vid den tiden - då hade hon aldrig blivit smittad. - Nej, då hade jag haft rena 

verktyg. Jag har alltid försökt vara noga med sånt. (Dagens Nyheter ”De flesta 

hivsmittade försvinner ut på gatan igen” [N] 2006-02-08) 

 

Personer med ett injektionsmissbruk framställs i DN som personer som egentligen är 

medvetna om smittorisken som deras missbruk medför. Men när begäret efter drogen gör 

sig påmind så ”kopplas hjärnan bort” som DN uttrycker saken. Här konstrueras människan 

som ett offer för sitt beroende. Trots att risktänkandet finns hos människorna från början så 
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bortser man från detta när drogbehovet eller abstinensen gör sig påmind. Citatet ovan 

inrymmer en hög grad av subjektiv, kategorisk modalitet då artikelförfattaren skriver ”då 

hade hon aldrig blivit smittad” och senare bekräftar sitt uttalande genom att citera personen 

utsaga. Även i följande citat frammanas en bild av hur vissa personer med ett 

injektionsmissbruk tänker när de delar nålar med andra: 

 

- Människor borde slippa använda smutsiga sprutor. Man knarkar inte för att 

man har tillgång till rena sprutor. Utan för att man är narkoman […] - Om jag 

står i en trappuppgång med någon annan knarkare och ska till att skjuta upp, och 

min nål går sönder, då frågar jag kanske, har du hiv? och då säger han näej, jag 

testade negativt för ett år sedan. Ja, då kan han ju ha hiv. Man jag lånar hans nål 

ändå.(Dagens Nyheter ”Par delar ut sprutor till knarkare – mot lagen” [N] 2006-

03-28) 

 

Budskapet i artikeln är att det är drogen som framkallar begäret att missbruka, inte 

tillgången till rena verktyg. När en person med ett beroende står inför valet att använda ett 

begagnat verktyg för att injicera, verkar valet för denna person ganska självklart: han eller 

hon är beredd att ta risken att kanske bli smittad.  

 

Flera artiklar i vår studie har bokstavligt talat missbrukaren i centrum. I de två senaste 

citaten förmedlas en bild av att missbrukarna är offer för narkotikan och inte kan tänka 

klart när drogbegäret blir för stort. Det andra citatet från denna period beskriver en bild av 

att ”narkotika är kriminellt” och därmed att personer med injektionsmissbruk är kriminella 

och bör hjälpas med rättinstanser och inte med verktyg till sitt missbruk. Diskursen under 

denna period är inte entydig utan förmedlar olika bilder av personer med 

injektionsmissbruk och oftast kopplas dessa till olika ”sidor” av den polariserade debatten. 

Under perioden har heller inga debatt- eller ledarartiklar publicerats i DN och detta kan ha 

berott på att det inte publicerats så många andra artiklar om sprutbyte och därför har 

debatten kylts ned en aning i DN. 
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Perioden 2007–2009  

Under perioden 2007–2009 ökade antalet artiklar om sprutbyte avsevärt i förhållande till 

föregående period. Ökningen kan både återkopplas till den hivepidemi som utbröt bland 

Stockholms injektionsmissbrukare år 2007, men också till det ökade trycket från 

sprutbytesförespråkarna bland Stockholms politiker om att införa programmet sedan lagen 

(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler började gälla vid halvårsskiftet 2006.  

 

Ett projekt som startade efter dessa påtryckningar om ett snabbt införande av sprutbyte i 

Stockholm 2007 var den så kallade hiv-bussen som var en del i Baslinjestudien om 

blodburna smittor bland injektionsnarkomaner. Centrala personer i denna studie är 

infektionsläkaren Sven Britton, sociologen Karl Marosi och läkaren och epidemiologen 

Kamalesh Sarkar. Dessa skrev tillsammans en debattartikel 2007 där de uttrycker sin 

tveksamhet inför sprutbyte:  

 

Innan ett sprututbyte eventuellt införs, anser vi det nödvändigt att skaffa den 

kunskap som behövs för att kritiskt kunna värdera insatsen. 

 

Karolinska institutet har därför startat en sådan studie i samverkan mellan 

Smittskyddsenheten, infektionsklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset, 

Maria Beroendecentrum AB och Beroendecentrum Stockholm, Socialmedicinska 

häktesprojektet och Socialtjänsten i Stockholm. Studien har etiskt tillstånd från 

Karolinska institutet. (Dagens Nyheter ”Ny hiv-epidemi har nått Stockholm” [D] 

2007-12-30) 

 

Genom att räkna upp dessa ansedda myndigheter och organisationer ger de studien, och 

även sig själva, en stark legitimitet i att uttala sig i frågan om sprutbytesprogrammet. 

Britton, Marosi och Sarkar skriver hur de har fått tag i informanter till sin studie genom att 

använda: 

 

Ett litet team av läkare, sjuksköterskor och narkomanvårdare sökte upp 

missbrukare på deras arbets- och boplatser; på Plattan, runt centralstationen, i 

parker och förorternas grönområden och på härbärgen (Dagens Nyheter ”Ny hiv-

epidemi har nått Stockholm” [D] 2007-12-30) 
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Genom att först skriva att teamet har sökt upp missbrukare på deras ”arbets- och boplatser” 

och sedan anknyta dessa med Plattan (Sergels torg), centralstationen, parker och förortens 

grönområden associeras missbrukares ”arbetsplatser” inte med ett traditionellt 

förvärvsarbete, utan mer med försäljning av narkotika. Genom att härleda missbrukarnas 

boplatser till härbärgen, associeras missbrukare med hemlöshet, vilket förstärks senare i 

artikeln då det påpekas att många missbrukare saknar fast adress. Användningen av dessa 

ord för att beskriva deras informanter, konstruerar och upprätthåller bilden av missbrukare 

som ”avvikare” i förhållande till vad som utgör en accepterad samhällelig norm (jfr Hilte 

2008:23, 155). 

 

Samma sommar som Baslinjestudien publiceras (år 2009), finns en debattartikel av fyra 

folkpartister från Stockholmregionen där de kräver ett införande av ett sprutbytesprogram i 

Stockholm. De refererar till Baslinjestudiens resultat med nyfunna hivsmittade och hur ett 

högt riskbeteende är vanligt bland Stockholms injektionsmissbrukare. De gör även utfall 

mot det egna partiets landstingspolitiker Rolf Bromme:  

 

Dock har Rolf Bromme, landstingspolitiker (FP) i Stockholm, utifrån 

baslinjestudiens signifikanta resultat dragit den anmärkningsvärda slutsatsen att 

sprut-utbyten inte behövs (tidningen Dagen 15/7 -09). Han menar på fullt allvar 

att den uppsökande testningsverksamhet som Sven Britton och medarbetare 

bedrev är effektivare än sprututbytesmottagningar. 

Dessutom hävdar Bromme på fullt allvar att hivspridningen bland narkomaner i 

Stockholm stoppats tack vare denna mycket temporära och sett till hela 

Stockholms injektionsmissbrukspopulation begränsade insats. Detta trots att 

studien under ett års tid endast nådde ut till 720 av de drygt 7000 aktiva 

injektionsmissbrukarna i Stockholm (Dagens Nyheter ”Stockholms narkomaner 

måste få rena sprutor” [D] 2009-08-11)  

I citatet ovan blir det tydlig hur konfliktfylld debatten kring sprutbyte är i Stockholm under 

den aktuella perioden, även inom partierna. Genom att använda förstärkningsord som 

anmärkningsvärda och på fullt allvar för att beskriva och ifrågasätta Brommes slutsatser 
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om Baslinjestudiens resultat, ifrågasätter artikelförfattarna starkt dennes trovärdighet. De 

fortsätter att gå hårt åt medlemmar i det egna partiet senare i artikeln: 

 

För ett år sedan väcktes en motion från Folkpartiet i Stockholm 

kommunfullmäktige om införande av ett sprututbytesprogram vilken ledde till en 

propå från Stockholms stad till Stockholms läns landsting. Sedan dess har 

landstinget utrett fråga. 

 

Men i praktiken är den begravd av landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) – känd 

för sitt kompromisslösa motstånd. 

 

Folkpartiet kan inte tillåta Birgitta Rydberg att fortsätta. Hennes agerande borde 

sakna stöd hos socialliberalerna. Ju längre ett införande av sprututbyte dröjer, 

desto fler människor kommer i onödan att smittas av hiv. Det är inte bara 

omänskligt, det är ovärdigt den som vill kalla sig socialliberal (Dagens Nyheter 

”Stockholms narkomaner måste få rena sprutor” [D] 2009-08-11) 

 

I ovanstående citat skriver artikelförfattarna återigen om en medlem från det egna partiet. 

Men denna gång ifrågasätts inte partimedlemmens trovärdighet, utan hennes handlingar 

anses vara så allvarliga att hon bör uteslutas ur partiet. Anklagelserna börjar med metaforen 

att kommunfullmäktiges framställning till landstinget är begravd av Rydberg. Metaforen 

kan tolkas som att artikelförfattarna menar att Rydberg gömmer undan eller prioriterar ner 

framställningen i ett försök att förhindra att förslaget ska tas upp av landstinget. Hennes 

handlingar beskrivs som omänskliga och ovärdiga, och artikelförfattarna anser att ingen 

som kallar sig socialliberal borde motsätta sig ett sprutbytesprogram. Rydberg handlingar 

anses vara grymma mot Stockholms injektionsmissbrukare. 

 

Perioden 2007–2009 kan sammanfattas av ett kraftigt ökat antal artiklar i DN om 

sprututbyte. Antalet ökade från totalt 9 artiklar under perioden 2004–2006 till totalt 35 

artiklar under perioden 2007–2009. Trycket på politikerna att införa ett sprutbyte ökade 

därefter och stridigheterna mellan och inom partierna intensifierades. 
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Perioden 2010–2013 

Den sista perioden av artiklar sträcker sig mellan 2010 och juni 2013. Verksamheten 

startade i månadsskiftet maj/juni 2013 och det är därför vi har valt att göra halt i samband 

med detta. Efter att Procyon-Capires slutrapport publicerades i december 2009 var det 

endast Moderaterna i Stockholms läns landsting som motsätter sig en 

sprutbytesverksamhet, övriga partier är för att en sådan verksamhet startar. Periodens 

artiklar handlar främst om partiernas övervägande kring sprutbytesverksamheten. Många av 

artiklarna belyser hur Moderaterna motsätter sig att verksamheten startar i Stockholm. Nu 

får Moderaterna ensidigt stå till svars för sin inställning.   

 

I maj 2011 tas beslutet i kommunfullmäktige att en verksamhet ska öppna i Stockholm, och 

därefter handlar artiklarna i DN nästan uteslutande om var någonstans verksamheten ska 

placeras och hur den ska utformas. Av artiklarna märks tydligt hur landstingsrådet Birgitta 

Rydberg (fp), som fram till dess varit en stark motståndare till sprutbyte, genomgått en 

metamorfos och är nu positiv till att införa en sprutbytesverksamhet i Stockholms län. 

Rydberg omtalas i 10 av periodens 24 artiklar. I citatet nedan redovisar vi ett av de första 

uttalanden som Rydberg gör i DN efter att Procyon-Capires slutrapport publicerats. Hennes 

resonemang går ut på att hon tror att ett sådant program är en insats för att nå personer med 

ett injektionsmissbruk och som ett första steg mot behandlingsinsatser för personerna med 

denna form av missbruk.  

 

- Jag tror inte att enbart sprutbyte gör någon skillnad. Men vi hoppas på att nå 

personer som vi tidigare inte har fått kontakt med, se till att de får sjukvård, 

bygga upp ett förtroende och så småningom få in dem i behandling, säger 

Birgitta Rydberg. (Dagens Nyheter ”Klart för sprutbyte i Stockholm”, [N] 2010-

03-19) 

 

Men denna uppfattning delas inte av den borgerliga kollegan och finanslandstingsrådet 

Catharina Elmsäter-Svärd (M) – sedan år 2010 infrastrukturminister i regeringen Reinfeldt 

– som istället anser ”det kan vara första steget mot en liberalare knarklagstiftning” (DN 

”Narkomaner får sprutbyte trots M-nej”, [N] 2010-02-08). Sprutbyte skulle enligt henne 

liberalisera bilden på narkotika. Här syns splittringen mellan de borgerliga partierna tydligt. 
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Ett annat uttalande som speglar kontroversen mellan de borgerliga partierna är Gustav 

Anderssons (C) kommenterar till att Moderaterna i landstinget motsätter sig en 

sprutbytesverksamhet: 

 

-Det är ju Moderaterna som splittrar alliansen nu. Det finns en så stor majoritet i 

landstinget för förslaget att det skulle vara konstigt att inte gå vidare, säger 

Gustav Andersson (C). (Dagens Nyheter ”Narkomaner får sprutbyte trots M-

nej”, [N] 2010-02-08) 

 

Andersson går relativt hårt åt Moderaterna och fördömer deras beslut i sprutbytesfrågan. I 

citatet kan man urskilja en tydlig agens. Genom att politikern inte använder sig av en 

passivform för aktören pekar han explicit ut Moderaterna som ansvariga för att den 

borgerliga alliansen är splittrad i denna fråga. Artikelförfattaren hade kunnat formulera om 

uttalandet så att Moderaterna inte pekades ut så tydligt, till exempel ”beslutet splittrar 

alliansen”, men då skulle uttalandet ha blivit mer diffust och splittringen skulle ta sikte på 

alliansen som helhet. 

 

I följande citat framgår hur Moderaternas ställningstagande påverkar samhället och dess 

utsatta medborgare. Genom att nämna att det är Moderaterna som har bidragit till att 

processen tagit för lång tid skjuter artikelförfattaren över ansvaret på dessa partiföreträdare 

för att fler brukare drabbas av hepatit och hiv. Karin Rågsjö (V) väljer att använda mycket 

värdeladdade ord, såsom ”tragedi”, ”väldigt kostsamt” och ”livslånga sjukdomar”, för att 

beskriva de problem som hon anser Moderaterna vara skyldig till:   

 

Moderaterna kritiserades under debatten – både av oppositionen och av 

allianskamrater – för att processen har tagit för lång tid.[…] -Frågan är utredd på 

längden och tvären och har segdragits i 20 år. För varje månad vi väntar med 

beslutet får fler missbrukare hepatit och hiv. Det är livslånga sjukdomar som är 

en tragedi för dem och väldigt kostsamt för samhället, sade Karin Rågsjö (V) 

(Dagens Nyheter ”Vi vill försöka höja livskvaliteten”, [N] 2010-11-27) 

 

Citatet nedan är ett exempel på en ekvivalenskedja som beskriver hur personer med 

missbruk beter sig och får en trovärdighet och tyngd genom att det en person som har en 
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hög politisk position (socialborgarråd) som uttalar sig. Ekvivalenskedjan utgörs av 

langning-sprutor-barn. Dessa nodalpunkter konstruerar bilder att personer som hämtar 

sprutor kommer att langa droger i grannskapet samtidigt som barn kommer att påverkas av 

att sprutor syns i närområdet: 

 

Lokalen där sprutbyte sker kan bli en central för langning och jag är orolig för 

det stora antalet sprutor i närheten av barn, säger socialborgarrådet Anna König 

Jerlmyr (Dagens Nyheter ”M förhalar beslut om sprutbyte”, [N] 2011-04-04) 

 

Ett år efter att Stockholm kommunfullmäktige beslutat om att starta en sprutbytes-

verksamhet så var arbetet med att finna en lokal i full gång: 

 

Den samlade forskningen visar otvivelaktigt att sprutbyte minskar spridningen 

av hiv och hepatit vilket föranlett WHO och FN att rekommendera 

sprutbytesprogram där injektionsmissbruk inns och direkt kritisera Sveriges 

brister. (Dagens Nyheter ”Fortfarande ingen lokal för sprutbyte”, [D] 2012-03-

30) 

 

Det återgivna citatet visar att sprutbytesprogrammet har en hög grad av legitimitet genom 

att Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar det. Genom att det i artikeln 

används det värdeladdade ordet ”otvivelaktigt” så försäkrar artikelförfattaren att 

forskningen ger belägg för att spridningen av hiv minskar som ett resultat av 

sprutbytesprogrammen. Detta uttalande kan uppfattas som ett försök att påskynda 

uppstarten av en sprutbytesverksamhet i Stockholm. 

 

Som vi omtalar i analysen av artiklarna från perioden 2000-2003 dyker även under denna 

senare period upp en injektionsmissbrukande kvinna som beskrivs som ”söt och välklädd”. 

 

Plötsligt dyker en söt välklädd ung tjej upp i dörren på Kammakargatan. Det är 

Rebecca som ska hämta rena verktyg. (Dagens Nyheter ”Från att ha haft allt 

hamnade vi på ruta ett igen”, [N] 2012-05-09) 
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I detta citat kan vi urskilja en tydlig ekvivalenskedja. Artikelförfattaren använder en del ord 

för att beskriva en person som kommer till verksamheten, söt-välklädd-ung-tjej-verktyg. 

Citatet motsäger den gängse bilden om att missbrukare utgörs av slitna män och påvisar att 

även ”unga söta tjejer” kan vara injektionsmissbrukare. (Se vår analys av motsvarande 

skrivning tidigare i detta kapitel.) Kvinnan framställs som ett offer för missbruket och 

genom att använda tämligen könsstereotypiska uttryck ska läsaren bli känslomässigt berörd 

och vara positivt inställ till att införa ett sprutbytesprogram i Stockholm. Artikelförfattaren 

vill frammana en bild av att denna form av missbruk kan finnas i flera olika 

samhällsgrupper.  

 

Skillnaden på artiklarna från denna period jämfört med 2007–2009 var dels att det nu 

publicerades färre debatt- och ledarartiklar. Artiklarna är nästan genomgående positivt 

inställda till sprutbytesverksamheterna, och den centrala frågan är istället var någonstans 

verksamheten ska placeras. De levande exemplen med personer i ett injektionsmissbruk 

kan uppfattas som ett försök att påskynda uppstarten av verksamheten. 

 

5.2 Artiklar från Svenska Dagbladet 2000–2013 

De olika artikelkategorierna är väldigt ojämnt fördelade mellan de olika perioderna i SvD. 

Endast fyra ledarartiklar publiceras under hela 13-årsperioden, samtliga under de två sista 

perioderna (07–09, 10–13). Istället publiceras desto fler insändarartiklar i tidningen (15), 

som är jämnt fördelade över perioderna. Totalt 15 debattartiklar publiceras under perioden 

som helhet, men endast två under de två första perioderna och 13 de två sista perioderna. 

Debattartiklarna i SvD är jämnt fördelade mellan olika ställningstaganden för och mot 

sprutbyteverksamheten. 

 

Perioden 2000–2003 

Antalet artiklar i SvD under perioden är i likhet med DN begränsade i jämförelse med 

senare perioder. Endast tio nyhetsartiklar och en debattartikel publiceras under perioden. 

Den publicerade debattartikeln tar en stark ställning mot sprutbyte och menar att den 

dåvarande narkomanvården är otillgänglig och bör utvecklas för att på så vis få kontakt 

med fler missbrukare:  
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Kort sagt, humanismen är satt på undantag och vård är numera ett prvilegium 

[sic!], ingen rättighet. Att utöka sprututbytet med motiveringen att sprutor är ett 

lockbete, det är bara uppgivenhet och cynism. Rena sprutor hjälper ingen i ett 

samhälle utan solidarisk vårdpolitik. Socialstyrelsen har nog missförstått sitt 

uppdrag. Dess uppgift är inte att förse narkotikaberoende med ett av verktygen 

för deras förstörelse. Inte heller att slå dimblå dunster i ögonen på politiker och 

allmänhet. Ta istället kamp för missbrukarnas rätt till vård. (Svenska Dagbladet 

”Ge vård i stället för sprutor” [D] 2000-05-25) 

 

Artikelförfattarens sätt att uttrycka sig i början av citatet med att trycka på ord som 

”humanismen” och ”privilegium” tyder på att författaren anser att de injektionsmissbrukare 

som finns i Stockholm inte får adekvat vård och att de har mindre rättigheter än andra 

samhällsgrupper. Metaforen ”lockebete” används i negativ bemärkelse genom att 

artikelförfattaren anser att injektionsmissbrukarna själva vill ha vård och inte behöver bli 

lockade med sprutor. Genom att skriva att Socialstyrelsen tolkat sitt uppdrag på ett felaktigt 

sätt, underminerar artikelförfattaren myndighetens trovärdighet, men avslutar med att ge 

Socialstyrelsen en chans att växla in på ett annat spår och ”ta istället kamp för 

missbrukarnas rätt till vård”.  

 

Resterande nyhetsartiklar från perioden förhåller sig neutrala i frågan om införandet av 

sprutbyte. Men vad som framkom efter en noggrannare läsning av periodens artiklar var, att 

trots en överlag neutral ton i nyhetsartiklarna återfanns det ett par ord som används mer 

frekvent av SvD än av DN – är ord som fria sprutor och gratis sprutor.  

 

Syfte med gratissprutorna är att minska hiv-spridningen […] (Svenska 

Dagbladet ”Gratis knarksprutor kan bli verklighet i Stockholm” [N] 2003-05-

22) 

Det kontroversiella förslaget att ge gratis sprutor till narkomaner[…] (Svenska 

Dagbladet ”Klartecken till fria sprutor” [N] 2003-06-22) 

 

Förslaget om fria sprutor till narkomaner är omstritt […] (Svenska Dagbladet 

”Ministerja till fria sprutor” [N] 2003-07-05) 
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Kristdemokraterna, centern och folkpartiet är positiva till gratis sprutor. 

(Svenska Dagbladet ”S ger klartecken för fria sprutor” [N] 2003-08-07) 

 

[…] bestämt sig för att säga ja är att de gör bedömningen att fria sprutor 

minskar spridningen av hepatit och hiv. (Svenska Dagbladet ”S ger klartecken 

för fria sprutor” [N] 2003-08-07) 

 

[…] har länge krävt att försöket med gratis kanyler ska stoppas. (Svenska 

Dagbladet ”S ger klartecken för fria sprutor” [N] 2003-08-07) 

 

I ovanstående citat finns några exempel där SvD valt att använda ord som ”gratis sprutor”, 

”fria sprutor”, ”gratis kanyler” eller likartade uttryck. Detta kan tolkas som att 

artikelförfattarna vill poängtera att sprutbytesprogrammet kommer att vara kostnadsfritt för 

dess klienter, vilket skulle innebära att programmet kommer att finansieras helt med 

skattemedel.  

 

Sammanfattningsvis var antalet artiklar få och relativt neutrala till sprutbytesprogrammet, 

men med en övervikt i artiklar som trots allt var mot sprutbytesverksamhet. Debatten var 

ganska återhållsam, vilket återspeglas i det faktum att flertalet av artiklarna inte gör några 

starka ställningstagande i frågan om sprutbyte. 

 

Perioden 2004–2006 

Artiklarna från 2004–2006 lägger väldigt stor vikt på politikernas olika uppfattningar i 

frågan. Artiklarna visar att partierna har olika ställningstagande och politikerna som nämns 

i artiklarna uttalar sig ofta för eller mot ett införande av sprutbyte. Som vi nämnde i 

analysen av DN:s artiklar under samma period publicerades Ds 2004:6 under denna period 

och en lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler infördes vid halvårsskiftet 2006 

(SFS 2006:323). Dessa två händelser kan ha påverkat artiklarnas polariserade 

ställningstaganden.  

 

Exempel på dessa två polariserande ställningstagande kan utläsas i de två följande citateten. 

I det första citatet skriver artikelförfattaren utifrån en rapport där sprutbytesverksamheter i 
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40 länder har utvärderats. Citatet är ett exempel på objektiv kategorisk modalitet genom att 

han hänvisar till att det är Världshälsoorganisationen som har publicerat rapporten och att 

den ”bevisar” att sprutbytesverksamheterna minskar spridning av hiv, och att det inte finns 

några bevis för att drogmissbruket ökar i samband med verksamheten.  

  

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen 2005, där sprutbytesprogram i 

över 40 länder utvärderats, är bevisen överväldigande för att programmen 

avsevärt minskar spridningen av hiv. Samtidigt finns det inga bevis för att 

programmen leder till ökat drogmissbruk. Däremot verkar det som om 

programmen kan få missbrukare att söka vård och behandling i större 

utsträckning. (Svenska Dagbladet ”Fria sprutor ett steg i rätt riktning”, [I] 2005-

06-23)  

 

Samma dag och på samma sida som ovannämnda artikel publicerades i SvD, återfinns 

också en artikel som kraftigt tar avstånd till en sprutbytesverksamhet. I nedanstående citat 

använder artikelförfattaren många värdeladdade meningar för att uttrycka att 

sprutbytesverksamheterna inte är bra för vårt samhälle. 

 

Någonstans är det fel. Fel att ge en missbrukare en spruta i handen och tro att 

han ska sluta knarka. Fel när man inte förstått att det måste till annat än en 

spruta för att få narkomaner att sluta med droger. Fel att vi anhöriga ytterligare 

år ska behöva se våra missbrukande barn fortsätta att leva ett ovärdigt liv eller 

kanske rent av dö av sitt narkotikamissbruk. Och fel också att vi dessutom ska 

tvingas vara med om att betala kalaset via våra skatter. (Svenska Dagbladet 

”Fria sprutor får inga narkomaner att sluta”, [I] 2005-06-23)  

 

Författaren väljer att upprepa ordet ”fel” för att få läsaren att koppla ordet till 

sprutbytesverksamhet. I den andra meningen antyder artikelförfattaren att aktören som 

delar ut sprutor gör missbrukaren en otjänst och bara uppmuntrar till fortsatt missbruk. I 

den fjärde meningen beskrivs två andra aktörer genom att artikelförfattaren gör de anhöriga 

till offer för missbrukarens handlingar och därigenom framställs missbrukaren ansvarig för 

dessa gärningar. Den sista meningen i citatet visar en underlig metafor kring 

omständigheterna: artikelförfattaren skriver ”betala kalaset via våra skatter” och antyder 
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därmed att sprutbytesverksamheten är ”kalas” för missbrukaren och att politiker använder 

skattemedel till att finansiera missbruk. 

 

Kontroversen fortsätter med en vecka senare med en debattartikel där de hänvisar till att det 

finns forskning som visar att personer med ett injektionsmissbruk kommer att injicera, trots 

att det inte finns en ren spruta att tillgå. Enligt artikelförfattaren kommer rena sprutor 

förhindra smittspridning och i samband med detta möte kan man även erbjuda behandling 

till personerna med injektionsmissbruk. 

 

Forskning visar att om den som missbrukar använder en ren eller en använd 

spruta avgörs av om en ren spruta finns tillgänglig eller inte. Just därför faller 

för oss sprutbytesprogram inom ramen för förhindrande av smittspridning med 

kompletterande kvalificerad narkomanvård. (Svenska Dagbladet ”Sprutbyte är 

en fråga om smittskydd”, [D] 2006-06-30) 

 

En insändare fortsätter kontroversen och beskriver med hjälp av en subjektiv kategorisk 

modalitet att sprutbyte går att införa som en harm reduction
5
 åtgärd, trots att Sverige har en 

restriktiv narkotikapolitik. Skribenten trycker på att sprutbyte ska ses som en hälsopolitisk 

åtgärd istället för narkotikapolitisk:  

 

”Harm reduction” borde ses som en hälsopolitisk snarare än en narkotikapolitisk 

fråga. Jag är för sprutbyte och sprutrum men inte för en slapp narkotikapolitik. 

”Harm reduction” är inte detsamma som en liberal narkotikapolitik. (Svenska 

Dagbladet ”Humanisera narkotikapolitiken” [I] 2005-05-13) 

 

Artiklarna från denna period är polariserade och tar stark ställning för eller mot sprutbyte. 

Argumenten för att införa sprutbyte emanerar ofta från påstådda forskningsresultat och har 

en hög grad av objektiv kategorisk modalitet. De som är för sprutbyte vill att frågan ska 

förknippas med hälsopolitik istället för med narkotikapolitik.  

 

                                                 

5
 Begreppet ”harm reduction” syftar på åtgärder för att reducera skador/smittor som uppstår med ett 

högriskbeteende, till exempel injektionsmissbruk. Harm reduction står i motsats till att ha en rehabiliterande 

ansats. 
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Perioden 2007–2009 

Som vi nämnt tidigare upplevde Stockholm en hivepidemi under början av denna period. 

Debatten blev mer aktuell i och med detta och antalet artiklar som publicerats i SvD ökade 

därefter. Under 2007 var debatten flitig i SvD:s debatt- och insändaresektion. En ofta 

återkommande person i debatten var landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp). Hon förklarar 

sitt ställningstagande mot sprutbyte genom att referera till studier, nationella och 

internationella utvärderingar och forskning, dvs. argumenteringen kan analyseras utifrån 

objektiv modalitet: 

 

Varken Socialstyrelsens utvärderingar av Skåne försöket eller internationella 

studier har med något undantag kunnat visa på effekt i minskad smittspridning, i 

vissa fall verkar det rentav vara tvärtom. (Svenska Dagbladet ” Vi vet inte om 

sprutbyten hjälper” [I] 2007-04-18) 

Ett försök med sprutbyten i Stockholm vore ansvarslöst när de försök och 

internationella studier som hittills gjorts pekar på att någon påverkan på 

smittspridningen inte finns belagd. (Svenska Dagbladet ”Inga belägg för att 

sprutbyten har effekt” [I] 2007-04-25 

I Skåne, som aldrig haft någon hiv-epi-demi [sic!] med där den 

narkotikarelaterade dödligheten faktiskt är något högre än i Stockholm, har 

Socialstyrelsen trots tre utvärderingar inte kunnat visa någon effekt. (Svenska 

Dagbladet ”Sprutbyte är ett halmstrå” [D] 2007-05-20) 

 

Rydberg hänvisar till dessa studier och utvärderingar för att ge sina inlägg en högre grad av 

trovärdighet. Hennes sätt att använda ordet ansvarslöst i det andra citatet tyder på att hon 

anklagar sprutbytesprogrammets förespråkare för att inte överväga konsekvenserna av vad 

ett införande av sprutbyte skulle innebära. Rydberg framställer sig själv som den 

ansvarsfulla som kritiskt tar ställning utifrån fakta innan hon uttalar sig. Rydberg 

framhåller sig själv som en politiker som baserar sina ställningstaganden på forskning och 

att hon har injektionsmissbrukarnas bästa i åtanke. Hon valde att försöka framställa sig som 

objektiv, men åberopade samtidigt bara studier och utvärderingar som talade mot sprutbyte. 

 

I likhet med DN handlar en stor del av SvD:s artiklar om den politiska kontrovers och 

splittring som finns mellan blocken och inom de olika partierna. Främst under 2007 blir 
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detta tydligt då en hivepidemi bröt ut bland Stockholms missbrukare och pressen ökade på 

politikerna att lösa situationen. Även forskare ger sina åsikter i debatten. Som vi nämnde i 

kapitel 1 intervjuades Nils Stenström av SvD. Artikelförfattaren benämner Stenström för 

”forskare”, ”socionom” och att materialet han samlat in till sin doktorsavhandling är 

”omfattande”. Artikelförfattaren gav Stenström en hög trovärdighet genom denna 

bakgrundsbeskrivning:  

 

Han har delat in missbrukarna i grupper, från dem som kommer bara ett par 

gånger till de mest frekventa besökarna. Det är endast den minsta gruppen, de 

13 procent som går mest regelbundet, som hämtar ut så många sprutor de 

behöver. 

Även de delar ibland sprutor med andra. Övriga grupper täcker inte ens 

hälften av sina behov av sterila sprutor, också om man räknar in att de kan 

återanvända sina egna verktyg. Den förebyggande effekten av sprutbytet är 

därför tveksam. (Svenska Dagbladet ”Hiv minskar inte med sprutbyte” [N] 

2007-10-08) 

 

Stenström framhöll i intervjun att sprutbytets roll som smittskyddsåtgärd var osäker, då en 

stor del av injektionsmissbrukare delar sprutor. Stenströms studie visade också på att 60 

procent av Malmös tunga missbrukare inte använde sig av verksamheten alls. 

 

- Det är förvånande och anmärkningsvärt med tanke på att sprutorna här är 

gratis och lättillgängliga och annars är svåra att få tag i (Svenska Dagbladet 

”Hiv minskar inte med sprutbyte” [N] 2007-10-08) 

 

Stenströms sistnämnda uttalande tyder på att han anser att injektionsmissbrukarna endast 

besökte sprutbytesverksamheten för att få tillgång till kostnadsfria sprutor. Med detta 

uttalande bidrar Stenström till att upprätthålla bilden av att injektionsmissbrukares liv 

enbart kretsar runt narkotika och pengar (jfr Hilte 2008:155). Stenströms uttalande 

kritiserades starkt av Bengt Svensson, sedermera professor i socialt arbete vid Malmö 

högskola, som menade att studien var inaktuell eftersom många intervjuer gjordes innan: 
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[…] Malmö fick en bro till Köpenhamn, där det säljs sprutor på apotek, i 

sjukvårdsaffärer och där gratis sprutor – delas ut på många ställen. (Svenska 

Dagbladet ”Stenström gör obestyrkt utspel om sprutbyte”, [D] 2007-10-10) 

 

Genom att hänvisa till närheten till Köpenhamn pekar Svensson på en stor brist i Stenströms 

argumentation om varför sprutbytet i Malmö inte är den enda förebyggande effekten som 

finns tillgänglig för stadens injektionsmissbrukare. Svensson fortsatte att gå hårt mot 

Stenström trovärdighet med att påpeka att avhandlingen inte var tillgänglig och är därmed 

inte möjlig att kritiskt granska: 

 

Stenström hänvisar till sin ännu ej publicerade avhandling. Hans 

källmaterial är inte tillgängligt för någon annan än han själv. Inte ens 

den personal från SBP som har hjälpt honom med uppgifter har fått se 

hans text. 

Det är märkligt att han publicerar kontroversiella slutsatser från en 

kommande avhandling innan den är tillgänglig för kritisk granskning. I det 

här fallet kan man gissa sig till förklaringen. (Svenska Dagbladet ”Stenström 

gör obestyrkt utspel om sprutbyte”, [D] 2007-10-10) 

 

Bengt Svensson tycks anse att Stenström har låtit sig intervjuas om sitt material under denna 

period för att försöka ge en stark röst åt sprutbytesmotståndarna. Svenssons egen 

debattartikel är exempel på en hög objektiv modalitet, då han tituleras filosofie doktor och 

refererar i slutet av artikeln till WHO och EU:s narkotikaorgan som förespråkare till 

sprutbyte. 

 

Det är rimligt att dra samma slutsats som WHO och EU:s narkotikaorgan – 

sprutbytesprogram är en effektiv metod att hindra smittspridning av hiv. 

(Svenska Dagbladet ”Stenström gör obestyrkt utspel om sprutbyte”, [D] 2007-

10-10) 

 

Samtidigt som citatet ger sken av hög trovärdighet gör Svensson en språklig gardering med 

ordvalet ”rimligt”. Här säger han inte att sprutbyte är en effektiv metod för att hindra 
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smittspridning, utan att det är rimligt att anta att så är fallet utifrån befintlig kunskap på 

området.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det under perioden publicerades ett stort antal artiklar i 

SvD, men där det finns stora skillnader jämfört med samma period i DN. I SvD är det nästan 

uteslutande politiker som uttalar sig i frågan, men även Riksförbundet narkotikafritt 

samhälle får utrymme i form av en insändare. I DN däremot är både politiker och läkare 

involverade i debatten.  

 

Perioden 2010–2013 

Artiklarna i SvD under perioden 2010–2013 handlar, i likhet med DN, om den politiska 

kontroversen i sprutbytesfrågan. Många artiklar, inte bara debattartiklar och insändare, 

väljer att fokusera på Moderaterna och partiets beslut att rösta mot förslaget om att inleda 

en sprutbytesverksamhet i Stockholm. Argumenten som lyfts fram är desamma som under 

de andra perioderna och handlar främst huruvida sprutbyte är en narkotikapolitisk eller en 

smittskyddsfråga. Två moderatpolitiker, Catharina Elmsäter-Svärd och Torbjörn Rosdahl, 

skriver i februari 2010 bland annat att: 

 

Det allra största problemet för narkotikamissbrukare är Fortfarande narkotikan 

och dess konsekvenser, inte bristen på rena sprutor. Vilken är den mänskliga 

vinsten med ett sprutbytesprogram, om vi eventuellt undviker hepatit- eller 

hivsmitta men samtidigt orsakar någons död till följd av en överdos? (Svenska 

Dagbladet ”Sprutbyte stoppar inte missbruket”, [D] 2010-02-07) 

 

De båda politikerna menar att frågan om sprutbyte handlar om narkotikapolitik – inte 

smittskydd – och att det som först måste åtgärdas är att få de som missbrukar att sluta med 

sitt missbruk, inte tillhandahålla sprutor som istället främjar ett fortsatt missbruk. De anser 

också att det inte finns någon ”mänsklig vinst” med ett sprutbytesprogram och att det inte 

är humant att dela ut rena sprutor. Som svar på artikeln hävdar SvD:s ledarskribent Sanna 

Rayman bland annat följande: 
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Sprutbytesprogram har aldrig handlat primärt om att stoppa missbruk, även om 

kontaktytan som skapas mellan vård och missbrukare är en bra början. Det 

handlar om att stävja smittspridning och om att välja politik som fungerar bäst, 

inte den som ”signalerar” mest. Framför allt handlar det om medkänsla. 

(Svenska Dagbladet ”Inga politiska signaler överträffar signalsubstansens 

grepp om narkomanen”, (L) 2010-02-09) 

 

Dessa två citat beskriver på tydligt sätt kontroversen under perioden som den kommer till 

uttryck i SvD. I det första citatet från landstingspolitikerna argumenteras för att behandling 

är ett ovillkorligt krav och verktyg förknippat med missbruk ska inte delas ut. I det andra 

citatet ur SvD:s ledare handlar det om att motivationen för behandling är en fråga som bör 

aktualiseras först efter det att en kontakt skapats med en sprutbytesverksamhet. 

 

Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS), skrev 

en insändare som förhöll sig starkt kritiskt till alla som förespråkar ett sprutbytesprogram. 

Hans uttalande har hög grad av kategorisk och objektiv modalitet över sig: 

 

Helt nyligen publicerade den ansedda vetenskapstidskriften Addiction en 

forskningsöversikt där en brittisk forskargupp under ledning av Norah Palmateer 

gjort en översikt av forskningen kring sprutbyte. Forskarna konstaterar att det 

inte finns stöd för att sprutbyte har en hiv-preventiv effekt. Därmed utgör 

översikten en sågning av den WHO-rapport från 2004 som så gott som alla som 

förespråkar sprutbyte hänvisar till. (Svenska Dagbladet ”Ny forskning sågar 

sprutbyte”, [I] 2010-03-24) 

 

Johansson hänvisar till en forskningsöversikt som är starkt kritisk till sprutbyte. Genom att 

denna forskning tar avstånd från sprutbyte, så menar Johansson att WHO-rapporten är 

felaktig och att den inte väger lika tungt längre. Som ett svar på detta påpekar Adam 

Cwejman, ordförande i Liberala ungdomsförbundet, i en artikel att det finns flera 

internationella studier som visar att sprutbytesprogram kan vara effektiva: 

 

Även studier från Kanada, USA och Estland visar att sprututbytesprogram är en 

välfungerande metod för att minska risken för hiv-spridning bland missbrukare. 
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Även studier från WHO visar att sprututbytesprogram utformade på rätt sätt 

minskar antalet smittade. (Svenska Dagbladet ”Rena lögner om sprutbyte”, [D] 

2010-06-27) 

 

Även Cwejmans uttalanden innehåller en hög grad av objektiv kategorisk modalitet då han 

hänvisar till att flera studier har visat att ”sprutbytesprogram är en välfungerande metod”. 

Där sprutbytesprogrammen är utformade ”på rätt sätt” visar studier att det minskar 

smittspridningen. Den politiska kontroversen fortsätter i SvD:s artiklar och i en 

nyhetsartikel från perioden kan man läsa: 

 

Även i Stockholms landsting är alla partier förutom Moderaterna för ett 

sprututbytesprogram. Men Moderaterna, anförda av Filippa Reinfeldt, lyckades 

ändå länge skjuta upp och fördröja beslutet. (Svenska Dagbladet ”Ilska när 

sprutbyte försenas”, [N] 2010-12-02) 

 

Artikelförfattaren pekar här ut Moderaterna och landstingspolitikern Filippa Reinfeldt som 

ensamt ansvariga för att ett beslut om sprutbyte ännu inte har fattats i 

landstingsfullmäktige. Genom att skriva att Moderaterna och Reinfeldt ”lyckades ändå 

länge skjuta upp och fördröja beslutet” kan det tolkas som att det är en vinst att fördröja 

beslutet. Moderaterna och Reinfeldt har därmed åstadkommit något positivt för samhället i 

stort och för gruppen injektionsmissbrukare i synnerhet. Till skillnad från DN gör inte SvD 

Moderaterna ansvariga för att förhala införandet på ett lika tydligt sätt. Till exempel väljer 

tidningen att ”dölja” aktörerna när man återger landstingsfullmäktiges beslut i juni 2010:  

 

En majoritet av partierna i Stockholms läns landsting sade i går ja till ett försök 

med sprutbyte för missbrukare.[---] Moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

(Svenska Dagbladet ”Ja till sprutbytesförsök”, [N] 2010-06-22) 

 

Den första delen av citatet, som inleder artikelen, framgår inte hur partierna har röstat i 

frågan och som läsare får man ingen klar bild om vilka partier som röstat för respektive 

mot förslaget. Den sista delen av citatet avslutar artikeln och beskriver bara att 

Moderaterna reserverade sig mot beslutet, inte att man var det enda partiet som motsatte 

sig beslutet.   
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Debatten i SvD är tidvis hård och polariserad där aktörerna försöker ifrågasätta varandras 

ståndpunkter genom att lyfta fram olika studier och ”fakta” av varierande slag. Däremot 

kan man inte hävda att det finns en entydigt hård diskurs som exempelvis skulle beskriva 

missbrukare på ett rakt igenom ofördelaktigt sätt. Men det hindrar inte att det ändå finns en 

diskursernas ”kamp” (Foucault 2008), men utan att den ena blir helt dominerande. 

 

SvD bevakar frågan väl ända fram till dess att Stockholms kommunfullmäktige fattar 

beslutet att starta en sprutbytesverksamhet i maj 2011. Därefter återkommer tidningen 

endast sporadiskt till ämnet, nämligen när Socialstyrelsen gav klartecken till att starta upp 

verksamheten. I detta avseende går det att notera en stor skillnad mellan de båda 

dagstidningarna, där DN publicerar 12 artiklar om sprutbyte efter kommunfullmäktiges 

beslut. Främst märks det att SvD – till skillnad från DN – inte tar upp frågan om var 

någonstans verksamheten ska öppna. För SvD tycks frågan om sprutbyte var ”död” i och 

med att kommunfullmäktige fattade sitt beslut i maj 2011  

 

5.3 Sammanfattning 

Genomgående under 13 årsperioden finns det stora splitringar inom de olika politiska 

partierna om införandet av en sprutbytesverksamhet i Stockholm. Splittringen tydliggörs 

både i DN:s och SvD:s artiklar. DN:s artiklar har överlag en positiv framställning för 

sprutbyte, medan SvD:s artiklar tar en mer restriktiv inställning till programmet. 

 

Vad som framkommer tydligt i jämförelsen mellan de båda tidningarna är att läkare har en 

mer framträdanade roll i DN:s artiklar, medan avsaknaden av läkare i SvD är påtaglig. 

SvD:s artiklar fokuserar istället på att sprutbyte är en narkotikapolitisk fråga, mer utrymme 

ges till aktörer som anser att ett införande av en sprutbyteverksamhet går emot ambitionen 

för ett narkotikafritt samhälle. Framställningarna av injektionsmissbrukare är även något 

som skiljer tidningarna åt. DN publicerade artiklar där injektionsmissbrukare får komma till 

tals och ge sin syn på behovet av en sprutbytesverksamhet. Dessa artiklar konstaterar hur 

en sprutbytesverksamhet skulle göra missbrukarnas vardag mer säker. SvD väljer däremot 

att nästan enbart publicera uttalanden från politiker och ger därmed endast det politiska 
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perspektivet på vad ett införande av en sprutbytesverksamhet skulle innebära för 

injektionsmissbrukaren. 
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6. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel inleder vi med att redogöra för de slutsatser som kan dras av vår studie 

utifrån frågeställningarna, för att senare gå närmare in på våra egna reflektioner utifrån 

resultatet och analysen. Vi kommer att trycka på likheter och skillnader mellan aktörernas 

argument och tidningarnas framställningar av sprutbytesprogrammet och dess klienter. 

 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att identifiera och analysera olika diskurser kring sprutbytesprogramet i 

DN och SvD som ledde fram till beslut att starta en sprutbytesverksamhet i Stockholm. Ur 

syftet operationaliserade vi två frågeställningar; Vilka huvudsakliga argument lyfts fram i 

diskurserna av de olika aktörerna? Hur framställs injektionsmissbrukare av olika aktörer för 

att motivera deras ställningstagande mot respektive för sprutbytesverksamhet? Vid 

analysen av vårt empiriska material använde vi oss av särskilt utvalda lingvistiska verktyg 

för att identifiera hur argument framställs av de olika aktörerna. Utifrån vår analys har vi 

kunnat identifiera olika mönseter och samband i diskurserna som ledde fram till beslut om 

att starta en sprutbytesverksamhet i Stockholm.  

 

Ett av dessa mönster är att i DN:s artiklar är läkare återkommande aktörer. Detta kan 

återkopplas till att DN:s artiklar ofta behandlar sprutbyte som en smittskyddsåtgärd och 

anser att frågan bör handla om injektionsmissbrukarnas hälsa och välmående. Merparten av 

förespråkarna som uttalar sig i DN väljer att hänvisa till internationella studier och 

forskning som förspråkar sprutbyte som en preventiv metod till att motverka blodburna 

smittor mellan injektionsmissbrukare. DN har även valt att publicera ett antal artiklar där 

injektionsmissbrukare är i fokus och berättar sina åsikter om sprutbytesprogrammen. Dessa 

artiklar mänskliggör missbrukarna och åskådliggör de som kommer att använda 

sprutbytesprogrammen. Denna typ av artiklar belyser även problematiken med ett 

injektionsmissbruk och oron att smittas av hiv eller hepatit C.  
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Det framträdande mönstret i SvD är att de aktörer som uttalar sig är nästintill enbart 

politiker, och av dessa är majoriteten motståndare till programmet. Politikers argument är 

främst av narkotikapolitisk art. De anser att det är omoraliskt att tillhandahålla verktyg som 

gör det möjligt att upprätthålla ett injektionsmissbruk och även att införandet av 

sprutbytesprogrammet är en liberalisering av Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Ett 

återkommande argument, främst i SvD, är att sprutbytesprogrammet inte har någon bevisad 

positiv effekt för smittspridningen, istället påstår motståndare att de narkotikarelaterade 

dödsfallen ökat i samband med införandet av sådana verksamheter. När det nästan är endast 

politiker som uttalar sig om ämnet så får SvD:s läsare en smal bild av problematiken då 

tidningen aldrig ger utrymme för injektionsmissbrukarnas egna skildringar av att leva med 

ett beroende. Med att det är politiker som utgör ställningstagandet i tidningen så är det 

deras åsikter som konstruerar en bild av missbrukaren till SvD:s läsare. Genom dessa olika 

sätt att framföra information till sina läsare, konstruerar DN och SvD olika bilder av 

behovet av en sprutbytesverksamhet. 

 

Ett liknande mönster går att urskilja i hur de båda tidningarna valt att framställa själva 

sprutorna. Tidningarna väljer vissa olika adjektiv för att beskriva sprutorna som kommer 

att delas ut. De olika adjektiven vi har uppmärksammat är ”rena”, ”gratis” och ”fria”. DN 

har valt att oftare använda ”rena” framför ”gratis” och ”fria”, medan SvD istället valt att 

använda termerna ”gratis” och ”fria” mer frekvent än ”rena”. DN:s val av att använda 

adjektivet ”rena” kan återkopplas till att de hellre framställde sprutbyte som en 

smittskyddsåtgärd, samtidigt som SvD valde att beskriva sprutorna med de mer ekonomiska 

termerna; ”gratis” och ”fria”. DN:s val att associera sprutbyte som en smittskyddsåtgärd 

kan vara en medveten handling för att inte beblanda narkotikapolitik i frågan. SvD är mer 

på den moderata linjen, att det är en narkotikapolitiskfråga och har valt att nämna att 

sprutorna är gratis och fria för missbrukarna, alltså att någon annan måste betala för dem. 

 

 

6.2 Egna reflektioner 

Vi upplevde att DN ville skildra en mer humanare bild av de utsatta missbrukarna genom 

att publicera artiklar med så kallade levande exempel. Detta anser vi kan påverka läsarna 

till att kunna identifiera sig med injektionsmissbrukaren och förstå deras riskfyllda vardag 
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och hur det är att leva med ett beroende. SvD:s val av att istället lyfta fram politikers 

perspektiv kring verksamheten och de den avser hjälpa, gör att den mänskliga kopplingen 

försvinner och deras argument bygger mer på att sprutbytesprogrammet inte har 

evidensbaserat stöd.  

 

DN väljer att synligöra moderaterna som aktörer till att motsätta sig en 

sprutbytesverksamhet i Stockholm, medan SvD väljer att skriva om moderaternas beslut 

som en framgång för att de inte har givit vika inför majoriteten, utan stod fast i sina åsikter. 

Efter att beslutet om sprutbytesverksamheten slutligen tagits och den enda fråga som 

kvarstod var verksamhetens placering så upphörde SvD att skriva om verksamheten. DN 

däremot vidhöll sin bevakning av verksamheten och fortsatte att publicera artiklar om 

placerings- och lokalfrågan då även detta visade sig vara en kontroversiell fråga. Detta 

återkopplar vi till de båda tidningarnas politiska inriktningar. SvD med sin moderatiska 

inriktning väljer att helt slopa frågan efter moderaternas nederlag i kommunfullmäktige. 

DN:s fortsatta bevakning av verksamheten kan ses som logiskt utifrån deras tidigare 

bevakning av ämnet. Vi kan tyda en sorts kampanjjournalistik med DN:s sätt att fortsätta 

publicera artiklar kring ämnet, att de vill påskynda uppstarten av verksamheten. SvD:s val 

av att inte publicera fler artiklar efter beslutet kan uppfattas som att de kapitulerade i sina 

försök att föra den dominerande diskursen, och valde därmed att överge frågan. 

 

Den tydligaste förändringen vi kunde urskilja i diskursen skedde i samband med att 

Procyon-Capires slutrapport publicerades i december 2009. Med slutrapporten ändrades 

diskursen, i DN, till att vara nästintill enbart positiv till ett införande av en 

sprutbytesverksamhet. I SvD kunde inte en sådan förändring urskiljas. Vi såg att 

sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) gjorde en drastisk förändring i sitt 

ställningstagande, från att varit en extrem motståndare till att bli en aktiv förespråkare för 

programmet efter rapporten. Rydbergs högt uppsatta och respekterade position i 

Stockholms läns landsting gjorde henne till en nyckelperson i den kontroversiella frågan. 

Därmed kan det antas att många respekterade hennes åsikt kring programmet, vilket ledde 

till att flera ändrade sin uppfattning med hennes. Med Rydbergs metamorf efter 

slutrapporten anser vi att denna betydde mycket för att ett beslut i frågan togs. Detta 
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resonemang förstärks ytterligare av att kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 

byggde sina beslut på rapporten i sina slutgiltiga uttalanden (se kap. 2). 

 

Resultatet från vår studie påvisar hur media kan påverka diskursen av olika ämnen och i 

olika kontexter. En vidare forskning som skulle varit intressant att studera är om 

sprutbytesfrågan var lika kontroversiell och hårdförd i andra städer, till exempel Kalmar 

som införde sin sprutbytesverksamhet strax innan Stockholm. Även skulle vår ursprungsidé 

varit intressant att undersöka, hur samverkan fungerade kring en sprutbytesverksamhet.   
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