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Syftet med studien var att belysa hur professionella inom beroendevården 

resonerade kring harm reduction insatser och nolltolerans. Vi ville även undersöka 

möjligheter till förändringsprocesser hos de personer som använder narkotika med 

hjälp av harm reduction insatser. Den metodologiska utgångspunkten bestod i 

hermeneutiken och det empiriska materialet samlades in genom en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bestod av sex professionella 

från tre olika kommuner.  

Resultatet är analyserat utifrån teorier från Moira von Wright och Michel 

Foucault. Studien visar att professionellas upplevelse av harm reduction i stora 

drag är positiva trots att mer problematisering behövs. Några av slutsatserna är att 

harm reduction möjliggör förändringsprocesser hos personer som använder 

narkotika där man kan nå och motivera personer till vidare behandling. 

Skadereducerande insatser försvåras dock av narkotikapolitiken som stämplar 

både de som använder narkotika och de professionella. En annan slutsats är att 

harm reduction inte kan jämföras med legalisering.  

  



  



Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ................................................................................................................... 1 

BEHANDLINGSPEDAGOGISKT PERSPEKTIV ..................................................................... 1 
BEGREPPSDEFINITIONER ................................................................................................ 2 

Harm reduction ........................................................................................................ 2 
Personer som använder narkotika ............................................................................ 2 
Professionella ........................................................................................................... 3 

BAKGRUND .................................................................................................................... 3 
Narkotikarelaterad dödlighet ................................................................................... 3 
Sveriges narkotikapolitik – ett historiskt perspektiv ................................................. 3 
Diagnosticering och behandling .............................................................................. 4 
Harm reduction ........................................................................................................ 5 

TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 6 
Narkotikapolitik ........................................................................................................ 6 
Harm reduction som insats för minskad dödlighet och smitta ................................. 7 
Möjliggörande av positiva förändringar .................................................................. 9 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................. 10 
Subjektskapande maktrelationer ............................................................................ 11 
Vi blir till i möten med andra ................................................................................. 12 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ...................................................................................... 13 

METOD ......................................................................................................................... 13 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................... 14 
Kvalitativ ansats ..................................................................................................... 14 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 14 
Urval ....................................................................................................................... 14 
Förberedelser ......................................................................................................... 15 
Insamling av material ............................................................................................. 16 
Bearbetning och analys av material ....................................................................... 16 

KVALITETSKRITERIER .................................................................................................. 17 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................... 18 

Informationskravet ................................................................................................. 18 
Samtyckeskravet...................................................................................................... 18 
Konfidentialitetskravet ........................................................................................... 18 
Nyttjandekravet ....................................................................................................... 19 

RESULTAT ................................................................................................................... 19 

NARKOTIKARELATERAD DÖDLIGHET ........................................................................... 19 
SYNEN PÅ SVENSK NARKOTIKAPOLITIK ....................................................................... 20 

Restriktiv narkotikapolitik - för individ eller samhälle? ........................................ 20 
Harm reduction som legalisering ........................................................................... 23 

DIAGNOSTICERING OCH BEHANDLING.......................................................................... 24 
Vem stämplar vem? ................................................................................................ 24 
Sjukdomsbegreppet – en flerbottnad historia ......................................................... 25 
Komplexiteten inom behandlingsarbete ................................................................. 26 

SYNEN PÅ HARM REDUCTION ....................................................................................... 27 



Att definiera skadereducerande insatser ................................................................ 27 
Insatsernas olika hinder och möjligheter ............................................................... 28 
Harm reduction – en väg in i behandling ............................................................... 31 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT ............................................................................... 33 
ANALYS ....................................................................................................................... 35 

Makt som lag och disciplin – ett gemensamt samhällskontrakt? ........................... 35 
Intersubjektivitet som förändringsprocess.............................................................. 36 
I möten med maktrelationer .................................................................................... 37 

DISKUSSION ............................................................................................................... 38 

METODDISKUSSION ..................................................................................................... 38 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 40 

Svensk narkotikapolitik i förhållande till harm reduction ...................................... 40 
Diagnosticeringens betydelse inom behandlingsarbete ......................................... 42 
Harm reduction-insatser – en motivationsfaktor? ................................................. 43 

SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER ............................................................................... 44 
PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER .................................................................................... 45 
VIDARE FORSKNING ..................................................................................................... 46 

REFERENSER ............................................................................................................. 47 

MISSIV ............................................................................................................................ 1 

INTERVJUGUIDE ......................................................................................................... 3 



 

  



 

 



 

 

1 

INLEDNING 
Under de senaste åren har en kraftig ökning av Sveriges narkotikarelaterade dödsfall 

registrerats. Till Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2014 rapporterades 765 

narkotikarelaterade dödsfall till skillnad från 2013, då antalet var 30 % lägre 

(Socialstyrelsen, 2015b; Folkhälsomyndigheten, 2015). Den narkotikarelaterade 

dödligheten i Sverige är näst högst i Europa, enligt senaste mätningar från European 

Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2015). Det blir därför 

högst aktuellt att belysa hur vårt svenska synsätt på narkotika upplevs fungera inom 

beroendevården. Sveriges narkotikapolitik härstammar ur tanken om ett samhälle där 

narkotikaanvändning inte skall existera, där man vill skapa ett samhälle fritt från 

narkotika (Tham, 2005; Tops, 2001). Utifrån detta synsätt ställer vi oss därför frågan; 

hur professionella anser att skadereducerande insatser och möjliggörandet av 

livskvalitet för personer som använder narkotika, bör implementeras? Samt vem eller 

vad, professionella och personer som använder narkotika formas till, genom samhällets 

normer och olika harm reduction-insatser under mötet med varandra. 

Ämnet narkotikarelaterad dödlighet är idag aktuellt i flera avseenden. Debatten går 

mellan att behålla en restriktiv narkotikapolitik som betonar att det ska vara svårt att 

knarka, till det mer liberala synsättet det är allas mänskliga rättighet till god hälsa 

(Svensson, 2012). Står sig tankessättet om att disciplin och kontroll är det mest 

effektiva verktyget? Gentemot synsättet om narkotikaanvändande som 

sjukdomsdiagnos, som kan behandlas om än den inte kan botas. Skulle en förändring i 

visionen kunna innebära nolltolerans vad gäller narkotikarelaterade dödsfall, men en 

form av acceptans till att narkotikaproblematik kan behöva fler evidensbaserade 

alternativ till behandling? Personer som använder narkotika gör idag sin röst hörd 

gällande rättigheter och möjligheter att rädda sitt eget liv, men också för att rädda andra 

i liknande situationer. I mediala debatter uttrycks oro och frustration gällande bristande 

tillgång till rena sprutor och överdosprevention, samt svårigheter med att komma in på 

underhållsbehandling. Bland professionella inom beroendevården, sjukvårdspersonal, 

polis och politiker råder delade meningar om vad framtagna harm reduction-insatser kan 

komma att innebära för individer, framtiden och samhället i stort. Ett intresse för ämnet 

har på ett personligt plan vuxit fram över tid. Delvis genom verksamhetsförlagd praktik 

i England under år 2 av vår utbildning, samt litteraturstudier och mediala debatter. Vi 

har samtidigt följt utvecklingen i andra Europeiska länder gällande skadereduktion och 

synsätt till harm reduction-insatser, en utveckling som inte synliggjorts i Sverige i 

samma utsträckning. Vårt svenska förhållningssätt gällande vård och stöd förespråkar 

humanitära rättigheter och vi resonerar därigenom kring vad som kan ses som en sådan 

rättighet. Är harm reduction som insats en humanitär aspekt? Ytterligare intresse 

väcktes genom en konferens där Richert (2015) föreläste om forskningsfältet utsatthet 

och överdoser gällande personer som injicerar narkotika. Utifrån dessa inre samt yttre 

debatter önskar vi belysa området ytterligare. 

Behandlingspedagogiskt perspektiv 

Pedagogik är en beteckning som rör förändrings- och påverkansprocesser både på 

individ- och samhällsnivå. Grunden i pedagogik är att skapa strategier och utveckla 

tankesätt för personer som befinner sig i problematiska förhållanden. Det handlar om att 

skapa förutsättningar för förändring (Nilsson, 2008). Ett behandlingspedagogiskt 
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perspektiv har influerat den föreliggande studien med utgångspunkt i begrepp som 

problematisering och förändring, där fokus på faktorer som över tid och i nuet kan få 

betydelse för både samhälle och subjektskapande. Johansson (2012) menar att 

pedagogiskt arbete lämnar utrymme för utveckling av redan existerande mönster, 

maktförhållanden och nya tillvägagångssätt (ibid). Vilket vi hoppas kunna belysa med 

djup och relevans genom professionella inom beroendevårdens syn på skadereduktion, i 

förhållande till tidigare forskning och egna reflexioner. För professionella inom 

beroendevård blir detta av behandlingspedagogiskt intresse. Hur skadereducerande 

insatser skulle kunna gynna personer som använder narkotika genom att öka motivation 

till förändring och samtidigt skapa en känsla av meningsfullhet i mötet med den 

professionella. Den föreliggande studien belyser genom detta även vem eller vad vi kan 

upplevas bli i mötet med andra, både som professionell samt som en person som söker 

hjälp och stöd. Vår förhoppning är att en komplex livssituation inte behöver 

genomsyras av en hopplös framtidstro ”Efter många överdoser och återfall under mina 

försök att sluta insåg jag att min högsta prioritering är att överleva. Det går inte att 

vårda en död narkoman” (Funquist, 2015, s. 3). Vårt mål med studien blir att vrida och 

vända på olika perspektiv, då området är oerhört komplext. Vi önskar undvika 

uppenbara personliga ställningstaganden med förhoppning om att resultat skall kunna 

ställas mot, för eller vid sidan av teorier och metoder, tidigare forskning samt aktuella 

debatter; och tala för sig själv. 

Begreppsdefinitioner  

Kommande avsnitt redogör några av de begrepp som använts i studien för att beskriva 

avgränsningar och förenklingar som gjorts. Detta för att förtydliga studien samt skapa 

ytterligare förståelse för läsaren. Nedan redogörs val av begrepp som harm reduction, 

personer som använder narkotika samt professionella. 

Harm reduction 

Den direkta svenska översättningen av harm reduction är skadereduktion, som vi även 

valt att använda i studien om än inte i samma omfattning. Betydelsen på harm reduction 

samt skadereduktion som begrepp i denna studie grundar sig i de fyra delar som 

EMCDDA förespråkar: underhållsbehandling, sprututbytesprogram, injektionsrum och 

överdosprevention (EMCDDA, 2010). Detta då insatserna återfinns i andra Europeiska 

länder, samt för att begränsa och skapa fokus i studien. Harm reduction är idag en 

officiell policy som förespråkas av Förenta Nationerna (FN). International harm 

reduction associations (IHRA) definition av harm reduction-insatser syftar till policys, 

program och verksamheter med mål att reducera ohälsa och sociala samt ekonomiska 

konsekvenser av både lagliga och olagliga preparat. Utan att nödvändigtvis behöva 

minska sin narkotikaanvändning. Definitionen baseras på mänskliga rättigheter och 

allas rätt till vård (EMCDDA, 2010; Johnson, 2005). 

Personer som använder narkotika 

Det finns ett flertal begrepp som teoretiker, forskare och professionella inom 

beroendevård använder för att beskriva de personer som befinner sig i 

missbruksproblematik. Harm reduction-insatser bedrivs både inom hälso- och sjukvård 

vilket skapar en svårighet att använda enskilda begrepp som klient, patient eller brukare. 
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Av denna anledning använder vi oss därför av begreppet personer som använder 

narkotika. Detta för att undvika stämpling samt neutralisera begreppet. 

Professionella 

Det finns ett flertal begrepp som beskriver personer som arbetar inom beroendevård, då 

harm reduction-insatser bedrivs både inom hälso- och sjukvård samt kommunala 

instanser. Utifrån detta kan enskilda begrepp som praktiker, behandlare eller 

yrkesverksamma skapa svårigheter och verka missvisande. Av denna anledning har vi 

valt att använda oss av begreppet professionella – oavsett position eller professionell 

benämning i förhållande till ämnet. 

Bakgrund 

Detta avsnitt redogör övergripande innebörden av narkotikarelaterad dödlighet, 

tillsammans med en kort historisk översikt av Sveriges narkotikapolitik och 

beroendevård. Vidare redogör vi för diagnossystem, styrdokument och riktlinjer som 

anses vara av betydelse inom beroendevård, samt hur stöd och behandling bedrivs 

generellt i Sverige. En kort redogörelse gällande harm reduction-insatser avslutar 

avsnittet. 

Narkotikarelaterad dödlighet 

Det internationella narkotikaindex som utgår från underliggande dödsorsaker enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition, innebär att den sjukdom eller skadeorsak 

som ursprungligen startat förloppet av händelser som direkt lett till döden, bedöms som 

dödsorsak. Sveriges nationella narkotikaindex gällande narkotikarelaterade dödsfall 

beräknar både de underliggande och bidragande orsakerna. Beräkningarna sker utifrån 

Socialstyrelsens dödsorsaksregister, där förgiftning, narkomani eller drogberoende 

nämnts på dödsorsaksintyget. I Sverige används även forskningsregistret Toxreg som 

redovisar rättsmedicinska dödsorsaksundersökningar. Toxreg är ett samarbete mellan 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Karolinska Institutet, 

där inblandning av samtliga illegala preparat samt läkemedlen metadon och buprenorfin 

bedöms som narkotikarelaterade dödsfall. Definitionen i Toxreg skiljer sig därför från 

de två ovan nämnda index (Folkhälsomyndigheten, 2015). I Socialstyrelsens (2016) 

analys av dödsorsaksregistret från 2014 ges en överskådlig bild över narkotikarelaterad 

dödlighet i Sverige. Enligt analysen har hälften av dödfallen skett av överdoser, där 

opiater är överrepresenterade. Socialstyrelsen vill med analysen få vetskap om och 

kunna skapa preventiva insatser för att förhindra de narkotikarelaterade dödsfallen 

(Socialstyrelsen, 2016). 

Sveriges narkotikapolitik – ett historiskt perspektiv 

En utgångspunkt som genomsyrat Sveriges alkoholpolitiska historia har byggt på ett ”vi 

och de” tänk. Individen ansågs själv ha huvudansvaret för sin problematik och 

därigenom ett eget ansvar att sluta med bland annat alkohol. Personer med 

missbruksproblematik, egendomslösa, fattiga, sjuka och gamla ansågs sakna inflytande i 

samhällets utveckling och lagstiftning, och beskrevs därigenom som ”utstötta”. Fokus 

låg på att skydda samhället från personer som framställdes ”udda” och farliga, det var 

även detta tänk som blev grunden för 1913 års alkoholistlag. År 1931 justerades lagen 

från ett samhällsperspektiv till att fokusera ytterligare på terapeutiska och 
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individbaserade insatser. Lagen hölls oförändrad fram till år 1955 då 

nykterhetsvårdslagen togs i bruk, och slogs senare ihop år 1978 med barnavårds- och 

socialhjälpslagen till dagens socialtjänstlag (Holgersson, 1998). 

Under 1960-talet då narkotika dök upp mer frekvent i Sverige skapades en vision för att 

utrota fenomenet, detta då preparaten inte ansågs tillräcklig kulturell förankrade. 

Sverige bedömdes därigenom kunna genomföra en restriktiv politik genom goda 

ekonomiska resurser och sitt geografiska läge (Goldberg, 2004). Narkotikastrafflagen 

växte fram år 1968 och gäller än idag (SFS 1968:64). Till en början riktade sig lagen till 

försäljning, smuggling och tillverkning av narkotika, år 1988 blev eget innehav och 

bruk olagligt (Goldberg, 2004). Nils Bejerot startade år 1969 en folkrörelse mot 

narkotika som idag har utformats till en kollektiv restriktiv modell, med målet ett 

narkotikafritt samhälle - där nolltolerans mot narkotika råder (Svensson, 2012). Enligt 

Richert (2014) och Missbruksutredningen (SOU 2011:35) skapar det restriktiva 

förhållningssättet en rädsla att söka hjälp bland personer som använder narkotika, då de 

uttrycker en rädsla att straffas för sin problematik. Tops (2001) belyser hur staten i 

Sverige länge haft makt som anpassar och styr människor och samhällsutveckling. Där 

statens makt innefattar en rättighet till att ingripa i individers liv om detta anses 

nödvändigt. Författaren menar vidare att vi bör reflektera över hur vi valt att definiera 

användande av narkotika som socialt problem, vem som tagit de avgörande besluten och 

hur Sveriges narkotikapolitik påverkats av internationella system. Ett lands struktur när 

det kommer till politiska och sociala system är uppbyggt utifrån hur lagstiftning, 

kontroll, straff, vård och behandling är organiserat (Tops, 2001). Inom svensk 

narkotikapolitik finns tre grundläggande delar enligt Svensson (2012): straffrättslig 

kontroll - för att begränsa tillgång och införsel av narkotika, prevention - för att 

förebygga tidiga debuter av narkotika samt behandling – som syftar till att minska 

efterfrågan hos personer med ett redan utvecklat narkotikaanvändande (ibid). I Sverige 

kan harm reduction-insatser upplevas svåra att acceptera, då ANDT-strategin (alkohol-, 

narkotika-, doping- och tobaksstrategin) förespråkar ett narkotikafritt samhälle och inte 

nämner de olika skadereducerande som finns tillgängliga (EMCDDA, 2010). Harm 

reduction ses i Sverige inte som en fristående del inom beroendevården, vilket medför 

att skadereduktion integreras i befintliga behandlingsprogram, istället för att verka som 

enskild insats (Richert, 2014). Det kan anses svårt att införliva harm reduction-insatser i 

Sverige på grund av strikt narkotikapolitik och motstånd till förändring (Svensson, 

2012; Goldberg, 2004). Richert (2014) menar att insatser som inte förespråkar vidare 

narkotikaanvändning är lättare för svenskar att acceptera. 

Diagnosticering och behandling 

Användande av narkotika kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket diagnossystem 

man använder sig av, det handlar om hur man ser på problematiken. I version tio av 

International statistical classification of diseases and related health problems (ICD-10), 

ingår termerna substansberoende och skadligt bruk. I Sverige används ICD främst för 

diagnostisering inom hälso- och sjukvården. Inom forskning används Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (DSM). I den aktuella versionen DSM V används 

substansbrukssyndrom med olika grader av problematik (Socialstyrelsen, 2015a). Den 

tidigare versionen DSM IV innehöll istället två begrepp: missbruk och beroende, detta 

då begreppen var för sig upplevdes missvisande och svårdefinierade. Trots att DSM V- 

versionen implementerat begreppet substansbrukssyndrom förekommer fortfarande 
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missbruk och beroende i forskning, litteratur och i Socialstyrelsens riktlinjer (Richert, 

2014; Socialstyrelsen, 2015a). Begrepp som missbruk och beroende beskrivs i 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) ha fått en tydligare liknelse till sjukdomstillstånd 

än tidigare genom nyvunnen kunskap. Fler personer som använder narkotika hamnar 

inom hälso- och sjukvården idag, då behandlingsinsatserna har fått en mer medicinsk 

prägel (ibid). Sveriges syn på narkotika och dess påverkan beskrivs fokusera mer på 

somatiska effekter än på psykiska effekter (Goldberg, 2004), och beskrivs traditionellt 

sett vara en förespråkare av drogfria alternativ, och kan därför anses tillhandahålla färre 

medicinska alternativ i jämförelse med resten av Europa (SOU 2011:35). Edman (2011) 

menar i sin tur att dagens syn på narkotikaanvändande är komplicerad och svår att 

definiera som sjukdom eller ej. 

Inom Sveriges missbruk- och beroendevård delas ansvaret för vård och behandling 

mellan kommun och landsting, och regleras i socialtjänstlagen (SoL 2001:453) samt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Där medicinsk behandling beskrivs 

innefatta läkemedelsbehandling, rådgivning och återfallsprevention. Psykosocial 

behandling berör i sin tur insatser som förändrar de psykologiska eller sociala 

relationerna kring narkotikaanvändandet (SOU 2011:35). För att främja arbetet har 

nationella riktlinjer tagits fram som handlar om tillgången till behandling och rätten till 

vård och stöd (Socialstyrelsen, 2015a). Regeringens pågående ANDT-arbete har som 

mål att hantera och hindra problematik som kan uppstå vid användning av narkotika. 

Vikt läggs även på samverkan mellan verksamheter för mer gynnsamt resultat 

(Regeringen, 2015). Varje år sammanställs en nationell rapport av narkotikasituationen i 

Sverige - Europeiska Centrumet för kontroll av Narkotika och Narkotikamissbruk 

(ECNN), som sedan blir en del av den årliga rapporten för länder i Europa - The 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2015). 

Harm reduction 

Harm reduction-insatser beskrivs ha sin början under 1980-talet som följd av den HIV-

epidemi som brett ut sig i Europa, harm reduction blev sedan ett accepterat koncept 

först på 1990-talet. År 2010 gav EMCDDA ut en omfattande rapport gällande harm 

reduction-insatser, med rekommendationer om hur främjande arbete gällande 

skadereducering och reducering av narkotikarelaterad dödlighet bör bedrivas. 

Europeiska länders olika förhållningssätt till insatserna har även spelat en stor roll i den 

internationella utvecklingen (EMCDDA, 2010). Det finns olika sätt att implementera 

harm reduction-insatser när det kommer till riskfyllt användande av narkotika. De 

insatser som beskrivs vanligt förekommande i Europa är underhållsbehandling, 

sprututbytesprogram, injektionsrum och överdosprevention (EMCDDA, 2010; Johnson, 

2005). Sverige var ett av de första länderna i Europa med att införa sprututbytesprogram 

(EMCDDA, 2010), programmen regleras i Lag 2006:323 om utbyte av sprutor och 

kanyler (SFS 2006:323) samt i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:2) som 

reglerar att sprututbytesprogram endast får bedrivas genom landsting. Syftet med 

verksamheterna är att minska sjukdomar relaterade till injicering av narkotika och 

samtidigt motivera till behandling (SOSFS 2007:2; SFS 2004:168). Socialstyrelsens 

författningssamling (2009:27) innehåller föreskrifter om hur läkemedelsassisterad 

behandling vid opiatberoende (LARO), bör gå tillväga och vilka personer som har rätt 

till insatsen (SOSFS 2009:27). Substitutionsbehandling har som mål att minska intag av 

narkotika, minska narkotikarelaterade skador och reducera narkotikadödligheten 
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(EMCDDA, 2010). Missbruksutredningens (SOU 2011:35) bedömning är att Sverige 

bör utöka tillgängligheten för både substitutionsbehandling och sprututbytesprogram. 

Injektionsrum som skadereducerande insats fanns under år 2010 i sex länder: Tyskland, 

Spanien, Norge, Nederländerna, Luxemburg och Schweiz. Huvudsyftet med insatsen är 

att bidra till stressfria miljöer för personer som använder narkotika, samt minska 

narkotikarelaterad dödlighet samt risk för virusinfektioner. Naloxonprogram är en 

överdospreventionsinsats, och fanns under år 2010 i fem länder, samtidigt som fler 

länder planerar uppstart. Naloxon motverkar akuta opiodöverdoser och distribueras i 

preventionssyfte vid deltagande i naloxonprogram (EMCDDA, 2010). I Sverige finns 

naloxon i injektionsform och administreras av sjukvården (FASS, 2014), i andra 

europeiska länder har naloxon i sprayform blivit allt vanligare för att minska 

smittspridning och injektionsskador (EMCDDA, 2010). 

Tidigare forskning 

Vi diskuterade personliga förförståelser och eventuella svårigheter med definitioner och 

begrepp innan vi påbörjade sökningar efter tidigare forskning. Vi breddade även vår 

insyn i aktuella debatter gällande svensk- och internationell narkotikapolitik, 

narkotikarelaterad dödlighet samt förebyggande insatser för att skapa ytterligare 

perspektiv. För att skapa god kunskap gällande området har vår forskningsöversikt 

anpassats för att ge en bild av tidigare forskning, var eventuella luckor tidigare 

synliggjorts samt vilka begrepp, metoder, strategier och teorier som kan anses 

användbara inom området. Arbetet med forskningsöversikten var en ständig process 

under hela arbetets gång (Bryman, 2011). Listor med engelska sökord arbetades fram 

och användes i Linnéuniversitetets olika databaser Academic Search Premier (EBSCO), 

Social Services Abstracts (SSA), Libris och SwePub, vilka ansågs lämpliga på grund av 

dess relevans till behandlingspedagogiskt arbete inom missbruk- och beroendevård. 

Några av de sökord vi använde oss av var ”harm reduction”, ”substance abuse”, ”drug 

related deaths”, ”therapeutic alliance”, ”treatment effectiveness” och ”drug laws & 

regulations”. Tillgängliga instrument på databaserna som subject term, truncation och 

thesaurus användes för att specificera sökningarna ytterligare. Tidigare forskning 

innefattar endast publikationer som är peer-reviewed och publicerade mellan 2000-2016 

för att skapa tillförlitlighet samt aktualisera innehållet (Bryman, 2011). Detta innebär 

dock inte att vi bortsett från mänsklig granskning av artiklar, avhandlingar och 

vetenskapliga publikationer. På samma sätt har övrig litteratur i bakgrund och teoretiska 

utgångspunkter granskats med nyanserade och kritiska ögon. Forskning som valts 

utgick ifrån vårt syfte och frågeställningar med anknytning till harm reduction-insatser. 

Fokus lades på nyare forskning då området ständigt förändras och har utvecklats 

markant under de senaste åren. Artiklar valdes bort som ansågs osäkra eller otydliga, 

studier med litet omfång samt studier som ansågs irrelevanta för vårt syfte. Vårt mål har 

varit att använda oss av primärkällor så långt som möjligt. 

Narkotikapolitik 

Moore, Fraser, Törrönen och Eriksson Tinghög (2015) jämförde Australiens- och 

Sveriges narkotikapolitik utifrån respektive handlingsplan mot narkotika, alkohol och 

tobak. De två ländernas förhållningssätt till harm reduction-insatser beskrivs i rapporten 

skilja sig åt genom det politiska synsättet i Australien som betonar harm reduction-

insatser som en grundpelare, till skillnad från Sverige. En orsak till synliga skillnader i 
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handlingsplaner och förhållningssätt menar författarna kan bero på ländernas olika 

perspektiv: i Australien beskrivs fokus ligga på både samhälls- och individperspektiv, 

medan Sverige beskrivs lägga större tyngd på att skydda omgivningen (ibid). Tops 

(2001) jämför i en studie Sverige- och Nederländernas narkotikapolitik, och belyser hur 

Nederländerna satsar på kombinerade harm reduction-insatser för individ och samhälle, 

till skillnad från Sverige som har som mål att eliminera all narkotika ur landet (ibid). 

Tuukka (2007) menar i sin rapport om den finska samt internationella 

narkotikapolitiken gällande införandet av harm reduction att skadereducerande insatser 

som exempelvis sprututbyten och substitutionsbehandling istället bör ses som 

möjlighetsskapande insatser. Tuukka (2007) beskriver hur skadereduktion i 

kombination med intensifierad straffrättslig kontroll, skapar ett nytt narkotikapolitiskt 

paradigmskifte som jobbar parallellt för samma mål (ibid). Van Der Berg, Smit, Van 

Brussel, Coutinho och Prins (2007) har i sin forskningsrapport studerat betydelsen av 

kombinerade insatser gällande harm reduction i Nederländerna. I studien deltog 1640 

personer med injektionsmissbruk, varav 1276 testats minst 2 gånger för 

infektionssjukdomar som HIV och Hepatit C under perioden för studien, åren mellan 

1985-2005. Resultatet beskriver hur skadereduktion ses som fungerande och effektivt 

genom ett fullt deltagande i harm reductionprogram, kombinerade insatser gällande 

sprututbytesprogram samt underhållsbehandling, men att insatserna inte fungerar som 

isolerade insatser var för sig (ibid). 

Harm reduction som insats för minskad dödlighet och smitta 

Under åren 1988-2000 deltog totalt 697 personer i metadonbehandling i Stockholm 

enligt en studie av Fugelstad, Stenbacka, Leifman, Nylander och Thiblin (2007). 

Studien beskriver hur de som befann sig i behandlingen hade lägst dödlighet och hur de 

som blev utskrivna efter avbruten behandling löpte en 20 gånger högre risk att dö en 

onaturlig död. I studien påvisas även hög risk för dödlighet gällande de personer som 

vägrats behandling. Författarna noterade 89 fall av metadonöverdoser som ledde till 

döden, men bara 2 av dessa kunde bevisas vara läckage från programmet. Forskarna i 

studien menar att programmen kan ses som ett verktyg till att minska dödlighet, men då 

gäller det att personerna stannar i behandlingen och att preparaten inte skapat läckage. 

(ibid). Enligt en nyare rapport av Fugelstad (2015) kan den tilltagande dödligheten av 

buprenorfin, metadon och fentanyl härledas till hela Sverige, hon menar att dödligheten 

numer sannolikt beror på läckage från utökad substitutionsbehandling (ibid). I Frankrike 

har buprenorfin blivit landets huvudsakliga strategi för substitutionsterapi, detta för att 

försöka förbättra synen på och sättet att behandla personer som använder narkotika. I 

det så kallade ”Franska systemet” menar man att personer i substitutionsbehandling 

samtidigt får chansen att leva ett socialt liv med resor, jobb och utbildning. Att det är 

livskvaliteten som ligger i fokus och inte nödvändigtvis valet av substitutionsbehandling 

(Tuukka, 2007). 

I en jämförelsestudie mellan Rotterdams- och Stockholms smittförekomst av hepatit hos 

personer som injicerar narkotika påvisades att hepatitsmitta inom denna målgrupp var 

vanligare i Stockholm. Av de 310 undersökningspersonerna i Stockholm var 86,5% 

positiva med hepatit C, och i Rotterdam var 38,8% av 452 deltagare positiva med 

hepatit C. Detta menar författarna styrker evidens till minskad smittorisk i samband med 

sprututbytesprogram, då Rotterdam bedrev sprututbytesprogram i motsats till 

Stockholm (Norden, van Veen, Lidman, Todorov, Guarita, Kretzschmar & Wiessing, 
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2013). Stenström (2008) genomförde en longitudinell studie över Malmös 

sprututbytesprogram, där resultatet inte tyder på en minskning i smittorisker. Stenström 

(2008) menar dock att det är mer komplext än att se till sådana beräkningar, och att det 

finns andra fördelar med programmen. Han menar att de samtidigt bör ses som ett stöd 

till vidare integrering in i samhället genom att professionella på sprututbytesprogram 

blir kontinuerliga kontakter och kan ses som skyddsfaktorer. Även Matris (Bråbäck, 

Nilsson, Isendahl, Troberg, Brådvik & Håkansson, 2016), en svensk pilotstudie över 

Malmös sprututbytesprogram, visar att programmen inte bara bör ses som en 

skadereducerande insats. Utan även som ett kompletterande verktyg och en modell som 

banar väg in till behandling eller andra former av insatser. 

Effekten av injektionsrum, beskrivs vara svår att fastställa, då begränsad mängd 

forskning finns om dess samband till minskad dödlighet (Richert, 2014). Viss forskning 

visar dock på positiva resultat, samtidigt som de redogör för utmaningar som kan uppstå 

(Kinnard, Howe, Kerr, Skjødt Hass & Marshall, 2014; Marshall, Milloy, Wood, 

Montaner & Kerr, 2011; Zurhold, Degkwitz, Verthein & Haasen, 2003). Marshall et.al 

(2011) undersökning av Vancouvers safe injection facility (SIF) visar på minskad 

narkotikarelaterad dödlighet, men som endast kunde utläsas i en 500 meters radie där 

SIF-mottagningen var lokaliserad (ibid). I Hamburg har consumption rooms (CR) 

inrättats, CR riktar sig främst till personer med intravenöst narkotikaanvändande men 

även till personer med andra intagningssätt av narkotika. En statistisk undersökning 

över Hamburgs CR visar en reducering i riskbeteende, hälsotillstånd och intag på 

allmänna platser för personer som använder narkotika. Under intervjuer med 

socialarbetare på Hamburgs CR belyses dock negativa faktorer med insatsen, som 

beskrivs genom stressade arbetsförhållanden samt en rädsla för att det skall ske akuta 

överdosfall i en miljö som arbetar för att vara säker (Zurhold et.al., 2003). 

Forskning har visat att naloxonprogram och överdosprevention är effektivt när det 

kommer till minskning av narkotikadödlighet (Richert, 2014; Ritter & Cameron, 2006; 

Rowe, Santos, Vittinghoff, Wheeler, Davidson, & Coffin, 2015). Under åren 2006-2010 

genomförde Doe-Simkins, Quinn, Xuan, Sorense-Alawad, Hackman, Ozonoff och 

Walley (2014) en studie i Massachusetts, USA där 4926 personer i narkotikamissbruk 

deltog i overdose education and naloxone distribution (OEND). Efter utbildning och 

tillgängliggörandet av naloxon som överdosprevention för denna grupp, uppgav 4553 

personer att de inte behövt använda sitt naloxon-kit. Medan 373 personer uppgav att de 

gett preparatet som hjälp till andra som överdoserat, då överdoserna oftast skett 

tillsammans med någon bekant. Studien betonar även att utdelandet av naloxon-kit inte 

har visat något samband med ökad opioidanvändning. Utifrån studiens resultat menar 

författarna att over-the-counter tillgänglighet bör utforskas ytterligare (ibid). Drug 

overdose prevention education project (DOPE) i USA, har jobbat med utdelning av 

naloxon samt överdosträning sedan 2003. Under åren 2010-2013 undersöktes 2500 

deltagare i naloxonprogrammet om deras tidigare erfarenheter av narkotikarelaterade 

överdoser. 1502 deltagare hade bevittnat överdoser och 813 deltagare hade själva 

överdoserat tidigare. 702 av deltagarna rapporterade överdosfall efter träningstillfället 

där de använt sig av naloxon, 95,7% av fallen överlevde överdosen och 1,4 % av fallen 

kom försent till platsen för återupplivning (Rowe et.al, 2015). Detta menar Rowe et.al 

(2015) kan tyda på att naloxon har en effektminskning på narkotikarelaterade dödsfall 

(ibid). Svårigheter med att ge naloxon till personer som använder narkotika och deras 

närstående i Sverige, kan enligt Richert (2014) förklaras genom att de som tilldelats 
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preparat inte alltid gett sitt medgivande. Annan kritik mot naloxon är att det kan ge en 

falsk trygghet (ibid). En norsk litteraturstudie visar att användning av naloxonspray kan 

reducera smittorisker för sjukvårdspersonal i motsats till naloxon som injiceras vid 

överdosfall (Lobmaier, Dalsbø & Clausen, 2011). 

Möjliggörande av positiva förändringar 

Tuukka (2007) belyser komplexiteten i vem som innehar den egentliga expertisen i val 

av lämplig behandling när det kommer till personer som använder narkotika - 

klienten/patienten eller de professionella. Tuukka (2007) intervjuade personer i aktiva 

eller tidigare narkotikamissbruk som är medlemmar i klientorganisationer i Finland, där 

organisationerna ger direkt stöd till opiatanvändare eller stöd inom 

substitutionsbehandling. Författaren beskriver hur respondenterna upplever att de 

professionella har undermålig kunskap, dåligt bemötande, agerar nedlåtande och brister 

i dagliga rutiner. Respondenterna i studien betonar även vikten av att bli sedda som 

individer med olika historier, förutsättningar och livssituationer. Där de menar att de 

inte bara bör ses som personer som använder narkotika, utan även som experter på sin 

egen sjukdom och sitt liv kring denna. Målgruppen bör därför enligt rapporten få sina 

rättigheter och åsikter som klient/patient respekterade, då det är de som kommer känna 

av effekterna av substitutionsbehandlingen, både i positiva och negativa avseenden 

(ibid). 

Tidigare forskning visar att socialarbetares upplevelse av harm reduction-insatser kan 

variera inom behandlingsområdet, trots detta har majoriteten av socialarbetarna en 

positiv syn på insatserna (Davis & Hawk, 2015; Mancini, Linhorst, Broderick & 

Bayliff, 2008). Davis och Hawks (2015) genomförde en vinjettundersökning av 387 

socialarbetare på akutmottagningar i Pennsylvania för att undersöka acceptans av olika 

behandlingsmetoder samt frekvensen av metoderna. Harm reduction visade sig vara den 

minst accepterade behandlingsmodellen med 43,6 %, men även bland de med motstånd 

till harm reduction som koncept använde sig 81 % av insatserna minst en gång eller fler 

under vinjettundersökningen (ibid). Trots att majoriteten av de 37 intervjuade 

personerna i Mancini et.al. (2008) undersökning hade en positiv syn till harm reduction 

uttryckte vissa professionella kritik mot insatserna. Detta rör sig bland annat om 

upplevelser av att de tillåter bruk, att drogfrihet inte längre är målet och att de personer 

som använder narkotika inte får känna av konsekvenserna av sitt användande. Några av 

intervjupersonerna beskrev även hur de kämpade med etiska dilemman då man tillåter 

insatser som kan medföra stora risker för personer som använder narkotika, såsom 

överdoser, sjukdomar och kriminalitet. Svårigheter med att använda harm reduction i 

praktiken enligt undersökningen berodde på socialarbetarnas osäkerhet om insatsen och 

okunskap inom området (ibid). Okunskap om harm reduction generellt kan bidra till en 

negativ syn om konceptet enligt Eversman (2012). Författaren menar vidare på att man 

kan motverka detta genom att skapa ytterligare kännedom om harm reduction som 

insats och implementera modellen som en del i socialarbetarens utbildning (ibid). 

Strike, Guta, Prinse, Switzer och Carusone (2014) genomförde en fallstudie över Casey 

House sjukhus, där huvudsyftet med studien var att undersöka effekterna av att 

implementera harm reduction-insatser i en sjukhusmiljö. De fann att då risker med 

narkotikarelaterade skador minskats genom harm reduction, så uppkom nya risker som 

exempelvis konflikter mellan patienter, aggression mot personal och utökat klientel. 
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Studien betonar därav vikten av problematisering innan genomförande av förändringar 

av olika insatser. 

Forskning som utförts på 330 deltagare i metadonprogram i Texas USA, visar att 

rådgivning som bygger på stöd till skillnad från straff, ökar chansen att uppnå positiva 

förändringar. Deltagare i studien menar att terapeuter som fokuserar på prevention, 

klientrelationer och känslomässiga problem har större möjlighet att åstadkomma 

förändring än de som inriktar sig på övervakning, positiva urinprov och problemlösning 

(Joe, Simpson & Rowan-Szal, 2009). Under 76 intervjuer med både personer som 

använder narkotika och professionella på tre kliniker för substitutionsbehandling för 

opiatberoende i Australien, visade sig att många hade en negativ syn över hur systemet 

var upplagt och upplevde detta som kontraproduktivt. De professionella ansåg att man 

inte tog tillvara på mötet utan de personer som använde narkotika fick stå i kö, hämta 

sin medicin och sedan gå. Då klinikerna senare införde inriktad hepatitbehandling 

upplevdes den terapeutiska alliansen förbättras. Anledningar till detta var att man 

möjliggjorde en helhetssyn sett till hälsa, och de professionella inom beroendevården 

upplevdes mer engagerade då de inte bara var några som delade ut medicindoser (Rance 

& Treloar, 2014). Richert (2014) genomförde intervjuer på ett sprututbytesprogram i 

Sverige, där deltagarna i programmet beskrev hur verksamheten var en av de få platser 

de kunde besöka utan att riskera att bli avvisade eller konfronterade av polis. I 

intervjumaterialet framkom att deltagarna genom detta inte upplevde sig som ”hopplösa 

knarkare”, farliga eller kriminella. Deltagarna betonade även betydelsen av det 

respektfulla och varma bemötandet av personalen. 

På Köpenhamns SIF-mottagning noterades positiva beteendeförändringar hos personer 

som använde narkotika (Kinnard et.al, 2014). Undersökningen visar att ökad motivation 

möjliggjorts genom att SIF-mottagningen kunde liknas med en lågtröskelverksamhet, 

där personer som använder narkotika möter personal i snitt en gång i veckan (ibid). 

Casey House sjukhus implementerade harm reduction-insatser som beskrevs innebära 

positiva förändringar för personer som använde narkotika, samt gynnsamma 

förändringar i kommunikationen professionella och patienter emellan. Från att inte 

behöva dölja sitt narkotikaanvändande till att det utvecklades en mer öppen dialog 

genom en terapeutisk allians (Strike et.al., 2014). Socialarbetarna i Mancini et.al. (2008) 

undersökning beskriver även fördelar med harm reduction-insatser gällande 

relationsskapande med personer som använder narkotika. De professionella menar att 

ett harm reduction perspektiv bidrar till en mer neutral hållning till återfall och minskad 

stigmatisering, samt skapar bättre och längre relationer till personer som använder 

narkotika (ibid). 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien inspireras från delar ur Michel Foucaults teorier gällande maktrelationer, makt 

som lag, makt som disciplin, kunskapsfigurationer, problematisering, 

förbättringsmöjligheter, normalisering, etik, subjektets position, samt historiska 

betydelser för nutid (Foucault, 1970; Foucault, 1980; Foucault, 1983 & Foucault, 1987). 

Studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är influerad av Moira von Wrights 

(2000) rekonstruktion av Meads intersubjektivitetsteori, där vi valt att fokusera på 

hennes resonemang kring pedagogiska möten samt hinder och möjligheter till 

förändring. Resonemang gällande individers subjektskapande utifrån punktuella- och 

relationella perspektiv, samt uttrycket ”vad eller vem” lyfts samtidigt fram. För att 
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synliggöra för läsaren har därigenom begreppen kursiverats, och används vidare i analys 

av resultat. Genom valda teoretiska utgångspunkterna önskar vi skapa dimensioner i 

relevans till vårt kommande arbete som professionella inom beroendevården. Teorierna 

anses berika studien då vi önskar belysa professionellas möte med personer som 

använder narkotika, samt hur samhälle och individ gemensamt eller parallellt skapar 

subjekt under dessa möten. Samtidigt önskar studien belysa hur professionella upplever 

harm reduction som insats i förhållande till en svensk restriktiv politik. Foucaults teorier 

om maktrelationer, makt som lag samt makt som disciplin anses därav skapa ytterligare 

nyanser inom området då maktstrukturer möjligen påverkar de professionellas tillgång 

till arbetsmetoder och möjliggörande av förändring. 

Subjektskapande maktrelationer 

Vi har valt att inspireras av Michel Foucault i vårt arbete, en filosof som menar att 

maktrelationer är något föränderligt och subjektivt. Något vi, som tidigare nämnts, 

anser kan ge ytterligare en dimension till vår studie och ställas i förhållande till dagens 

komplexa narkotikapolitik, samt professionellas upplevelser av möjligheter och 

svårigheter gällande harm reduction-insatser inom beroendevården. Foucaults teorier 

om maktrelationer och samhällsstrukturer bygger på existens av kunskap, något han 

menar är kulturbetingat och som ständigt förändras genom tid (Foucault, 1983; 

Foucault, 1987). Han menar att det inte går att finna maktfria relationer, men betonar 

samtidigt att detta inte innebär att allt är makt (Nilsson, 2008). Foucault anses enligt 

Johansson (2012) ha mycket att tillföra pedagogiken när det kommer till lärande och 

lärandeprocesser, bland annat genom sina resonemang om diskurs, problematisering, 

disciplin och subjektets position (ibid). 

Foucault lade under sin verksamma tid fokus på forskningsobjekt som ansågs vara 

mindre forskat på, som exempelvis sinnessjukvård, fängelser, kriminalitet och andra 

former av ”avvikelser”. Han lyfter fram de grupper som beskrivs vara marginaliserade 

och bortglömda. Stora delar av Foucaults forskning handlar om institutioner där makt 

och kunskapsfigurationer växte fram ur historia, där makt och motstånd återfinns i 

vardagliga möten, händelser och situationer (Nilsson, 2008). Foucault beskriver i sitt 

verk Övervakning och Straff från år 1987, hur makt inte endast skall ses som ett 

utövande av staten eller personliga förmågor, utan också som något som lämnar 

utrymme för utveckling och förändring. Han menar istället att det handlar om hur vi 

benämner och talar om strategier i vårt samhälle. Han betonar genom detta vikten av 

förändringsprocesser samt vad det förflutna kan ha för betydelse för vår nutid. Alltså 

hur historia, det moderna samhället och människan skapat verkliga samt fiktiva gränser 

och indelningar som påverkar den disciplinära maktteknologin. Det moderna samhället 

har enligt Foucault två typer av makt, makt som lag där straff och förbud råder, samt 

makt som disciplin. Den disciplinära formen av maktteknik har kommit att karaktärisera 

det moderna samhället där vi normaliserar och försöker få människor att ”passa in”. Det 

handlar om en form av maktteknik där disciplin och kontroll tagit större plats (Foucault, 

1987). Utifrån detta menar Foucault att vi bör använda reflekterande tankar som 

människa och samhälle, att det ständigt finns utrymme för förbättringar. Om viss 

maktfördelning fungerat i ett tidigare skede, betyder detta nödvändigtvis inte att det 

följer och gynnar samhällets utveckling eller de människor som ses avvika från normen. 

Det är därför, enligt Foucault av vikt att ständigt problematisera vår samtid (Foucault, 

1983; Foucault, 1987). 
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”Det finns tillfällen i livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än 

man tänker, och se på annat sätt än man ser, är nödvändig att ställa om 

man vill fortsätta att betrakta och att fundera.” (Citerad i Nilsson, 2008 

s. 3) 

Då Foucault menar att kunskapsteoretiska förändringar gör skillnad gällande framtida 

händelser, anser han vidare att diskurs har betydelse i vårt sätt att kommunicera, skapa 

ordning, mönster i samhället samt inom oss själva. Foucault beskriver dessa former av 

samhällssanningar som något med både politisk samt etisk betydelse (Foucault, 1970). I 

Foucaults intresse låg just betydelsen av relationen mellan makt och kunskap samt hur 

dessa kan ses vara beroende av varandra. Han menar därigenom att relationens effekter 

kan synliggöras genom empiriska studier (Foucault, 1987), inte för att söka förklaringar 

på hur makten bedrevs, utan istället för att beskriva eventuella effekter av dessa 

sammansättningar (Foucault, 1983). Foucault menade att maktrelationer även 

producerar människan som subjekt då makt kan ses som en aspekt av alla 

mellanmänskliga relationer vid varje specifikt möte (Foucault, 1983). 

”The individual is an effect of power, and at the same time, or precisely 

to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation. 

The individual which power has constituted is at the same time its 

vehicle.” (Citerad i Gordon, 1980, s. 98) 

Vi blir till i möten med andra 

Moira von Wright (2000) rekonstruerar G.H. Meads teori om intersubjektivitet i sin 

avhandling ”Vad eller vem” där hon fokuserar på skapandet av ett pedagogiskt möte. 

Von Wright (2000) resonerar kring perspektivtaganden och subjektskapande samt vad 

det i sin tur kan innebära i mötet individer emellan. 

Subjektivitet innefattar enligt von Wright det vi kallar för jag, själv, personlighet och 

identitet. Hon menar vidare att vårt subjektiva själv blir till i mötet med andra, där 

individuella perspektivseenden formar andra människors subjekt. Intersubjektivitet 

innebär ett samspel mellan två subjekt där man genom handlande och vardande i mötet 

tar del av varandras subjektiva själv. ”Handling är det som utspelar sig mellan 

människor och subjektiviteten kommer till uttryck i tal och handling” (Von Wright, 

2000, sid. 51). Genom kommunikation skapas en bild av vem den andra är och inte vad 

den andres egenskaper är. För att möjliggöra ett intersubjektivt möte behöver individer 

som möts använda sig av sin reflekterande förmåga och se varandra som medvetna 

subjekt, som ett möte mellan ditt och den andres inre, självbild och förförståelse (Von 

Wright, 2000). 

Von Wright (2000) beskriver två perspektiv gällande subjektuppfattning, det 

punktuella- samt det relationella perspektivet. Ett punktuellt perspektiv isolerar 

individen till en specifik egenskap eller situation, där mötet förhindrar utbytet mellan 

subjekten, och man ser istället varandra som objekt. Ett punktuellt perspektiv inbjuder 

enligt von Wright inte till möjligheter att skapa ett genuint pedagogiskt möte. Istället 

handlar det om att se bortom individens egenskaper, se dem som unika subjekt och 

fånga upp intersubjektiviteten under de möten som uppstår. Ett relationellt perspektiv 

ser till hela människan genom intersubjektivitet, där fokus ligger på vem individen är - 

inte vad individen är. Det är även i detta möte som förändring är möjlig. Von Wright 

menar att det uppstår svårigheter i att se hela människan om vi inte försöker förstå ur ett 
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relationellt perspektiv, hon menar att det handlar om att ständigt söka medvetenhet och 

reflektera. I behandlingssammanhang beskrivs balansgången mellan ett subjektivt 

synsätt och nödvändig vård gynnande (ibid). Det handlar om att försöka se vår, den 

andres samt vår delade verklighet med empati. “Jag blir den jag är i mötet med andra” 

(Von Wright, 2000, s. 149). 

Von Wright (2000) menar att om professionellas kunskap upplevs otillräcklig för att 

möta individers behov, och i och med detta söker allt mer stöd i forskning och fakta. 

Kan den teoretiska kunskapen beskrivas minska möjligheter att fånga det unika hos 

människor - då man endast fokuserar på behovet och inte på individen. Pedagogiskt 

arbete handlar som professionell om att finna balans mellan att vara påläst och kunnig 

inom teoretiska ämnen, men att fortfarande inte vara för snabb i sina antaganden. Det 

handlar om djupare kunskap och inte om sin egen kunskap. För att uppnå ett genuint 

pedagogiskt möte anser Von Wright att det mest fördelaktiga är att kunna inta flera 

olika perspektiv i mötet. Den professionella kan då förbättra möjligheter till att se en 

individ för vem denne är och samtidigt försöka se vad som händer och varför - med 

objektiva ögon. Von Wright vill med sin rekonstruktion av Meads teori skapa 

reflekterande praktiker, som genom självmedvetenhet kan överväga konsekvenser av 

egna handlingar men även möjligheter (ibid). Enligt Von Wright gynnas ett 

intersubjektivt möte då vi kan”[…] avstå från att på förhand bestämma hur «det borde 

bli» eller hurdan eleven borde vara, för att i stället förhålla sig öppet undrande inför 

det möjliga” (Von Wright, 2000, s. 169). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa professionella inom beroendevårdens upplevelser och 

erfarenheter, gällande harm reduction-insatser för personer som använder narkotika. 

Studien kan ses som ett inlägg i en pågående diskussion och syftar till att förmedla 

professionellas syn på vilka förutsättningar till förändring som skapas eller inte skapas, i 

behandlingsarbete med harm reduction-insatser. Studien önskar samtidigt belysa 

professionellas syn på implementering och tillämpning av harm reduction-insatser i 

förhållande till nolltolerans mot narkotika. Vidare syftar studien till att synliggöra vilka 

subjekt som konstitueras i mötet med personer som använder narkotika, utifrån de 

professionellas resonemang. 

 Hur upplever de professionella inom beroendevården harm reduction-insatser 

gällande förebyggande av narkotikarelaterad dödlighet? 

 Vilka utmaningar, hinder och möjligheter upplevs av professionella inom 

beroendevården påverka implementering och utförandet av harm reduction-

insatser i praktiken? 

 Hur upplever professionella inom beroendevården möjliggörandet av förändring 

hos personer som använder narkotika, genom harm reduction-insatser? 

METOD 
Vår studie grundar sig i en kvalitativ undersökning där upplevelser bland professionella 

inom svensk beroendevård ligger i fokus. Sex respondenter från 3 olika kommuner 

deltog i studien genom att delge sin syn på harm reduction-insatser. Insatser som syftar 

till att motverka narkotikarelaterad dödlighet samt reducera skador för personer som 
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använder narkotika. I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt, urvalsprocesser, 

metodologiska ansatser, analysmetoder och kvalitetskriterier vår studie grundat sig i. 

Metodologiska utgångspunkter 

Då syftet med studien baserar sig i förståelse för människors upplevelser, synsätt och 

erfarenheter inom ett visst område, blir den hermeneutiska vetenskapstraditionen en 

naturlig utgångspunkt. Enligt Bryman (2011) tar hermeneutiken just hänsyn till sociala 

konstruktioner och helheten i människors liv, där det handlar om att känna empati för 

andra och ge utrymme till skillnader för att finna det unika. En subjektiv syn med 

inkännande och förförståelse är därför nödvändig för att skapa ett kontextuellt 

sammanhang av det berörda området, då det är tolkningar av handlingar och situationer 

som skapar förståelse och bör ligga i fokus (ibid). 

Kvalitativ ansats 

I studien gavs professionella inom beroendevården möjlighet att delta i studien genom 

en kvalitativ forskningsintervju. Genom den kvalitativa ansatsen gavs därigenom 

chansen att göra sin röst hörd och beskriva tolkningar av egenupplevda verkligheter 

(Bryman, 2001). Vilket frambringat en kunskap om hur professionellas verkligheter kan 

se ut. Genom val av ansats skapades möjligheten att fånga upp attityder, normer och 

känslor inom vårt specifika problemområde (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien 

redovisas genom beskrivningar och berättelser i ord, där vi som mottagare av empirisk 

data låter språket tala för sig själv genom att vi tolkat, skapat sammanhang och 

förståelse. Vi anser att en kvalitativ ansats gynnat vår studie genom att skapa djup och 

kvalitet inom området, till skillnad från en kvantitativ studie som hade lagt vikt på 

generaliserbara samband genom siffror och statistik (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 

Urval 

Under urvalsprocessen analyserade vi noggrant huvudsyftet för att koncentrera 

undersökningsområde. I åtanke fanns ständigt tidsramen, tillgängligheten geografiskt, 

var harm reduction uttalat bedrevs och var professionella fanns som faktiskt arbetade 

med dessa insatser. Även verksamheter i kommuner som tidigare uttryckt 

avståndstagande till harm reduction-insatser tillfrågades att delta. Det vill säga utifrån 

bekvämlighetsprincipen och med ett målinriktat urval, som beskrivs i Bryman (2011). 

Vi valde tre olika kommuner som vi vidare fokuserade på i vår studie, en medelstor 

kommun där harm reduction-insatser bedrivs i stor grad, en medelstor kommun där 

harm reduction-insatser planeras utökas och en stor kommun som öppet tagit avstånd 

till harm reduction-insatser. Detta gjordes för att skapa ytterligare djup inom studien och 

med en förhoppning om att skapa ytterligare engagemang hos deltagare, läsare och för 

oss som blivande professionella. Det handlade även om att försöka belysa 

komplexiteten i frågan och se ytterligheter och/eller samband enligt professionella som 

tillfällen till lärande. När aktuella kommuner valts ut utformades en lista med relevanta 

verksamheter där professionella arbetar med behandling i olika former, riktade till 

personer som använder narkotika. Insatser kunde innefatta stöd och vägledning, 

återfallsprevention, avgiftning, underhållsbehandling och/eller hälso- och 

sjukvårdsinsatser. I början lade vi fokus på enhetschefer inom landstingets 
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beroendemottagningar i de tre kommunerna, då huvudansvaret över harm reduction som 

insats ligger inom hälso- och sjukvård. Ingen av de utvalda verksamheterna önskade 

delta, en enhetschef tackade nej efter telefonkontakt då denne inte upplevde att 

verksamheten bedrev dessa insatser - trots att vi förklarade att det handlade om synen på 

harm reduction som insats och inte hur man arbetar. En annan verksamhet svarade inte 

på mail eller telefon, något som medförde att vi breddade undersökningsområdet till att 

röra professionella inom både kommunal beroendevård och landsting. Även där stötte vi 

på visst motstånd då somliga inte ansåg sig kännas vid harm reduction-insatser, speciellt 

i kommunen där det tidigare tagits avstånd. En av enhetscheferna kontaktade oss per 

telefon efter utsänt mail och missiv, och därefter bokades en intervju in via mail. 

Samma enhetschef sände oss därefter en lista med fem professionella som denne ansåg 

vara av relevans för vår studie. Dessa fem professionella hade vid förfrågan av 

enhetschefen gett sitt medgivande till att kontaktas gällande studien, något som 

resulterade i att två intervjuer bokades in via mail. En av dessa avbokades vid ett senare 

tillfälle, på grund av att det skett en dubbelbokning. Urvalet kom tillslut att innehålla 

sex respondenter, två från varje kommun. Respondenterna bestod av en enhetschef, en 

gruppchef, tre behandlare och en sjuksköterska. Fyra av intervjuerna bokades in via 

telefonkontakt. 

Förberedelser 

För att skapa intresse och medvetenhet kring vår studie och fånga de åsikter, kunskaper 

och upplevelser som finns ute i verksamheter gällande ämnet, började vi med att sända 

ut e-post med bifogat missiv (se bilaga 1) till utvalda enhetschefer. Missivet beskrev vår 

forskningsfråga samt syfte och informerade samtidigt om hur vidare kontakt skulle tas. 

Genom att fokusera mailet till enhetschefer hade vi förhoppningar om att finna 

relevanta professionella för studiens syfte. De berörda enhetscheferna kontaktades 

sedan via ett telefonsamtal efter cirka tre dagar, där en hänvisning till vår sända e-post 

gjordes för att skapa igenkännande om vår studie. Under telefonsamtalet informerade vi 

om syftet och upplägget av intervjun ytterligare. Vi beskrev även hur vår studie önskar 

kunna belysa ett mycket viktigt, intressant och aktuellt ämne för oss som blivande 

pedagoger, för dem som professionella, personer som använder narkotika och samhället 

i stort. Efter telefonkontakt med enhetscheferna skickades mailet vidare till 

rekommenderade verksamheter. Fem av respondenterna tog först del av missivet och 

kontaktades vidare via telefonsamtal eller mailkontakt, en av respondenterna 

kontaktades direkt via telefon och missiv skickades ut i efterhand. Vid telefonkontakt 

frågades om den professionella hade tid och möjlighet till att ställa upp på en 

semistrukturerad intervju som skulle beräknas ta cirka en timme. Vi informerade 

samtidigt om att vi kommer följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som bland annat 

beskrivs i Bryman (2011), Forsman (1997), Patel och Davidsson (2011). Riktlinjerna 

innebär att det är frivilligt att delta i studien och att det när som helst under arbetets 

gång går att avbryta sitt deltagande om så önskas. Vi frågade även den professionella 

om samtycke till att spela in själva intervjun för att ge en så rättvis och ordagrann bild 

som möjligt av samtalet. Det gjordes klart och tydligt att uppgifter som rör 

respondenten samt all data kommer att behandlas konfidentiellt och att inspelningen 

kommer förstöras efter att rapporten är färdigställd och bedömd (ibid). Vi planerade 

även in med den professionella lämplig tid och plats för intervjun samt hur vi på bästa 

sätt kan hålla kontakten vid ett godkännande. 
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Innan samtliga intervjuer utfördes genomfördes en pilotstudie utifrån ett 

bekvämlighetsurval, samtidigt som valet grundades i att personen arbetar aktivt inom 

beroendevård med samtidig relevans till vår utbildning. Samtliga intervjufrågor ställdes 

för att kontrollera frågornas begriplighet och relevans för syftet. Pilotstudien hjälpte oss 

att finna ett naturligt flöde med möjliga följdfrågor och vi fick möjlighet att träna vår 

intervjuteknik. Det gav oss också möjlighet att korrigera intervjuguiden (se bilaga 2) 

ytterligare innan de inplanerade intervjutillfällena. Ett avgörande togs vidare att 

pilotstudien inte ansågs lämplig att använda i det empiriska resultatet, då vi har ett 

professionellt förhållande till denna person. 

Insamling av material 

Forskningsintervjuer genomfördes sedan semistrukturerat med systematiskt framtagna 

intervjufrågor utifrån vårt syfte och frågeställningar, genom tematisering av frågor. I 

början av varje intervju presenterades dessa teman (se bilaga 2) och vi frågade om dessa 

godkändes av respondenterna, vilket samtliga respondenter gav sitt samtycke till. 

Intervjufrågorna är koncentrerade med fokus, noggrant utvalda och genomtänkta men 

samtidigt öppna för att ge utrymme till respondenterna att tala fritt kring ämnet. Detta 

gjordes för att skapa möjligheter till att dela med sig av sin egen verklighet med egna 

ord, utan att känna sig för styrd och begränsad av frågorna. Enligt Patel och Davidson 

(2011) innebär detta en låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. 

Ytterligare en anledning till semistrukturerad intervju var att vi som mottagare av 

empirisk data skulle ges möjlighet att agera flexibelt, och kunna ställa följdfrågor 

utifrån syfte och respondentens svar, samt vad de upplevde vara av vikt (Bryman, 

2011). Det var viktigt för oss att de professionella under intervjuerna kände att det var 

ett naturligt samtal istället för frågor på ett papper. 

Bryman (2011) betonar att en intervju bör vara fri från värderingar samt att empirisk 

data bör fångas upp som den var avsedd, detta för att få äkthet och tillförlitlighet i 

insamlat material. Kvale och Brinkmann (2014) menar att ledande frågor bör undvikas 

och belyser detta utifrån liknande grundtanke för tillförlitlighet som Bryman (2011). Då 

vi båda deltog under intervjuerna, minskade risken för värderingar, missförstånd och 

ledande frågor under studien. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till 

ljudinspelning av intervjuer, något som sedan genomfördes för att säkerställa den 

empiriska datan. Trots detta tog vi med papper och penna till intervjuerna om tekniska 

incidenter skulle inträffa. Vi valde dock att undvika användning av anteckningar, då det 

kunde upplevas distraherande och eventuellt påverka vårt aktiva lyssnande (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att spela in intervjuerna genererade tillförlitlighet och äkthet 

tyngd i studien samt skapade en rättvisare bild av verkligheten, då materialet ständigt 

kunde granskas och analyseras genom tillgängligheten. Därmed styrks och konfirmeras 

resultatet genom dokumentation (Bryman, 2011). Alla intervjuer genomfördes på de 

professionellas arbetsplatser då detta var något de själva önskat. 

Bearbetning och analys av material 

God tid avsattes till transkribering och analys av materialet. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att transkribering innebär att hela intervjuerna skrivs ut i ord, detta för att inte 

missa något av relevans. Vi transkriberade tre intervjuer var och varje transkribering 

skedde under en tidsram så ord och innehåll fortfarande skulle vara färskt i minnet. Vi 

valde att skriva ut alla muntliga detaljer från respondenterna som exempelvis 
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upprepningar, pauser och skratt, detta gjordes för att underlätta tolkning av empiriskt 

material vid analys. En avidentifiering av intervjuerna genomfördes sedan för att 

uppfylla konfidentialitetskravet, genom att benämna respondenterna som respondent 1-

6. Då respondenterna talar om städer de arbetar i används benämningen [X-stad]. och 

nämner de andra städer i sammanhanget används benämningen [Z-stad]. Vi valde vidare 

att bortse från att definiera de olika verksamheterna och kommunerna i vilka 

respondenterna ingår, ett beslut som grundade sig i storleken på studien. Efter 

genomförd analys togs irrelevanta upprepningar samt pauser bort för att göra citaten 

mer lättlästa och begripliga (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi började inte kategorisera 

analysen förrän samtliga intervjuer var transkriberade, då vi inte önskade färga 

kommande intervjuer med omedvetna följdfrågor utifrån tidigare data. Vi bearbetade 

materialet ett flertal gånger för att skönja teman, mönster och kategorier. Patel och 

Davidson (2011) nämner att det kan behövas upp till 5-6 omarbetningar av texten för att 

belysa skillnader och samband på ett så fördjupande sätt som möjligt. 

Under det stora analyserande arbetet använde vi oss av en tematisering som analytisk 

metod med kodning, där tyngd låg på meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Arbetet bestod först av kodning genom handskrivna anteckningar i marginaler för att 

synliggöra teman som var relevanta för syftets frågeställning. Under kodningens gång 

tillkom några teman och andra teman kombinerades då de ansågs relatera till varandra. 

Avslutningsvis hade vi fyra teman som var kopplat till syftet: narkotikarelaterad 

dödlighet, synen på svensk narkotikapolitik, diagnosticering och behandling samt synen 

på harm reduction. Efter att den första kodningen genomförts, skrev vi ut 

intervjumaterialet, klippte ut citaten och kodade in dem i respektive tema. Genom detta 

kodningssystem kunde vi analysera svaren, och undersöka om de kunde tolkas som 

homogena eller varierade (internala relationer) samt hur vi skulle författa vår text (Patel 

& Davidson, 2011). Vidare sågs analysarbetet i ljuset av våra teoretiska utgångspunkter 

för att skapa nya intressanta infallsvinklar. Vi skapade ett flöde i resultatavsnittet med 

egna tankar varvat med citat från respondenterna för att väcka intresse och skapa 

reflektioner hos läsaren. Bryman (2011) betonar just vikten av att balansera 

kommenterande text och citat, detta för att läsarens analys av texten kan påverkas om 

den ena delen är överrepresenterad. Analysarbetet fortsatte vidare med bearbetning av 

texter, resonerade och reflekterande. Mönster, samband och skillnader låg som grund i 

analysen och visar därefter vilka eventuella relationer de olika utsagorna i studien kan 

tänkas ha. Vi beskrev resultat som kunde förstärkas med citat, men utformade 

brödtexter som kan stå på egna ben. Patel & Davidson (2011) belyser två syften som 

skall uppfyllas när en rapport genomförs, det handlar om att skriva med tydlighet vid 

beskrivning av metod och hur studien genomfördes, samt hur analysarbetet skall kunna 

bedömas vetenskapligt. Vi vill med tydlighet visa på hur definitioner vuxit fram, hur vi 

valt att kategorisera och vilka slutsatser vi dragit. Vi önskar kunna visa på hur innehållet 

av resultatet kopplas till våra frågeställningar och syfte och vad detta kan komma att 

innebära. 

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) beskriver vad som tillförlitlighet och äkthet, där vikt ligger på att 

försäkra sig om att information är uppfattad som den var menad, att innehållet har ett 

djup och att studien kan förstås och granskas av andra. Studien bör ses vara fri från 

värderingar, ge en rättvis bild och kunna gynna förändring och utveckling. Kriterier för 
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undersökningar skall därmed utifrån Brymans beskrivning bedömas genom 

tillförlitlighet och äkthet samt trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera (ibid). 

I vår studie har de kvalitetskriterier Bryman (2011) tar upp agerat stöttepelare genom 

arbetets gång, detta för vår samt respondenternas skull för att garantera studiens 

betydelse och legitimitet. Vi genomförde noggranna analyser av intervjumaterialet 

vilket hjälpt oss att förmedla en rättvisare bild av respondenternas upplevelser. 

Samtidigt har det noggranna arbetet minskat risker till att egna värderingar påverkat 

resultatet. Relevans och djup till empirin vidhölls för att skapa överförbarhet i studien, 

något vi förstärkt genom diskussioner sinsemellan. Dagboksanteckningar över händelser 

och idéer fördes kontinuerligt för att utförligt kunna förklara tillvägagångssätt och öka 

pålitligheten. Genom att utförligt beskriva vår metod skapas en transparens i arbetet, 

något som anses som en viktig del inom forskning (Bryman, 2011). Något som 

ytterligare bevarar studiens trovärdighet och äkthet är att vi spelat in samtliga intervjuer, 

att de forskningsetiska grundprinciperna följts och att respondenter vid förfrågan får 

tillgång till det färdiga arbetet efter examination. 

Forskningsetiska överväganden 

I Vetenskapsrådets etiska riktlinjer finns fyra forskningsetiska grundprinciper som man 

behöver ha i åtanke då man ska genomföra en forskningsundersökning inom 

humanistiska-samhällsvetenskapliga områden. Dessa riktlinjer beskrivs genom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forsman, 1997). Vårt fokus har lagts på samtliga respondenters värde och mänskliga 

rättigheter. Att vi, som Forsman (1997) beskriver, strävar efter att uppnå tillförlitlig 

forskning, utveckla förbättringstänk och hålla fokus på att göra gott. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagare fått ta del av syfte och information om den 

kommande undersökningen, samt informerats om att medverkan i studien sker på 

frivillig basis (Bryman, 2011). Detta krav har uppfyllts till den grad att samtliga 

respondenter fått tillgång till missivet (se bilaga 1) där studiens syfte samt etiska 

riktlinjer framgår. Vid intervjutillfällen repeterades denna information ytterligare. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet avser att forskningen inte får genomföras utan ett personligt 

informerat samtycke. Kravet innebär även att studien är frivillig och deltagarna kan när 

som helst välja att avbryta studien (Bryman, 2011). Vid bokning av intervjuer gav 

samtliga respondenter sitt samtycke till deltagande och missivet tydliggör ytterligare 

denna rätt till frivillighet. I början av varje intervju frågades respondenten om denne 

godkände intervjuns upplägg efter temagenomgång.  

Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskravet avses att all insamlad data avidentifieras och hanteras 

säkert. Endast vi och vår handledare har haft tillgång till det obearbetade materialet 

(Bryman, 2011). Vi har under transkriberingen avidentifierat respondenterna genom att 

byta ut deras namn mot respondent 1-6. Då respondenterna talar om städer de arbetar i 
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används benämningen [X-stad], och nämner de andra städer i sammanhanget används 

benämningen [Z-stad]. Allt intervjumaterial har bevarats i privata lösenordskyddade 

datorer och kommer förstöras efter att studien har examinerats. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlad information behandlas med respekt, där deltagare 

är införstådda i vad materialet kommer användas till i vårt kommande examensarbete - 

och endast till detta. Deltagare har även tillgång till det färdiga resultatet om så önskas. 

(Bryman, 2011). 

RESULTAT 
I detta avsnitt redogör vi för det empiriskt insamlade materialet genom att tematisera 

utifrån frågeställningar och syfte. Eftersom frågeställningar och tematiseringar i flera 

avseenden går in i varandra, har vi valt att vara sparsamma med rubriker. Synen på 

narkotikarelaterad dödlighet, svensk narkotikapolitik, diagnostisering och behandling 

samt harm reduction kommer därigenom att tydliggöras. Samtliga teman ställs i 

förhållande till harm reduction som insats.  

Respondenterna består av fem utbildade socionomer och en utbildad sjuksköterska. 

Uppdragen inom verksamheterna skiljer sig åt då en person arbetar inom hälsa- och 

sjukvård och fem arbetar inom socialtjänsten. Samtliga respondenter har erfarenhet av 

harm reduction-insatser inom sin profession. I det empiriska materialet finns citat som 

koncentrerats för att förstärka de professionellas resonemang gällande det specifika 

ämnet, och markeras med […]. I ett av citaten i resultatet hänvisar respondent 2 till sig 

själv. För att stärka konfidentialitetskravet och inte avslöja kön har vi korrigerat namnet 

till hen. 

Narkotikarelaterad dödlighet 

För att minska narkotikadödligheten i Sverige visar intervjumaterialet hur de 

professionella förespråkar olika typer av harm reduction-insatser. Flera av 

respondenterna beskriver hur överdosprevention såsom bland annat naloxon kan vara 

framgångsrikt, och flera nämner att sprututbytesprogram kan vara en effektiv insats. 

Intervjumaterialet visar även att om substitutionsbehandlingar ses över kan även detta 

vara en faktor till att minska narkotikadödlighet. En respondent menar att det är många 

personer som använder narkotika som inte ringer ambulans vid överdoser på grund av 

den kriminaliserande stämpeln. Respondenten menar vidare att det behövs en lösning 

för att minska personer som använder narkotika rädsla för att åka fast och genom det 

rädda fler från narkotikarelaterade dödsfall. 

 ”Ja jag tänker, för nu som sagt man ser ju över det här med 

underhållsmedicinering och så. Kanske inte skriva ut lättvindigt som jag 

tycker man har gjort ibland, för sidomissbruk eller så. Och den här 

sprayen ser jag fram emot, det tänker jag kan rädda många liv. Och ja, 

nä men … jag tror på underhållsmedicinering helt enkelt där också för 

just narkotika alltså, ja metadon är tyvärr bra eller vad man ska säga. 

Alla tycker inte det men ja jag tror på det. Och jag tror på sprututbytena 

också […] Och så hade det ju varit fint om deras vänner som också 

missbrukar faktiskt ringer ambulans ibland, för det händer ju också att 
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man inte gör det utifrån att man är rädd för då kommer polisen också. 

Och då har vi igen det här med straff och hela det tänket.” (Respondent 

4) 

Trots positiva aspekter av skadereducerande insatser menade några respondenter att det 

är svårt att förhindra de akuta överdoserna på grund av personer som använder 

narkotikas destruktiva livsstil. Resonemang om behov av förbättringar i samverkan 

kommer till ytan, detta för att några av respondenterna menar på att brister i samarbete 

kan vara en bidragande faktor till narkotikadödlighet. De menar att det finns behov för 

utarbetade kanaler med en tydlig ansvarsstruktur mellan instanser. Ytterligare 

perspektiv för att förhindra narkotikadödlighet för personer som använder narkotika 

anses vara preventionsarbete. Flera av respondenterna menar att det bör finnas mer 

information och insatser gentemot omgivningen i stort. Intervjumaterialet belyser även 

andra perspektiv av samhällsprevention som innebär minskat inflöde och tillgänglighet 

av narkotika, genom utökade tull och polisresurser. Då detta i sin tur skulle leda till att 

narkotikaanvändning blir lite svårare, något som anses kunna vara en bidragande orsak 

till minskade debuter, skador och dödlighet. De menar att det handlar om att ge barn och 

kommande generationer ett hållbart samhälle att leva i, med goda förutsättningar för 

drogfrihet. 

”Alltså jag tror det är mindre och mindre resurser som polisen har till 

förfogande för å göra det jobbigt. alltså de som säljer narkotika de 

förstör ju för våra barn alltså, de förstör våra barn. Förstör barns 

relationer till sina föräldrar, de förstör samhället. Det är ingenting som 

är bra, det måste liksom vara en koll på det. Och jag menar det finns väl 

ett bättre liv förhoppningsvis för de som säljer narkotika också.” 

(Respondent 2) 

 ”[…] för de här akuta överdoserna tror jag inte vi kan … vi kan inte 

göra så mycket åt dom liksom. Dom händer tyvärr. Och ibland har man 

nästan vetat att det kommer att hända, när någon lever sjukt destruktivt 

så är det svårt ibland att hejda förloppet.” (Respondent 3) 

Respondent 6 förtydligar att drogen i sig inte är det enda som kan vara riskfyllt hos 

personer som använder narkotika, då det kan uppstå andra risker kring personen. 

Situationer och händelser som beskrivs vara narkotikarelaterade risker genom både 

skador och dödlighet. ”Inte bara prata om droger utan liksom: ´men du, det är 

någonting? Var rädd om dig´. Och möta upp i det liksom ...” Respondenten ger vidare 

exempel som drunkningsolyckor, trafikolyckor och hälsoaspekter. 

Synen på svensk narkotikapolitik 

Restriktiv narkotikapolitik - för individ eller samhälle? 

Samtliga respondenter är emot legaliseringsfrågan, och frågor om nolltolerans mot 

narkotika framkommer i intervjumaterialet vara en laddad fråga. Flera av 

respondenterna menar att det restriktiva förhållningssättet är en god utgångspunkt att ha. 

Svårigheter i att liberalisera politiken skulle bland annat innebära signaler som 

samhället i det fallet skulle sända ut, men även genom att sänka gränserna för vad som 

kan ses som acceptabelt. Respondenterna ser även fördelar med nolltolerans genom att 

den håller fler personer borta från narkotika och statuerar exempel genom att dra en 
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tydligare linje över vad som är rätt eller fel. Något som i sin tur beskrivs utgöra en sund 

utgångspunkt. Jämförelser dras även till vår höga folkhälsa gentemot andra Europeiska 

länder och menar att Sveriges restriktiva narkotikapolitik kan vara en bakomliggande 

orsak till detta.  

”Jag själv kan inte komma till någon annan synpunkt än att det är bra 

att det skall vara lite tufft och lite jobbigt att missbruka, för blir … gör 

man det för lätt så tror jag nyfikenheten väger så tungt att då kan man 

… och det är ju också så att säga ett godkännande från vuxenvärlden att 

det är okej. Sen är det klart att en liten grupp gör det bara för att det är 

förbjudet kanske, spänningen och så. Men jag tror inte … jag tror ännu 

fler skulle börja och ge sig in i den här förljugna, om ni frågar mig, 

romantiserade snårskogen och kanske fastna och upptäcka fördelarna 

som det kan vara i ett rus då. I synnerlighet när det är en tuff värld när 

man är bekymrad över framtiden, över miljön att få jobb och så vidare.” 

(Respondent 2) 

Samtidigt beskriver flera av respondenterna att de önskar ytterligare 

verklighetsanpassning när det kommer till nolltolerans och narkotikapolitik för att 

gynna både individ och samhälle. Problematiken och narkotikan existerar och personer 

som använder narkotika är verkliga, det är också på grund av denna anledning flera av 

respondenterna förespråkar förändring. Enligt några av respondenterna kan inte Sverige 

slå sig för bröstet och säga att utvecklingen kommit en lång väg just inom detta område. 

Respondenterna beskriver att förhållningssättet idag främjar kriminaliserandet av 

personer som använder narkotika, vilket upplevs som en negativ faktor. 

 ”Alltså den funkar ju inte kan man väl säga. Nej, men det här jagade 

och nolltolerans och hittan och dittan. Och ja alltså någonstans så, så 

skulle jag inte vilja ha det som i Amsterdam med coffeeshop och så. 

Absolut inte. Men ja, och jag har inget svar på vad man ska göra istället 

men jag känner att det kanske fungerar inte.” (Respondent 4) 

En annan av respondenterna möter frågan från ytterligare ett individperspektiv och 

menar att det finns lagar som skulle kunna regleras för att gynna personer som använder 

narkotika ytterligare, för exempel lagen om eget bruk. 

”[…]men alltså inte att legalisera narkotika det är jag inte för men 

däremot den här lagen att, att det är … att bruka. Det är ju såhär att det 

är förbjudet att bruka narkotika. Den lagen är helt fel, tycker jag. För 

att det slår ju helt fel, och det är ju återigen att slå på den lilla 

människan tycker jag. Inte på de här kartellerna.” (Respondent 5) 

När det kommer till vem nolltolerans mot narkotika är till för råder det delade meningar 

i det empiriska materialet. En av respondenterna menar att nolltolerans främst gynnar 

personer som använder narkotika, något som motiveras genom att fler stoppas från 

narkotikaanvändning samt gör preparaten mindre lättåtkomliga. Å andra sidan menar en 

av respondenterna att nolltolerans är utformat för samhällets skull, då det påvisas vad 

som är acceptabelt och inte. Respondenten beskriver även hur det kan uppstå 

svårigheter om inte alla delar denna gemensamma syn om att narkotika är farligt. 

”Men jag tänker mer att det är nån sån gemensam samhällsmoral, på 

något sätt där man säger ´nä, men det här är inte okej´. Ett kontrakt 
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man har i samhället. Men det är problematiskt om det inte delas av 

tillräckligt många.” (Respondent 5) 

Några av respondenterna ser vikten av anmälningar och hur det kan i vissa fall kan 

fånga upp personer som använder narkotika, som kanske annars inte skulle 

uppmärksammas. Samtidigt anser de flesta av respondenterna att straff i sig inte alltid är 

verkningssamma när det gäller denna målgrupp, att böter och liknande disciplinära 

insatser inte gynnar dessa individer på ett fördelsfullt sätt. De professionella förespråkar 

istället olika behandlingsinsatser samt individuell hjälp och stöd till personerna. Flera av 

respondenterna nämner Portugals narkotikapolitik som exempel, där man istället blir 

dömd till vård för sin problematik. Intervjumaterialet visar att detta synsätt i vissa fall 

förekommer i Sverige, men att det efterfrågas mer. 

 ”[…] så vitt jag har förstått det, som sagt jag är inte jätteinsatt, men 

som man ändå resonerar kring det i Portugal att liksom det är inte 

polisen som ska hjälpa missbrukarna. Utan det är faktiskt socialarbetare 

och sjukvården som ska hjälpa missbrukare, där tänker jag ju mer att 

det skulle finnas.” (Respondent 6) 

”Lite mer vårdtänk, behandlingstänk än bara bestraffning som sagt inte 

leder till någonting ändå, för dom kan ju inte betala sina böter. Skiter 

väl dom i tänker jag.” (Respondent 4) 

Att växa upp i olika årtionden och olika generationer framkommer vara en faktor till hur 

vårt nutida samhälle påverkats av olika förhållningssätt, vilket vidare beskrivs påverka 

individer. De syftar bland annat till dagens syn på narkotikamissbrukets framväxt, 

kunskap, teknologi och traditionella droger som dagens unga föds in i och hur detta kan 

skapa krav från samhället. En av respondenterna utvecklar tanken kring hur det skulle 

bli om man gör eventuella förändringar i det svenska synsättet, samt vilka konsekvenser 

detta skulle kunna innebära. Respondenten belyser hur de unga idag har fötts in i sättet 

att finna information via internet, och tala om för exempel cannabis på exakt samma 

sätt. 

”[…] jag menar man kan ju aldrig säga att ett sånt bekymmer är en 

förlorad generation, det blir ju, om en går på det så har vi ju sen per 

automatik flera generationer som får skörda de frukterna, när dom får 

barn och så vidare. Det kommer ju drabba massor med generationer. Så 

det stämmer ju aldrig med att det är en förlorad generation, det är 

mycket värre än så.” (Respondent 2) 

Samtliga respondenter ger alkohol och cannabis som tydliga exempel gällande 

legaliseringsfrågan och ställer det som kontraster till vår nuvarande lagstiftning och 

restriktiva politik. Flera av respondenterna resonerar fram och tillbaka om alkoholens 

betydelse i samhället och hur det skulle bli om cannabis var lagligt. Några av 

respondenterna menar att andra länder kan ses som exempel på hur det skulle kunna se 

ut idag om Sveriges narkotikapolitik såg annorlunda ut. En av respondenterna menar att 

om viss narkotika legaliseras blir det svårare att motivera drogfrihet eftersom det blir 

mer accepterat och kan upplevas mindre farligt. Förutom att lagar skapar ett hinder kan 

gränssättning av föräldrar i hemmet göra klivet över till preparaten större. En av 

respondenterna menar att vi bör fokusera på delar av problematiken vi redan ser som 

framträdande i vårt nutida samhälle och exemplifierar med Sveriges förhållningssätt till 

alkohol. Att det inte kan ses optimalt att legalisera något nytt preparat när vi inte kan 
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hantera sådant vi redan har i vårt samhälle. Respondenten belyser genom sitt 

resonemang att många länder har sina ”traditionella droger” att hantera utöver ”nya” 

preparat. Några av respondenterna belyser också hur det skulle vara om man bytte 

cannabis mot andra preparat, och vilka konsekvenser detta skulle få. En av 

respondenterna menar att det kan uppstå frestelser vid legalisering av cannabis för 

personer som inte redan testat, respondenten menar vidare att inte bara individer som 

kan räknas vara riskgrupper utvecklar beroende om det finns tillgängligt och påvisar 

vilken verkan det har för dessa specifika individer. 

 ”[…] nästan alla som jag träffar kan jag förstå varför dom har fastnat i 

ett missbruk. För dom har en bakgrund då ja, en situation som skulle 

kunna förklara det. Men jag tror att många utav dom här om jag säger 

nu då inom citationstecken ´vanliga ungdomarna´ skulle vara mer 

benägna att till exempel röka cannabis eller ta kokain eller nått, vid 

några tillfällen. Sen kanske inte risken är jätte, jättestor att dom fastnar 

i det eftersom dom kanske har en grund att stå på. Men det finns ju 

faktiskt de som fastnar i ett beroende som inte tar drogen för att dämpa 

en känsla, utan man tar det i ett annat sammanhang men man tar det så 

pass mycket.” (Respondent 3) 

Harm reduction som legalisering 

Harm reduction-insatser riktar sig enligt respondenterna till de tunga 

narkotikaanvändarna och som har ett dokumenterat användande sen långt tillbaka. 

Skadereducerande insatser upplevs kunna hjälpa dessa personer även om de inte slutat 

helt, där fokus ibland bör ligga på hur vi får personer som använder narkotika att 

överleva, istället för att kämpa för drogfrihet. Respondenterna fortsätter sina 

resonemang genom att förklara att personer de möter är individer och behöver olika 

saker för att hantera sin vardag och ändå bibehålla någon form av livskvalitet. 

Majoriteten av respondenterna upplever att harm reduction-insatser inte kan liknas med 

legalisering. De menar vidare att personer som använder narkotika egentligen inte vill 

befinna sig i missbruk och därigenom inte heller behöva ta del av skadereducerande 

insatser. 

 ”[…] Men jag kan inte tycka att man med att säga att man har, att man 

erbjuder … att harm reduction ger en signal till andra människor att ´ja 

det är okej och ta droger´. Jag tycker inte det, för att jag tror inte att 

många människor skulle vilja vara i den situationen, längtar efter att 

delta i ett harm reduction program.” (Respondent 5) 

En respondent belyser skadereduktion från ett vidare perspektiv och menar att det också 

finns risker med harm reduction-insatser, att det kan upplevas som ett godkännande från 

samhällets sida precis som med den allmänna legaliseringen. 

”Inte i första läget. Absolut inte, det tänker jag inte. Sen tillslut så … 

och det kan ju finnas en risk i bortre änden liksom att man blir så pass 

löst hållen till problematiken att det nästan blir som en legalisering 

ändå. Men näe, det blir det ju inte men ... men man normaliserar så 

jäkla mycket tillslut så att det liksom … då finns det ingen annan väg att 

gå.” (Respondent 6) 
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Diagnosticering och behandling 

Vem stämplar vem? 

I intervjumaterialet framkommer att nolltolerans mot narkotika kan forma en 

kriminaliserande stämpel av de personer som använder narkotika, vilket i sin tur skapar 

problem för både de professionellas yrkesetik och för de personer som använder 

narkotika. Flera av respondenterna beskriver hur personer som använder narkotika kan 

upplevas utpekade, både av sig själva och av andra. Respondenterna berättar om hur 

dessa personer därför många gånger drar sig för att söka hjälp, med risk för att bli 

disciplinerade eller straffade. ”Ibland händer det att människor är rädda för att 

kontakta oss för att de tror att vi går till polisen eller att det kommer komma fram. Det 

är ju den svåra biten.” (Respondent 5). Några av respondenterna utvecklar sina tankar 

om hur personer som använder narkotika förmedlat att de känner skam och skuld över 

sitt användande och i vissa fall även en stor rädsla när de väl söker hjälp. Att personer 

som använder narkotika beskriver sig själva som avvikande hör inte till ovanligheten, 

enligt flera av respondenterna. En av respondenterna beskriver detta ur ett 

individperspektiv då ett tidigare besök just talat om upplevelsen att bli kriminaliserad 

och den orena känslan som kommer med att ha preparatet i kroppen. Respondenten 

menar att samhället överför sin välmenande moral till personer som använder narkotika, 

men att det också kan föra med sig negativa tankar om individens själv. Några av 

respondenterna menar även att många drar sig för att söka vård för sitt 

narkotikaanvändande på grund av bristande anonymitet och rädsla för att bli 

registrerade. 

”Man är lite grann när man går till sprututbyte så är man väldigt rädd 

för att man ska bli registrerad, i något register som gör att man att man 

inte får behålla sitt bidrag eller får behålla sin bostad.” (Respondent 1) 

”Det senaste besöket innan er så hade jag en diskussion med en klient 

då för han tycker inte om att det är kriminaliserat att ha det i kroppen 

och så, därför att han känner sig smutsig brukar han säga. Äcklig och 

smutsig.” (Respondent 2) 

”Det jag inte tycker om är ju det här kriminaliserandet av personer då 

som använder droger.” (Respondent 4) 

Respondenterna menar vidare att även att harm reduction-insatser kan vara stämplande 

för personer som använder narkotika. Stämplingen innefattar i detta avseende att de ses 

som personer som kommer använda narkotika för resten av livet, och hur de inte ses ha 

möjligheten till att bli drogfri. Det skapas istället en form av acceptans inom samhället 

till att använda narkotika så länge det presenteras i medicinsk form. 

”Nackdelarna som jag kan se är ju nånstans att vi normaliserar ett 

missbruk och vi litegrann som det blir med substitutionen här att vi 

sätter in folk i en livslång missbruksepitet, där dom faktiskt har det 

jäkligt svårt att ta sig ifrån.” (Respondent 6) 

En gemensam nämnare som de flesta av respondenterna beskriver, är hur det finns 

svårigheter när det kommer till självmedicinering, diagnostisering och 

behandlingsinsatser. Respondenterna menar att det många gånger kan vara svårt att 

finna rätt insats till rätt person, beroende på hur professionella valt att se på situationen. 
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Trauman, neuropsykiatri och generationsperspektiv när det kommer till 

narkotikaanvändning skapar ytterligare dimensioner gällande insatser. De menar vidare 

att behandling bör bygga på frivillighet för personer som använder narkotika, men att 

konflikter uppstår i den professionellas yrkesroll då personerna byter en drog till en 

annan - som kanske är legal. 

”[…] det är ju inte upp till mig att moralisera över hur folk lever sina 

liv, men jag är ju anställd här för att hjälpa folk för att möjliggöra att 

dom ska få så bra liv som möjligt på nått sätt. Då är det ju sorgligt om 

dom byter en drog mot en annan, även om det råkar vara en legal drog. 

Det är ju inte alls lyckat. Faktiskt.” (Respondent 6) 

”Vi har ju väldigt exempelvis många patienter som går under diagnos 

som kanske ADHD som har börjat på att självbehandla sig för att kunna 

få något sånär fungerande liv, och de då har hamnat då i ett tungt 

missbruk istället.” (Respondent 1) 

Sjukdomsbegreppet – en flerbottnad historia 

Ett flertal av respondenterna menar att användning av narkotika inte bör ses som en 

sjukdom. De ger exempel på perspektiv som handlar om en förenkling av fler faktoriell 

problematik och hur detta kan ses förflytta ansvaret från personer som använder 

narkotika. Några menar även att det kanske kan hjälpa personer som använder narkotika 

att se det som en sjukdom, men att det samtidigt kan förhindra möjligheter till 

förändring. Respondent 6 förtydligar att det inte heller bör ses helt åt det andra hållet, då 

det blir strikt moraliserande och ”du är fan inte sjuk, det är klart du kan ge dig om du 

vill”, något som förmedlar ytterligare en förenkling av vad personen kanske varit med 

om. Trots att ett flertal av respondenterna inte anser att man bör se narkotikaanvändning 

som en sjukdom, betonar majoriteten komplexiteten i frågan och menar att det är ett 

svårt begrepp att definiera. De menar istället att man bör ta hänsyn till helheten i 

personens liv. 

”Men ja, alltså allt behövs ju tänker jag och ja, jag tänker att det kan 

vara en sjukdom eller så kan det vara biologiskt, eller sociala orsaker. 

Ja, det kan vara allt möjligt, tänker jag.” (Respondent 4) 

”Det blir för enkelt å säga det, för då tar man bort allt ansvar från 

individen tänker jag. Att då är det precis som att det kan du inte göra 

någonting åt, det är en sjukdom. Diabetes kan man inte göra någonting 

åt, det är så liksom. Det spelar ingen roll vad du gör, så har du din 

diabetes har du väl fått den. Men ett beroende kan man faktiskt göra 

någonting åt, sen kan det ju upplevas som en sjukdom, självklart. Och 

till viss del kan man väl säga att det är en sjukdom, men absolut inte 

rakt av. Inte enligt mitt sätt å se på det. Nej.” (Respondent 3) 

En respondent menar dock att det ibland kan vara så enkelt som att säga att ett beroende 

är en sjukdom, och förklarar detta genom att man påverkat vissa delar i hjärnan och 

gjort den sjuk. Oavsett hur det skett så har hjärnan ändå tagit skada och kan inte längre 

fungera som den skulle gjort innan personen började använda narkotika. 

”Jag har ju tidigare haft moraliska betänkligheter kring det för jag har 

tyckt att alla människor förtjänar att känna sig lyckliga och förtjänar 
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den lyckan. Den naturliga lyckan. Ja. Men när man då förstår öden som 

människor har och när man förstår hur många år de har hållit på med 

heroin och så säger ju ändå läkarna och de här som forskar på det att 

vissa hjärnor är liksom förstörda, att det inte går att göra någonting, att 

de kanske inte kan få den här naturliga lyckan och är det så, så måste 

man respektera den kunskapen […] Man måste ha respekt för då när 

man väl har börjat när ens hjärna har blivit så sjuk då eller när hjärnan 

är så beroende, då är ju hjärnan sjuk alldeles oavsett om det är ett arv 

eller om det är ett socialt arv.” (Respondent 5) 

Komplexiteten inom behandlingsarbete 

I intervjumaterialet framgår att de professionella inte alltid håller med i visioner som 

finns. Visioner som beslutas åt de professionella överensstämmer ibland inte med hur de 

ser på sin egen yrkesroll och sig själv som privatperson. Enligt några av respondenterna 

har verksamheten över tid förändrats med ett nytt ledarskap, samt utökat fokus på regler 

och rutiner. Det upplevs därigenom tagit bort en del av glädjen, friheten och 

uppskattningen i arbetet, där det nya styret påverkar enda ner till klientnivå. Att 

förändringar inom Socialtjänsten har varit en trend sedan i början på 70-talet får 

respondenter att ifrågasätta om allt nytt är bra och till vilket pris. 

 ”Ja, precis. Och man ska ha ryggen fri från IVO och till regler och 

lagar och så, det är klart det är väl, det låter ju bra…men sen det är 

klart det är alltid en balansgång hur mycket och på bekostnad av vad 

och sådär. Så ingenting är ju svart eller vitt. Allting kan dras in 

absurdum. Och det är klart pendeln den svänger väl från det ena till det 

andra lagom är väl bäst, det kan bli för mycket av det goda men, men vi 

får ju besked om hur vi skall jobba och vi försöker göra det, och är det 

så att vi personligen känner att jag kan inte ställa upp på det här, det 

här strider mot mycket av min övertygelse eller mina tankar då får man 

ju fundera på om man ska söka ett nytt jobb. Så, så är det ju. Men vi har, 

det valet har vi ju.” (Respondent 2) 

”[…] formellt sett så måste jag ju ha den synpunkten men som en 

privatperson och kanske då som behandlare så tycker jag nog ändå att 

det finns fördelar med ett sprututbytesprogram.” (Respondent 5) 

I intervjumaterialet framgår tydligt att det är viktigt att problematisera frågan med harm 

reduction-insatser ytterligare, då skadereduktion upplevs som ett komplext område med 

moraliska betänkligheter. Några respondenter menar att ett restriktivt förhållningssätt 

som professionell kan uppfattas som mindre empatiskt i omgivningens ögon, där man 

brister i förståelse för personer som använder narkotika. En av de professionella menar 

att uppdraget inom dennes specifika verksamhet är att förhindra smittspridning och att 

verksamheten inte lägger vikt vid omständigheterna runtomkring. 

 ”Och som sagt så finns det de som kommer till oss också som arbetar, 

som sköter sitt arbete då men som kanske har ett bruk på kvällarna, eller 

vi lägger oss ju inte i det, jag menar om det är drogtester och så under 

arbetstid, det är ju en annan instans som sköter det. Det är ju inte vi så 

att säga, utan vårt uppdrag är ju att förhindra smittspridning.” 

(Respondent 1) 
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Det framgår av intervjumaterialet att de professionella beskriver hur olika instanser ser 

på harm reduction-insatser från olika perspektiv, något som anses bör utvecklas 

ytterligare genom att skapa större medvetande, förståelse och samarbete kring insatser. 

Flera av respondenterna förespråkar att man bör se till helheten för insatsen och hur den 

kan komma att påverka framtiden. 

”[…] så att jag menar det jag åtminstone tycker när det gäller harm 

reduction det är att man måste problematisera det. Jag kan ju känna det 

då, som tycker definitivt att man ska problematisera det och är väldigt 

skeptisk mot mycket kring ersättningsmediciner. Att man får konstiga 

blickar då av andra sidan att; ´är du så jäkla cynisk så du vill att 

människor ska dö, bara för att du ska få vara … du har bestämt dig för 

att vara restriktiv?´. Men alltså det, så enkelt är det inte heller. Utan 

stora frågan är för mig, hur ska man i stort minska 

narkotikaanvändningen i samhället?” (Respondent 2) 

Respondenterna förespråkar drogfrihet i det flesta fall men ibland handlar det om att 

sänka sina krav som professionell och vara nöjd med resultatet. Fokus bör istället ligga 

på att se till den enskildes behov och mål. De flesta av respondenterna menar att 

personer som använder narkotika kan uppnå bra livskvalité trots fortsatt 

narkotikaanvändning. En av respondenterna uttrycker sig kluven i frågan sett till att man 

alltid ska ge personer som använder narkotika möjligheten att sluta och att personen ska 

vilja sluta alltid ska vara målet med behandling. Respondenten beskriver även negativa 

erfarenheter där professionella sagt till personer som använder narkotika att 

substitutionsbehandling är en livslång insats, vilket upplevs kontraproduktivt av 

respondenten. 

 ”Jag tycker alltid man ska ha som idé i alla fall att man ska bli drogfri. 

Faktiskt. Sen vet jag, för det finns ju dom som faktiskt kommer att 

behöva det för livet ut och då ska inte dom hålla på och pressas hela 

tiden att det ska … eller liksom så. Men som sagt var, som den här 

diabeteskommentaren, att vi har faktiskt hört folk som har velat trappa 

ut på sin subutex och har fått den ´ja, men det här får du ta livet ut för 

det är som diabetes´. Och då, då känns det ju inte bra.” (Respondent 6) 

 ”Och för vissa personer så kanske det är att man måste inse att så 

kommer det nog vara. Den här personen kommer troligtvis aldrig sluta 

helt och droga, eller så slutar dom å droga och så dricker dom alkohol. 

Och det är inte olagligt och då kanske man liksom får vara nöjd med 

det. Ja, då får det väl vara så, man kan inte komma åt det också liksom. 

Men så i vissa fall så kan jag väl tycka att det får vara ”good enough”. 

Även om man hade önskat nått annat, men man får inse sina 

begränsningar liksom.” (Respondent 3) 

Synen på harm reduction 

Att definiera skadereducerande insatser 

Vi frågade samtliga respondenter hur de ser på begreppet harm reduction och vilka 

erfarenheter de hade sedan innan, både när det gäller sin nuvarande verksamhet samt i 

tidigare sammanhang. Flera av respondenterna beskriver hur de i första läget associerar 
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harm reduction-insatser till sprututbytesprogram och substitutionsbehandling. Några av 

respondenterna menar även att man bör ha i åtanke andra insatser. Övervägande del av 

respondenterna beskriver hur de kan se svårigheter men också möjligheter när de 

kommer till de olika insatserna under harm reduction. I intervjumaterialet framkommer 

att det handlar om den generella synen om skadereduktion och vart man väljer att lägga 

ribban där. 

”[…] det är inte så enkelt som att man bara har en grupp framför sig 

och vill göra det bästa för dom, för då kanske det hade vart lite enklare. 

Då hade det kanske varit något enklare att säga ja till allt som har med 

harm reduction och göra, om man bara tittar på opiatgruppen.” 

(Respondent 2) 

I intervjumaterialet framkommer sambandet mellan skadereducerande insatser och god 

hälso- och sjukvård, flera av respondenterna berättar också att de har tillgång till 

vaccinering inom deras verksamheter. Respondenterna betonar betydelsen av tillgång 

till barnmorskor för personer som använder narkotika. Barnmorskorna kan då utföra 

graviditetstest, gynekologiska undersökningar samt erbjuda preventivmedel vid behov. 

Harm reduction-insatser kan ha flera betydelser i sammanhanget, vilket respondenterna 

är eniga om, att det finns vägar och sätt att resonera om skadereducering som inte alltid 

står skrivet i text. Några av respondenterna menar att de inte bedriver skadereducerande 

insatser på det sättet som innebär ersättningsmediciner och sprututbyten, men att det 

istället kan handla om vart personen befinner sig i sitt narkotikamissbruk och vad den 

behöver hjälp med. 

”Att man då faktiskt definierar sitt eget bekymmer. Och på sätt och vis 

är ju det en harm reduction, tänker jag.” (Respondent 6) 

Gällande praktiska hinder och möjligheter i eventuella eller pågående harm reduction-

insatser menar flera av respondenterna att otillräckliga resurser, bristande samverkan 

och tidsbrist är exempel på svårigheter med att genomföra insatserna. En av 

respondenterna som bedriver harm reduction-insatser belyser även ålderskravet gällande 

personer som använder narkotika, i förhållande till specifika insatser. Respondenten 

beskriver att detta är en av svårigheterna inom verksamheten, och resonerar vidare om 

ålderskrav verkligen bör finnas. 

 ”Idag så är det en åldersgräns på 20 år, om vi pratar om det så tycker 

väl jag att man skulle sänka åldern i alla fall till 18 år, och egentligen 

kan man väl då känna, ska det finnas någon åldersgräns 

överhuvudtaget?” (Respondent 1) 

Samtliga respondenter är eniga om att insatser som rör skadereduktion är ett viktigt 

ämne att beröra, och att det finns mycket kvar att göra inom området. De menar vidare 

att frågan är högst aktuell och insatser bör därigenom belysas ytterligare. 

Insatsernas olika hinder och möjligheter 

Respondenterna ombads beskriva deras syn på fyra specifika insatser inom harm 

reduction som utgick från EMCDDA:s definition; sprututbytesprogram, 

underhållsbehandling, överdosprevention i form av naloxon/naloxonspray samt 

injektionsrum. Den bakomliggande orsaken var dels att lyfta debatten om hur 

professionella upplever de olika insatserna, men även för att belysa praktiska och 
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teoretiska erfarenheter. Samtliga respondenter visar stort engagemang gällande 

insatserna och hänvisar till egna, andras samt internationella erfarenheter. I 

intervjumaterialet framkommer samtidigt betydelsen av kombinerade insatser inom 

skadereduktion. 

Övervägande del av respondenterna beskriver att de ställer sig positiva till 

sprututbytesprogram. Enligt respondenterna kan programmen öka livskvalitet och 

förhindra smittspridning samt skapa tillfällen att fånga upp personer som använder 

narkotika. Flera av de respondenterna som ställer sig positiva menar dock att det 

handlar om att kombinera insatserna, och inte bara lämna ut rena sprutor för att 

förhindra smittspridning. För trots en positiv inställning till sprututbyte, belyser 

samtidigt flera av respondenterna att ämnet bör problematiseras ytterligare. De menar 

bland annat att forskning inte visar tydliga resultat på effekten, samt att det går att få tag 

på sprutor utanför programmen ändå. En av respondenterna belyser även att olika harm 

reduction-insatser kan göra städer mer attraktiva för personer som använder narkotika, 

något som inte beskrivs gynna de mindre städerna. 

”Vi ville problematisera det, att det inte bara är så enkelt att det är 

självklart man ska göra detta med fria sprutor, för vad är nästa steg?” 

(Respondent 2) 

”Sprutbyte det tänker jag att … det kan jag nästan bara se fördelar med. 

För jag tänker att det fixar man ändå, sina sprutor och sitt missbruk 

håller man igång. Om man har kommit så långt så man är i ett 

sprutmissbruk så löser man det. Så det är ju inte så att vi hjälper någon 

att knarka genom att ge dom sprutor. Men däremot ser jag att största 

vinsten kanske är att, jag tror att dom fortsätter att dela sprutor ibland 

ändå, fastän dom hämtar sina sprutor – men vinsten med det är att man 

har en kontakt med dom. Att man kan jobba motiverande under tiden 

dom är där då, om man nu använder den … ja, den insatsen på det 

sättet. Så kan jag ändå se en vinst med det.” (Respondent 3) 

I intervjumaterialet framkommer att sprututbytesprogram kan vara av betydelse för 

personer som använder narkotika och ses som en humanitär aspekt. Respondenterna 

menar att vård av de personer som använder narkotika kommer bli nödvändig oavsett 

om man har sprututbyte eller inte, och i slutändan kommer kostnaden bli densamma. 

Några av respondenterna menar att det är samhället i sig som varit medhjälpare till att 

skapa problematiken, då personer som använder narkotika inte tidigare fått den hjälp 

och stöd de behöver. 

”[…] jag tycker ju mer det handlar om att, att det är en slags värdighet 

gentemot de här människorna. Att man värnar om deras hälsa. Det är 

mer det som jag tycker är viktigt. För deras hälsa kommer kosta 

sjukvården ändå. […] Så nej, jag tycker mer det är en humanistisk 

aspekt med detta. De är människor som vi, och dessutom så är det ju så 

att många har haft ett väldigt hårt liv på grund av att samhället faktiskt 

inte har kunnat ta hand om dom.” (Respondent 5) 

Gällande substitutionsbehandling som insats för personer som använder narkotika råder 

det delade meningar bland respondenterna. Några ställer sig helt positiva, då de anser att 

det kan öka personernas livskvalitet och rädda liv, medan de flesta respondenter belyser 

både hinder och möjligheter samt uttrycker tveksamheter kring insatsen. 
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Tveksamheterna beskrivs vidare som svårigheter när det kommer till dålig kontroll, 

läckage, möjligheten att nå personerna under samtal, dosering, samt problematisering 

om vem som är berättigad till programmen. Några uttrycker även en oro över att det 

möjliggör en ”quick fix”. I tillägg till detta beskriver en av respondenterna hur personer 

som använder narkotika har uttryckt att de känner sig kontrollerade och inte betrodda 

inom programmen. I intervjumaterialet framkommer betydelsen av att motivera 

personer som använder narkotika att det faktiskt går att trappa ned och sluta med 

preparat som används i underhållsprogrammen. De menar att det är viktigt att belysa att 

det faktiskt är möjligt att bli drogfri från sin medicinering. Några av respondenterna 

menar att det lätt kan bli så att man glömmer bort det tänket som fanns förr ”att det går 

faktiskt att sluta med de här preparaten” (Respondent 2). Trots detta framkommer det i 

intervjumaterialet tankar om att bredda underhållsbehandling till fler instanser, 

exempelvis för att underlätta underhållsmedicinering om man sitter på anstalt eller i 

fängelse. Det handlar enligt några av respondenterna om att se möjligheter och vara 

nytänkande. 

”Och jag, det där kan inte jag hur det ser ut nu liksom men det är ju 

också en sån jättebra grej tänker jag när man ändå sitter så kan man 

lika gärna göra något vettigt, dom som vill det liksom. Så att det finns ju 

mycket man skulle kunna göra, tänker jag. Som man kanske inte alltid 

gör.” (Respondent 4) 

”Men ja, jag tror att det kan vara i vissa fall, jag tycker inte man ska 

använda det generellt. Jag tycker alltid man ska prova med det andra 

alternativet först. För det går ju. Det krävs ju mycket, mycket mer -men 

det går. Jag tycker att det är det bästa, men om det absolut inte går och 

man tror att personen faktiskt kommer knarka ihjäl sig så kan jag tycka 

att det kan vara ett alternativ. Och jag har sett flera stycken som det har 

gått bra för, som faktiskt har kommit vidare i sina liv och som har som 

mål att faktiskt trappa ner sin underhållsmedicinering, och sluta efter att 

dom då har skaffat bostad, skaffat nån utbildning en relation och så 

vidare. Att, då kanske man är stabil nog att trappa ner. Så det, jag har 

jätteblandande känslor för det. Jag ser för- och nackdelar, men just det 

här, om man ska vara behandlingsbar så tror jag att det är svårt för 

man blir ganska avstängd av det liksom.” (Respondent 3) 

”För vad händer om man börjar prångla ut … alltså massor med 

ersättningsmediciner? Det blir ju som ett självspelande piano. För det 

sipprar ut från de här systemen. Och jag är ju, som sagt jag pratar ju för 

mig själv, jag är ju inte så cynisk så att jag säger att det ska vara något 

idiotstopp för att komma in i metadon eller subutex... subuxone 

programmet. Det kan ju rädda liv, jag menar dum är man ju inte. Det är 

klart det kan rädda liv, men det kan också släcka liv. Om man inte är 

oerhört försiktig och noga med det här.” (Respondent 2) 

Överdosprevention i form av naloxon/naloxonspray talar de flesta respondenter om som 

något positivt, då de menar att behovet är stort för målgruppen det rör och att vi bör 

skydda så mycket vi bara kan. Några av respondenterna uttrycker dock även hinder i 

arbetet med naloxon. Svårigheterna menas vara att kunna fördela ansvar, förskrivningar 

och hur man egentligen förskriver medicin till en enskild person som sedan kanske 
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kommer att användas på någon annan. Det skapar en konflikt med samtycke gällande 

individ. I intervjumaterialet framkommer även en falsk trygghet i tron av att kunna häva 

överdoser, vilket i sin tur anses kan leda till ett större risktagande. De respondenter som 

känner sig tveksamma till naloxon menar att de antingen har för lite kunskap om 

insatsen eller att verksamheten de arbetar i inte kräver denna insats. 

”Ja, det bör väl finnas överallt om man har dom bekymren. Absolut. Där 

det finns heroin, och jag menar det är ju bara positivt. Så vitt jag vet är 

det inget man kan ta i drogsyfte, utan det är bara för att häva överdoser, 

så det är inget negativt med det. Absolut inte. Självklart, jag menar det, 

alla liv som man kan ska man rädda, men där får man ju vara noggrann 

så man, så det inte blir tvärtom istället. Man tror att man räddar så 

innebär det att … jag säger inte att det är någon lätt uppgift dom har 

som håller på med detta alltså att kontrollera sånt här. Det är både 

otacksamt många gånger och svårt.” (Respondent 2) 

Injektionsrum som skadereduktion möttes av de professionella med störst motstånd utav 

de fyra harm reduction-insatserna. Flera av respondenterna kunde se syftet med insatsen 

men ändå känna sig tveksamma till den. Intervjumaterialet beskriver fördelar med att 

vara i en säker och kontrollerad miljö samt hur det kan ses som en självklarhet att införa 

injektionsrum om man endast ser till den aktuella målgruppen. Respondenterna lyfter 

samtidigt problematiseringen i ansvarsfrågan av denna insats när det kommer till 

kontroll och dosering. Flera av respondenterna menar vidare att denna typ av insats 

kommer i konflikt med vår svenska politik samtidigt som de som professionella har 

svårt att förhålla sig till insatsen genom sitt uppdrag med nolltolerans. 

”Ja. Ja, nej men det överensstämmer väl inte med Sveriges synsätt, i och 

för sig för att vi har nolltolerans i Sverige ...” (Respondent 5) 

”Alltså det är på gränsen. På nått vis, jag vet inte. Det kanske jag är 

tveksam till. Att det skulle vara att dra det snäppet längre liksom. Och 

vem ska liksom ha ansvar över att det blir rätt dos och att det inte blir 

några överdoser där. Då krävs det ju extrem kontroll och läkare och 

hela tjolavippen, men det skulle ändå vara konstigt att ge någon en 

olaglig drog inom vår verksamhet. Det är jag tveksam till. Faktiskt.” 

(Respondent 3) 

Harm reduction – en väg in i behandling 

Samtliga respondenter pratar om mötets betydelse till förändring, samtidigt beskriver 

flera av respondenterna vikten av långa relationer till personer som använder narkotika. 

Respondent 1 menar att genom kontinuerliga möten kan den professionella bli en trygg 

kontakt: ”Ibland. Ibland, ibland är ju vi kanske en ... kontakt, vad ska jag säga en 

människa”. Till följd av kontinuerliga möten kan en tanke planteras hos personer som 

använder narkotika, där mötet blir ett verktyg för att eventuellt vilja utvecklas vid ett 

senare tillfälle. Det framträder i intervjumaterialet att motivation till förändring inte 

alltid infinner sig omgående och att förändringsprocesser är unika, därför krävs tålamod 

från de professionella gentemot personerna de möter. Flera av respondenterna menar att 

genom ett gott bemötande, respekt och att alltid hålla dörren öppen kan man fånga upp 

personer som använder narkotika, om de tillslut är redo att ta emot hjälp. För ett gott 

bemötande menar samtliga respondenter att man måste se hela människan och utgå från 
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deras perspektiv i mötet. Flera respondenter menar även på att man ska ha ett öppet och 

frivilligt förhållningssätt gentemot personer som använder narkotika eftersom de alla är 

unika ”Ja, okej vad kan jag hjälpa dig med? Inte; det här erbjuder vi. Utan liksom; vad 

kan jag hjälpa dig med?”(Respondent 6). Intervjumaterialet tydliggör att personer som 

använder narkotika skall bemötas med respekt och empati, och inte skuldbeläggas vid 

snedsteg. Respondenterna menar att det är av stor betydelse att personer som använder 

narkotika känner sig tagna på allvar för att skapa en god relation. Genom harm 

reduction-insatser menar intervjumaterialet att det kan vara ett sätt att komma i kontakt 

med de som vanligtvis är svåra nå. Om det är engagerad personal på plats kan man 

möjliggöra att de som använder narkotika fångas upp och blir mer motiverad till vidare 

behandling.  En gemensam nämnare bland respondenterna är en syn om att det aldrig är 

för sent att förändras. Flera av respondenterna menar att personer de möter förmodligen 

inte kunnat se sig själv i den livssituation de nu befinner sig i när de först började. 

Respondenterna tror heller inte att personerna i grund och botten vill använda narkotika. 

”Jag tror faktiskt det. Jag tror nästan alla har en längtan efter 

förändring. Fast man kanske inte har fått det implementerat i sig riktigt 

känslomässigt, men alltså jag har inte träffat någon som injicerar som 

vill göra det. Utan alla, på nått sätt vill sluta, innerst inne. Men det är 

för lång väg liksom. Jag har jättesvårt å se att någon vill ha det livet. 

Jag tror, nästan alla jag träffat så hade dom aldrig i deras vildaste 

fantasi trott att de skulle sitta med en spruta i armen när dom en gång 

började. Och oftast så har dom föraktat folk som har gjort det, när dom 

har vart i början av sitt egna missbruk.” (Respondent 3) 

”Och jag tänker att det går ju också i perioder för det kan ju vara att 

man är så förbaskat trött på missbruket men man behöver ändå sin, som 

de kanske ser det medicin, för att fixa dagen. Men fångar man i rätt läge 

så, och jag menar de har ju en stor uppgift på mottagningen där och 

liksom hitta sätt och prata och försöka lägga vidare och motivera och 

det gör man kanske inte första gången precis när dom kommer. Utan det 

är ju också ett relationsbyggande över tid, och till slut så kanske när de 

kanske kommer gång 10 eller 20 så kanske de känner att ´nä, men nu vill 

jag nog ha den där hjälpen som du har berättat om´ så ... tänker jag.” 

(Respondent 4) 

I intervjumaterialet ställer sig dock en respondent tveksam till om man kan nå personer 

som använder narkotika genom samtliga harm reduction-insatser. Respondenten 

beskriver hur tidigare erfarenheter kring samverkan med sprututbytesprogram och 

vidare behandling inte kunde ses direkt gynnande för att fånga upp personer för vidare 

samtalsbehandling. Det tolkade respondenten som att personerna som använde 

narkotika i detta fall endast var där för att hämta sprutor. 

”Ja, det skulle det väl alltså kunna vara, det beror ju på vad man … vad 

man säger, den som tar emot besöket vad dom försöker sig på. Så vitt 

jag vet så ville dom förmedla någonting annat, så att dom frågade om vi 

kunde under ett visst antal veckor sitta där, om det var en månad eller 

om det var längre tid, i ett rum jämte, så skulle dom säga att – ´vill du 

ha ett samtal så har vi en människa från öppenvården här och så, om du 

kanske har en tanke på att lägga ner det här så småningom eller om du 
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vill prata om det här´. Det kom inte en käft. Inte en person.” 

(Respondent 2) 

Respondenterna belyser ytterligare ett sätt att försöka nå personer som använder 

narkotika under mötet, och menar att det handlar om ett givande och tagande dem 

emellan. I intervjumaterialet beskrivs hur man bör försöka motivera förändring genom 

att samtala om långsiktigt tänkande. Personen som använder narkotika bör även få 

chans till att ifrågasätta saker och problematisera både sin nutid och sin framtid, samt 

möjliggöra utvecklande av sin egna empatiska förmåga. Betoning ligger på hur det 

under möten med personer som använder narkotika är av vikt att låta dessa personer 

även ifrågasätta respondenten som professionell, att de skall fråga sig själva varför den 

professionella gör vad den gör. ”Hade hen tjänat mindre pengar om du inte hade 

knarkat? Kanske inte” (Respondent 2). 

 ”[…] och frågan är ju vad man vill med sitt liv. Det är ju det, det tillslut 

handlar om. Och hur mycket man bryr sig om andra människor. Men att 

definitivt ifrågasätt, ifrågasätt mig, ifrågasätt varenda jävel.” 

(Respondent 2) 

Flera av respondenterna menar att man måste ha en flexibilitet som professionell 

gentemot personer som använder narkotika. Anledningen är att personer som använder 

narkotika inte alltid kommer på planerade tider, samt att de behöver tid till samtal och 

stöttning då det ofta finns andra områden som är av relevans förutom beroendet. En av 

respondenterna efterfrågar mer tid under mötena, men mer sett ifrån personerna som 

använder narkotika då respondenten upplever det som de inte tar sig tiden. 

Respondenten menar de upplever situationen i sig upplevs stressfylld. 

”Ibland skulle man ju vilja, att det skulle ta lite längre tid. Att de tog sig 

tid. Det är mer de som inte tar sig tiden än att jag inte har tiden så 

resonerar jag nog. Att man är inne i en väldigt stressad situation och det 

beror ju också ofta på kanske drogen man har tagit som man har i sig 

just då och ibland kanske man gör det för att tordas att gå till 

oss.”(Respondent 1) 

”Just att, om inte tiden finns. För ska du ha ett sprututbytesprogram och 

folk kommer dit så -ja, då ska det tamejfan finnas tid. Att man faktiskt 

kan sitta ned och prata med dig. När du mår dåligt så här; ´men okej vi 

får nog faktiskt ta och åka upp till psykakuten nu´. Men så här; ´du, nu 

kommer mitt nästa pass här om en två timmar så då kan vi kanske, då är 

vi två här´ …” (Respondent 6) 

Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis visar studien att det finns ett stort engagemang när det kommer till 

harm reduction-insatser bland professionella, om än problematisering av insatser 

beskrivs vara av stor betydelse. Samtliga respondenter tydliggör vikten av 

individperspektiv och mötets betydelse under skadereducerande insatser, samtidigt som 

de belyser komplexiteten inom området för att undvika stämpling. Moraliska 

betänkligheter gällande den professionellas roll inom till harm reduction-insatser har 

kunnat identifieras i förhållande till samhällsnormer och svensk narkotikapolitik. 

Respondenterna i studien menar vidare hur skadereducerande insatser är av stor vikt för 
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att möjliggöra ökad livskvalitet för personer som använder narkotika. De belyser 

samtidigt olika perspektiv för stämpling både med och utan insatserna. Från 

intervjumaterialet förtydligas även att harm reduction-insatser och legalisering inte är 

jämförbara. 

Narkotikapolitiken beskrivs vara komplex då flertalet respondenter anser att personer 

som använder narkotika straffas mer än behandlas. De professionella menar att denna 

målgrupp räds för att söka vård för sitt användande, på grund av den restriktiva 

narkotikapolitiken. Enligt flera av respondenterna medför detta en kriminaliserande 

stämpling av personer som använder narkotika både från samhälle samt från individen 

själv, där personerna beskrivs ställas utanför samhället. Utifrån detta menar flera av 

respondenterna att narkotikapolitiken behöver utvecklas för att passa dagens samhälle, 

då de anser att Sverige inte bör blunda för den existerande problematiken. Trots detta är 

ingen av de professionella för legalisering. De förespråkar istället ett fortsatt restriktivt 

förhållningssätt, då de anser att detta kan hindra personer från att debutera, samt gör 

narkotikaanvändningen lite svårare. 

De professionella som medverkar i studien associerar harm reduction-insatser främst till 

substitutionsbehandling och sprututbytesprogram, då det var de två insatser 

respondenterna har mest kännedom om. Överdosprevention beskrivs som positivt på 

grund av behovet för den aktuella målgruppen och möjligheter till att rädda liv. 

Svårigheter inom insatsen ansågs däremot vara ansvarsfördelning gällande naloxon och 

naloxonspray då det krävs ett personligt samtycke, samt att ett eventuellt intryck av en 

falsk trygghet skapas för personer som använder narkotika. Den harm reduction-insats 

med framträdande motstånd i studien är injektionsrum. Ett flertal av respondenterna 

upplever att insatsen är på gränsen över vad de själva accepterar, samt att insatsen inte 

ses anpassad till Sveriges narkotikapolitik. Trots motstånd ser några av respondenterna 

insatsens fördelar med minskning av narkotikadödlighet och smittorisker samt 

möjliggörandet av möten och relationsskapande. 

Möjliggörandet av förbättrad livskvalitet trots fortsatt användande av narkotika ses som 

en rättighet av samtliga respondenter. De allra flesta förespråkar drogfrihet, men menar 

samtidigt att det är den enskildes behov och mål med insatsen som bör vara i fokus. En 

av respondenterna beskriver hur en moralisk konflikt kan uppstå då de som 

professionella bör motivera personer som använder narkotika till drogfrihet, där alla 

förtjänar den naturliga lyckan. Respondenten menar dock att verkligheten många gånger 

ser annorlunda ut, och dessa personer kan behöva stöd och hjälp i form av 

skadereducerande insatser som komplement till annan behandling. Några av de 

medverkande i studien menar att de hamnar i moraliska betänkligheter genom att de inte 

kan bestämma hur personer de möter skall leva sina liv, samtidigt som de önskar 

möjliggöra positiva förändringar i personernas livssituation. Studien identifierar även 

svårigheter i vem personer som använder narkotika blir i sammanhanget gällande harm 

reduction-insatser. Risk finns att stämplas in i livslånga behandlingar som samhället 

skapat acceptans kring. De professionella beskriver även hur de i sin yrkesroll kan 

känna krav att infinna sig i samhällets moral, i liknelse med hur personer som använder 

narkotika i denna studie beskrivs känna sig i konflikt med sig själva och samhällets 

normer. 
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Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av intervjumaterialet i studien utifrån valda 

teoretiska utgångpunkter. För att skapa djup till studien influeras problematiseringen av 

Foucaults teorier gällande maktrelationer, makt som lag, disciplin och kunskap samt 

historiska betydelser för nutid (Foucault, 1970; Foucault, 1980; Foucault, 1983 & 

Foucault, 1987). Grunden i analysen ligger på Wrights (2000) rekonstruktion av Meads 

begrepp gällande relationellt- och punktuellt perspektiv, i relation till intersubjektivitet 

och skapande av subjekt. Det kombineras tillsammans med Wrights resonemang om 

pedagogiska möten och uttrycket vad eller vem.  Tillsammans samspelar teorierna i 

avseenden som problematisering, etiska och moraliska aspekter samt subjektets 

position, och förbättring- och förändringsmöjligheter. 

Makt som lag och disciplin – ett gemensamt samhällskontrakt? 

Foucault (1987) menar att maktrelationer och samhällsstrukturer konstant bör ses som 

föränderliga och bygga på kulturbetingad kunskap (ibid). Materialet i studien 

exemplifierar de professionellas syn på generationers påverkan av dåtid, nutid och 

framtid, och problematiserar vilka subjekt vi blir i våra samhällen. En utsaga poängterar 

specifikt hur det kan vara att födas in i generationer med olika teknologier och 

traditionella droger, och hur generationer kan gå förlorade när vi reglerar lagar och 

samhällsnormer. Då vi förändrar något bör vi vara beredda på att fortsätta 

problematisera både på kort samt lång sikt, precis som Foucault (1983; 1987) menar 

genom sina resonemang om vad det historiska kan ha för betydelse vår nutid och vårt 

framtida samhälle (ibid). I materialet framgår liknande resonemang när det kommer till 

legalisering och olika harm reduction-insatser, där de professionella menar att vi bör 

problematisera eventuella förändringar i riktlinjer och lagar innan åtgärder genomförs. 

En utsaga menar utifrån utveckling av existerande eller eventuella nytänkande insatser 

att inte allt nytt behöver medföra något bra. Ytterligare exemplifierande av 

problematiserande resonemang kan ses genom de professionellas beskrivningar om 

injektionsrum, där insatsen inte anses vara kompatibel med Sveriges narkotikapolitik, 

samtidigt som de professionella kan se det bakomliggande syftet med insatsen. 

Det empiriska materialet i studien belyser hur Sveriges narkotikapolitik gynnar både 

samhälle och individ. Enligt en utsaga är det ett gemensamt kontrakt som endast 

fungerar då det följs av tillräckligt många, genom lagar och moral. Genom denna syn på 

nolltolerans ställs dock personer som använder sig av narkotika utanför samhällsnormer 

och subjekt formas utifrån en marginaliserad syn där möjlighet till förändring minskas. 

Foucaults teorier om vår moderna tids disciplinerande kontroll och marginalisering 

(1987) gör att normaliseringsprocessen i materialet framträder genom stämpling av 

både personer som använder narkotika samt de professionella, då olika subjekt inom 

beroendevården skapas utifrån lagar, kunskap och maktrelationer. Enligt en utsaga 

beskrivs nolltolerans mot narkotika främst gynna individen då den kan hjälpa personer 

att begränsa överträdelser som leder till destruktiva handlingar. I andra utsagor återfinns 

samtidigt motsättningar som menar att nolltolerans kan skapa rädslor hos personer som 

använder narkotika till att söka vård, eller riskera att bli straffade för sin problematik. I 

materialet finns uttryck för att samhället som moraliserande faktor i sin tur kan få 

personer som använder narkotika att känna sig mindre värda och kriminaliserade då de 

samtidigt kämpar med sin personliga inre moral. 
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Foucault menar att samhällssanningar har både politisk och etisk betydelse och att makt 

återfinns i alla mellanmänskliga relationer (Foucault, 1983; Foucault, 1987). Det 

empiriska materialet i denna studie visar tydligt hur de professionellas 

problematiseringar av harm reduction-insatser skapar resonemang kring den 

professionella rollen. Flera utsagor menar att det kan uppstå moraliska betänkligheter i 

mötet med personer som använder narkotika under skadereducerande insatser. Dels för 

att de som professionella styrs av lagar och regler uppifrån, men även genom deras egen 

övertygelse och moral. En utsaga förtydligar att de får besked om hur de förväntas 

arbeta, men att de ständigt bör ifrågasätta sig själva och ta ställning till om fortsatt 

arbete i verksamheten överensstämmer med deras personliga integritet. Materialet visar 

även att de professionella önskar möta personer som använder narkotika genom att vara 

människor. Att det inte endast är den professionella som bestämmer över personen som 

söker hjälp, det handlar istället om att ifrågasätta och problematisera insatser för att 

skapa individuella förändringsprocesser - utifrån bägges perspektiv. 

Intersubjektivitet som förändringsprocess 

Utifrån Wrights (2000) resonemang om relationella samt punktuella perspektiv beskrivs 

det punktuella perspektivet som att man isolerar individen till en specifik egenskap eller 

situation, det relationella perspektivet beskrivs istället se hela människan i sitt 

sammanhang (ibid). Utifrån Wrights (2000) teoretiska perspektiv har det empiriskt 

insamlade materialet påvisat att de professionella i studien resonerar kring ett 

relationellt perspektiv. Utifrån att de önskar möta personer som använder narkotika i 

den verklighet de befinner sig. Det går dock tyda en viss skillnad när det handlar om en 

av verksamheterna, då verksamheten arbetar mer utifrån ett punktuellt perspektiv. Den 

professionella beskriver, i vissa avseenden, hur fokus ligger på uppdraget att minska 

smittspridning istället för omständigheter kring de personer som använder narkotikas 

livssituation. Genom materialet synliggörs det punktuella perspektivet även i lagar, 

riktlinjer och verksamhetsuppbyggnad. Som nämnt ovan utgår majoriteten av de 

professionella från ett relationellt perspektiv men det hindras i vissa fall av 

verksamhetens krav. 

Utifrån ett relationellt perspektiv möjliggörs intersubjektivitet och bidrar till 

åstadkommandet av förändring. Intersubjektivitet innebär enligt Wright (2000) 

samspelet mellan två olika subjekt där man genom handlingar och möten tar del av 

varandras subjektiva själv. I materialet framkommer att harm reduction-insatser anses 

möjliggöra sådana möten med personer som använder narkotika samt att motivera till 

vidare behandling. Harm reduction-insatser kan därför ses utgå från intersubjektivitet 

och relationellt perspektiv där förändringsprocesser tillgodoses. Ur en utsaga 

framkommer dock att insatserna inte alltid ses som tillräckliga för att nå personer som 

använder narkotika. Den professionella i utsagan menar istället att ansvarsfördelning 

och samverkan mellan instanser behöver förbättras, och att olika verksamheter behöver 

skapa större förståelse för varandras verkligheter och mötas i praktiken. En delad 

verklighet som utifrån Wrights (2000) teori även här kan beskrivas som en form av 

intersubjektivitet. Det framgår i materialet att om narkotikaanvändning ses som en 

sjukdomsdiagnos försvåras möjliggörande av intersubjektivitet. Diagnosbegrepp ses 

utifrån utsagor som en förenkling och skapar bekvämlighet för både personer som 

använder narkotika och de professionella. Om man applicerar det på Wrights (2000) 

teori om att ”avstå från att på förhand bestämma hur «det borde bli» eller hurdan 
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eleven borde vara, för att i stället förhålla sig öppet undrande inför det möjliga” (von 

Wright, 2000, s. 169) hindras både de professionella och personer som använder 

narkotika att reflektera över situationen. Wright (2000) vill med sina teorier att 

subjekten skall skapa reflektioner och överväga konsekvenser av sitt handlande (ibid). 

Vilket med diagnosbegrepp förhindras och man förenklar som professionell sitt 

handlande eller situation till ett punktuellt perspektiv. 

Enligt Wright (2000) innefattar subjektet: jaget, självet, personligheten och identiteten 

där vårt subjekt formas i mötet utifrån perspektivtagande. Utifrån punktuellt perspektiv 

skapas subjektet till ett vad medan i det relationella blir subjektet ett vem. ”Jag blir den 

jag är i mötet med andra” (von Wright, 2000 s. 149). Ur det empiriska materialet är det 

tydligt att de professionella upplever att personer som använder narkotika kan uppnå 

positiva förändringar utan drogfrihet. Det handlar istället om den enskildes behov och se 

till helheten. Ur denna synvinkel blir personer som använder narkotika ett vem i mötet, 

vilket hjälper till att skapa förändringsprocesser. Personer som använder narkotika är i 

respondenternas ögon lika mycket värda som alla andra, de har samma rätt till att yttra 

sina åsikter och kunskaper. Även den professionella beskrivs utifrån det empiriska 

materialet ha en önskan om att bli sedd som ett vem och inte ett vad i sammanhanget, 

och att det handlar om att visa empati och förståelse för andra människors verkligheter. 

Ur det empiriska materialet framträder de professionellas resonemang om hur personer 

som använder narkotika skapas genom nolltolerans mot narkotika till ett subjektivt vad, 

att samhällets lagar och moral skapar en känsla hos personen att vara smutsig och äcklig 

genom kriminalisering. Genom lagar och riktlinjer upplevs även den professionella bli 

sedd utifrån ett punktuellt perspektiv. Från en utsaga tydliggörs detta genom att 

riktlinjer från organisationen bestämmer den professionellas förhållningssätt till harm 

reduction-insatser, även att det inte överensstämmer med hur den professionella 

upplever det. Det skapas en konflikt för den professionellas subjekt. Det empiriska 

materialet lägger vikt vid, precis som Wright (2000), att man ska reflektera om vad för 

konsekvenser olika handlingar får för mötet. Vem blir personen som använder narkotika 

i mötet, och vem blir den professionella och vad får det för betydelse i slutändan? 

Utsagor i det empiriska materialet beskriver att personer som använder narkotika inte 

önskar bli sedda som offer i sammanhanget, och hur mötet beskrivs som framgångsrikt 

då personerna inte behöver förklara sig eller känna sig skuldbelagda. Personer som 

använder narkotika vill precis som de professionella bli sedda som ett vem och det är 

genom intersubjektivitet det goda pedagogiska mötet kan skapas (Wright, 2000). 

I möten med maktrelationer 

Både Wrights (2000) och Foucaults (1987; 1983) teorier går att applicera på den 

kriminaliserande stämplingen på personer som använder narkotika men genom olika 

perspektivseenden. Utifrån Wright (2000) skapas ett punktuellt perspektiv där 

personerna blir ett vad genom att man ser till enbart den normbrytande egenskapen. 

Genom Foucault (1987) ses makten som disciplinerande där subjektet som bryter mot 

normerna hamnar i en marginaliserad ställning. Det gemensamma i båda fallen är att 

förändringsprocesser blir svårare att uppnå. Detta framträder i det empiriska materialet 

då personer som använder narkotika beskrivs vara svåra att nå fram till, utifrån den 

restriktiva politiken och hindrar därigenom personerna från att söka vård. Sett utifrån de 

professionellas perspektiv blir deras subjekt i samma ställning när det kommer till 

nolltolerans mot narkotika.  Foucault menar att makt finns i alla mellanmänskliga möten 
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och Wright menar att vi blir den vi blir i mötet med andra. Det empiriska materialet 

påvisar att de professionella vill uppnå intersubjektivitet och arbetar i stor utsträckning 

utifrån ett relationellt perspektiv, men samtidigt finns makt som lag med i 

resonemangen. De menar att det finns delar som de inte anser sig kunna påverka, men 

som påverkar enda ned till klientnivå. I det empiriska materialet framkommer att 

narkotikapolitik och harm reduction bör problematiseras både av de professionella samt 

de som använder narkotika, genom detta skapas en starkare individ med mer möjlighet 

till makt över sitt liv. Foucault och Wright menar även att det är först då man börjar 

reflektera som man skapar möjligheten till förändring. Ur Wrights teori så skapas 

subjekt utifrån intersubjektivitet, då man börjar reflektera över sig själv och andra. 

Foucault menar att strukturer är föränderliga och bestäms utifrån kulturbetingad 

kunskap. I förhållande till det empiriska materialet kan dessa två resonemang ge stöd i 

att möten kan skapa förändrade subjekt där makten kan förflyttas. Enligt det empiriska 

materialet tillsammans med de analytiska teorierna skapas subjekten i mötet med andra 

och subjekten bestäms utifrån de strukturer som råder sett till maktrelationer, kultur, 

samhällsnormer, professionella yrkesroller och erfarenheter. 

DISKUSSION 
Syftet med studien är att belysa professionella inom beroendevårdens upplevelser och 

erfarenheter, gällande harm reduction-insatser för personer som använder narkotika. 

Studien kan ses som ett inlägg i en pågående diskussion och syftar till att förmedla 

professionellas syn på vilka förutsättningar till förändring som skapas eller inte skapas, i 

behandlingsarbete med harm reduction-insatser. Studien önskar samtidigt belysa 

professionellas syn på implementering och tillämpning av harm reduction-insatser i 

förhållande till nolltolerans mot narkotika. Vidare syftar studien till att synliggöra vilka 

subjekt som konstitueras i mötet med personer som använder narkotika, utifrån de 

professionellas resonemang. I följande avsnitt diskuteras därigenom den valda metoden, 

resonemang förs samtidigt gällande förbättringsmöjligheter. Vidare förs empiriskt 

resultat och analys samman där de diskuteras mot tidigare forskning, detta för att 

redogöra för slutsatser, pedagogiska implikationer samt ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar. 

Metoddiskussion 

Harm reduction-insatser eller skadereduktion som vi även valt att använda oss av i 

studien är ett komplicerat område att adressera. Det har i mångt och mycket handlat om 

hur vi valt att definiera begreppet och hur de professionella som medverkar i studien 

använder sin egen definition i förhållande till egna erfarenheter, lagar, samhällsmönster 

och normer. När studien påbörjades blev området oerhört stort och komplext, vilket 

inneburit att mycket tid har spenderats på att avgränsa området både gällande tidigare 

forskning och insamlat intervjumaterial. Avgränsningarna kan för läsaren upplevas som 

brister i resultatet, vi vill dock i och med detta betona att det finns mycket att göra för 

vidare forskning. I ett annat avseende fick vi istället bredda vår studie, då vårt 

ursprungliga fokus att komma i kontakt med akutmottagningar inom beroendevården i 

tre olika kommuner upplevdes svårare än vi förutsett. Detta då harm reduction-insatser 

beskrevs av verksamheter som ett uppdelat område där hänvisningar gjordes till andra 

enheter, vissa mer relevanta än andra. Det hade kunnat undvikas genom att göra en 

desto mer detaljerad bakgrundsöversikt på verksamheter i dessa kommuner. Att de tre 
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kommunerna i sina beskrivningar inte helt gick under samma inställning till harm 

reduction-insatser menar vi har gett oss ett djupare innehåll i studien. Under 

urvalsprocessen riktade vi oss till enhetschefer, för att vidare komma i kontakt med 

verksamheter som var intressanta och intresserade av vår studie. Detta bidrog till att 

urvalsprocesser tog längre tid på grund av att det blev fler led att ta sig igenom. 

Fördelen med att vända oss till verksamheter som enhetschefer tipsade om var att 

urvalsprocessen skapade slumpmässiga val av respondenter, där professionell yrkestitel 

inte var avgörande i sammanhanget. Vi vidhöll därigenom vårt målinriktade urval sett 

till kommun och målgrupp (Bryman, 2011). Under processen hade vi sju inbokade 

intervjuer dock blev en av intervjuerna avbokad på grund av dubbelbokning inom 

verksamheten. Denna intervju hade kunnat ha betydelse för vårt resultat, men vi anser 

samtidigt att exkluderingen förhindrade överrepresentation och en ojämn fördelning 

mellan kommunerna.  

De etiska riktlinjerna följdes (Forsman, 1997) och vi lade stor vikt vid 

konfidentialitetskravet. Vårt beslut att inte benämna de deltagande kommunerna som 

exempelvis kommun 1, 2 och 3, grundar sig i att vi önskade hålla oss strikt till 

konfidentialiteten. Detsamma kan sägas om valet att inte skriva ut verksamheter med 

exempelvis bokstäver A-F. Flera av respondenterna har även bett att få läsa studien efter 

examination, något som motiverar utelämnandet av någon form av identifiering 

ytterligare. Vi vill dock samtidigt belysa att vi förstår det intressanta med en jämförelse 

kommuner och förhållningssätt emellan, men vårt syfte var aldrig att generalisera utan 

att fånga subjektiva upplevelser och erfarenheter. Under intervjutillfällena upplevdes 

frågor som berörde den svenska narkotikapolitiken i förhållande till harm reduction-

insatser som ett känsligt och komplext ämne bland vissa av respondenterna, detsamma 

kunde kopplas till synen på nolltolerans mot narkotika. En av respondenterna upplevdes 

på grund av sin roll i verksamheten specifikt återhållsam i sina svar gällande ämnen om 

narkotikapolitik. Trots att konfidentialitetskravet uppfylldes genom information via 

missiv samt telefonsamtal eller vidare mailkontakt, uppmärksammades ett behov om att 

förtydliga detta ännu en gång vid intervjutillfällena för att få respondenterna att känna 

sig trygga i att utveckla sina svar.  

Ljudinspelningar genomfördes av intervjuerna vilket bidrog till att resultatets 

trovärdighet förstärktes då möjligheten fanns att gå tillbaka och lyssna och tolka 

(Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes semistrukturerade för att ge respondenterna 

utrymme och tala fritt, detta för att fånga det unika i upplevelserna. Några av 

intervjuerna blev dock längre än de planerade 45-60 minuter, vilket resulterade i ett 

större arbete vid transkribering och analys. För att styrka transkriberingens likhet 

tolkning och skrift fördes utförliga diskussioner om tillvägagångssätt oss emellan. 

Under transkriberingen upptäcktes att en av respondenterna inte gett lika utförliga svar 

som de andra respondenterna, och vid närmare eftertanke hade vi kunnat gå tillbaka till 

vissa av frågorna under intervjutillfället för att låta respondenten tydliggöra och 

utveckla svaren ytterligare. Vi har vidare resonerat kring vad som kan ha påverkat 

svaren under detta tillfälle och vi menar att respondentens uppdrag beskrevs märkbart 

skilja sig från de andra respondenternas, vilket kan ha gjort svaren svårare att utveckla. 

Detta var även vår första genomförda intervju, vilket i sin tur kan ha påverkat flödet och 

kvaliteten i följdfrågorna. I efterhand upplever vi att vi borde ställt en öppen fråga till 

samtliga respondenter om varför de tror att den narkotikarelaterade dödligheten är så 
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hög i Sverige, då det upplevdes framkomma i materialet att inte alla respondenter var 

medvetna om dessa höga siffror. 

Om vi använt oss av en kvantitativ studie hade vi kunnat dra slutsatser om hur många 

som upplever harm reduction som ett verktyg till förändringsprocesser (Bryman, 2011). 

Detta var dock inte vårt syfte med studien. Vi ville istället undersöka de professionellas 

upplevelser och erfarenheter av harm reduction som insats i förhållande till vår svenska 

narkotikapolitik, samt hur subjektskapande upplevs bli till under sådana möten. Detta 

anser vi inte hade varit genomförbart med en kvantitativ ansats.  

Analysarbetet bestod av tematisering med meningstolkning. Vi utvann fyra omfattande 

teman efter att ha klippt ut citaten efter kodning. Vilket skapade ett stort analytiskt 

arbete men då vi tvekade på relevansen till vår studie förde vi diskussioner om våra 

tvivel. Vårt samarbete, strukturering och organisering av materialet har varit våra 

styrkor under studiens gång. Vi önskar belysa att ytterligare intressanta infallsvinklar 

och resonemang hade kunnat föras om vi valt att genomföra en diskursanalys av 

resultatet. Motiveringen till att detta valdes bort kan ses som oerfarenhet inom 

analysmetoden, samt att tematisering och meningstolkning ansågs lämplig, intressant 

och utvecklande. Då studiens syfte och frågeställningar justerades under arbetets gång 

upplever vi att studien i vissa avseenden riskerade att tappa fokus. Vår övertygelse är att 

djupet av studien kunnat utvecklas ytterligare i förhållande till analysen om vi följt den 

tänkta tidsplaneringen mer strukturerat. Trots detta upplever vi att resultatet har gett en 

klar bild över hur harm reduction-insatser upplevs av de professionella. Det empiriska 

materialet gav mer djup än vad vi föreställt oss, samtidigt som våra teoretiska 

utgångspunkter utvecklade materialet till ytterligare dimensioner. Det var viktigt för oss 

att genom studien synliggöra hur vi analyserat resultatet utifrån olika perspektiv. 

Resultatdiskussion 

Svensk narkotikapolitik i förhållande till harm reduction 

Att det är allas mänskliga rättighet till god hälsa ställs idag i kontrast till att det inte ska 

vara lätt att missbruka narkotika (Goldberg, 2004; Svensson, 2012). Det empiriska 

materialet i denna studie visar i sin tur att det är av vikt att förhålla sig till de personer 

som använder narkotika med ett humant och mänskligt bemötande. En fråga vi ställde 

oss innan studien genomfördes var vem Sveriges nolltolerans gällande narkotika 

egentligen gynnar, samhället eller individen? Samt om de professionella inom 

beroendevården upplever den anpassad till vårt samhälle och dess vardagsproblematik. 

Resultatet visar att det finns stora svårigheter när det kommer till inrättandet av nya 

tankesätt och insatser, då de professionella vill hålla fast i det restriktiva tänket 

samtidigt som de vill undvika normalisering. Tankar har därigenom väckts om hur detta 

skulle kunna bli verklighet om vi som samhälle inte vågar utforska nya möjligheter 

genom olika rekommenderade insatser. Sverige ses i många avseenden ha ett effektfullt 

straff och disciplineringssystem, men hur kan vi då förklara den näst högsta 

narkotikadödligheten i Europa i de senaste mätningarna? (EMCDDA, 2015) Många av 

respondenterna nämner Portugals narkotikapolitik där personer blir straffade till 

behandling istället för fängelse. Något respondenterna menar skulle kunna minska 

kriminaliserandet av personer som använder narkotika. Lagändringen som gjorde eget 

bruk och innehav olagligt (Goldberg, 2004) ställer enligt respondenter de personer som 

använder narkotika mer utanför samhället istället för att ge stöd och hjälp. Vad i detta 
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disciplinära samhälle som styrs av maktrelationer och mänskliga handlingar är det som 

hindrar oss från att införa mer behandling till dessa samhällsdiscipliner? Handlar det 

istället om att Sverige har bättre förutsättningar för rapportering och kartläggning av 

dödsfall än andra Europeiska länder, eller styrs vi av rädsla att förändra något som 

existerat sedan 1800-talet? Resurser inom beroendevården uppkommer ständigt som 

något som bör ses över, frågan är av vikt och det bör belysas om dessa människor inte 

kostar samhället lika mycket utan harm reduction-insatser, som med? Det empiriska 

materialet i studien visar att det är nödvändigt att resonera och problematisera detta 

viktiga och komplexa område, då det finns svårigheter i att använda harm reduction-

insatser som kan beskrivas vara en direkt motsats till Sveriges nolltolerans mot 

narkotika. En tydlig exemplifiering av detta fenomen kan ses i det empiriska materialet 

gällande injektionsrum som skadereducerande insats. En skadereducerande insats som 

beskrivs skapa störst motstånd bland de professionella på grund av vårt svenska synsätt, 

moraliska aspekter samt de risker som insatsen kan innebära. Enligt tidigare forskning 

har man samtidigt svårt att visa på vilka positiva effekter injektionsrum kan få för 

personer som använder narkotika, på grund av begränsad forskning om det specifika 

området (Richert, 2014). I Zurhold et.al (2003) studie gällande injektionsrum belyses 

dock att insatsen reducerar riskbeteenden, hälsotillstånd och användning av narkotika på 

allmänna platser, och att socialarbetarna som intervjuades belyste samtidigt att insatsen 

ökade stress i arbetet samt oro över akuta överdosfall (ibid), något som vidare kan 

förstärka de professionellas resonemang i det empiriska materialet är att de anser att 

insatsen upplevs riskabel. Utifrån detta har vi diskuterat kring vad en insats som möter 

motstånd på flera plan gör med de professionella i sammanhanget, och om det 

relationella eller punktuella perspektivet gällande skadereduktion kan vinna över det 

andra. I förhållande till vår teoretiska utgångspunkt kring vilka subjekt som skapas i 

relation till andra människor (Wright, 2000) samt Foucault (1987) resonemang gällande 

maktrelationer och samhällsnormer blir det tydligt utifrån det empiriska materialet att 

det finns lite om inte inget utrymme till att handskas med moraliska betänkligheter inom 

skadereducerande insatser i förhållande till nolltolerans mot narkotika. Vilken moral 

bestämmer egentligen över den professionella och hur blir det om professionella 

ständigt anser sig behöva infinna sig i regler, lagar och insatser, som inte 

överensstämmer med en personlig övertygelse. Blir då konsekvenserna som en utsaga i 

det empiriska materialet beskriver att vi istället får ta ställning till om det är dags att 

söka ett nytt arbete? 

Subjektblivandet hos personer som använder narkotika beskrivs påverkas utifrån det 

empiriska materialet genom skadereducerande insatser och svensk restriktiv 

narkotikapolitik. Något som är högst anmärkningsvärt att resonera vidare kring. Vad gör 

dessa insatser med de professionella inom ramarna av vad vår politik tillåter, och vilket 

utrymme får personer som använder narkotika i sammanhanget. Är det humant att neka 

någon rätt till vårdbaserade insatser utifrån en onyanserad verklighetsbild? Tidigare 

forskning (Richert, 2014) och det empiriska materialet indikerar att nolltolerans skapar 

en kriminaliserande stämpling av personer som använder narkotika som ovan nämnt. 

Samtidigt visar det empiriska materialet att även harm reduction som insats kan vara 

stämplande om man inte är vaksam. Detta exemplifieras genom vad respondenterna 

belyser angående ett gott bemötande, att man skall se hela människan och undvika att 

skuldbelägga personer som använder narkotika. Genom ett sådant bemötande kan vi 

undvika att stämpla in personer som använder narkotika till en specifik egenskap. I det 

långa loppet kan detta skapa längre relationer och förbättra den terapeutiska alliansen 
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mellan professionella och de som använder narkotika. Något som professionella 

därigenom ständigt bör ha i åtanke.  

Utifrån studiens resultat anser vi att man inte behöver välja mellan restriktiv 

narkotikapolitik och skadereducerande insatser, då det kan gå att kombinera dessa två 

synsätt till ett gemensamt tillvägagångsätt. I tidigare forskning exemplifierar Tuukka 

(2007) detta, där han menar att man genom att förena skadereducerande insatser med 

kontroll och straff, kan skapa ett narkotikapolitiskt paradigmskifte. Perspektiven arbetar 

då parallellt mot samma mål, genom kombinerade och samverkande insatser. Det 

empiriska materialet påvisar att de professionella inte är för legalisering av narkotika, 

men några av respondenterna anser heller inte att harm reduction och legalisering skall 

jämföras. Utifrån studien anser vi att skadereducerade insatser istället bör ses som 

möjligheter som synliggör individer. Möjligheter som värnar om alla människors lika 

rätt till vård och god hälsa, som minskar objektifiering av personer som använder 

narkotika samt ger utrymme för professionella att ta vara på möten som tar plats under 

insatserna. Det handlar om att ge människor en chans till utveckling och positiva 

förändringar. 

Diagnosticeringens betydelse inom behandlingsarbete 

Debatter om sprututbyte resonerar kring hur personer som använder narkotika har 

likvärdig rätt till rena sprutor som diabetessjuka. Detta tyckte vi var en intressant aspekt 

och önskade undersöka vad de professionella ansåg om ämnet. Vi lade dock inte vårt 

största fokus vid detta, men upptäckte under intervjutillfällena att det upplevdes mycket 

komplicerat samt vara av hög relevans i sammanhanget. Detta då respondenterna lade 

mycket tid på tankessätt och resonemang kring diagnosticering. Resonemangen bidrar 

till ytterligare nyanser av komplexiteten gällande införandet av harm reduction som 

insats idag. Dagens diagnossystem för personer som använder narkotika beskrivs i ICD-

10 och DSM-5 och i dessa ingår begrepp som substansberoende, riskbruk och 

substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015). Termerna missbruk och beroende 

gällande narkotikaanvändning finns fortfarande kvar även om det kan upplevas 

missvisande (Richert, 2014), problematiken har samtidigt utvecklats mer och mer till ett 

sjukdomsbegrepp (SOU 2011:35).  Resultatet av studien visar att narkotikaanvändning 

inte bör ses som en sjukdom, men att det i vissa fall kan hjälpa personer som använder 

narkotika att förklara sin problematik för omvärlden och för sig själva. Trots detta 

påvisas i det empiriska materialet att diagnoser för narkotikaanvändande även kan anses 

ta bort det individuella ansvaret vilket är problematiskt för förändring. Vi resonerar 

därigenom kring betydelsen av individens eget ansvar och hur en diagnos kan få både 

positiva och negativa effekter i behandlingssammanhang. Det kan anses positivt bland 

annat genom bekräftelse på problematiken och något som kan fungera som ett stöd i 

förändringsprocesser. Samtidigt som en negativ aspekt av sjukdomsdiagnosticering 

medför att individen blir ”bli placerad i ett fack”. Då kan det anses svårt att motivera till 

ett drogfritt liv. Ansvaret gällande individen skulle kunna härledas till Sveriges historia 

där lagstiftningen byggde på en syn att det var den individuellas skyldighet att sluta 

använda preparatet (Holgersson, 1998).  

Vi ställer oss frågan om hur dessa diagnossystem egentligen fungerar och om dessa i sin 

rätta mening är gynnsamma för de som använder narkotika, då de professionella 

uttrycker brister i samverkan mellan instanser och genomgående individuella 

bedömningar. I vår analys tar vi stöd av Wright (2000) där vi kan relatera till att 
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diagnosbegrepp kan ses utifrån ett punktuellt perspektiv, vilket i sin tur hindrar 

intersubjektivitet. Alltså blir inte förändring möjlig genom diagnos utifrån detta 

tankesätt, och kan heller inte minska skadliga risker eller narkotikarelaterad dödlighet. 

Harm reduction-insatser kan i det empiriskt insamlade materialet samt forskning ses 

uppnå bättre möten och fånga personer som använder narkotika. Detta för att det skapar 

en neutralare hållning och mer öppen dialog (Strike et.al., 2014; Mancini et.al., 2008). I 

Sverige har sjukvården huvudansvaret för hälsoinsatser (SOU 2011:35) och därigenom 

skadereducerande insatser, och frågan bör ställas om de som använder narkotika då per 

automatik bedöms utifrån en ”sjukdomsstämpel”. Vår förförståelse gällande gratis 

tillgång till rena sprutor inom beroendevården och kunna motivera detta, skulle innebära 

att narkotikaanvändning behöver diagnosticeras ytterligare. Detta resonemang kan ses 

stämma överens med tidigare forskning samt respondenter, då behandling kan ses gå 

mot en mer medicinsk prägel. Något som underlättar införandet av olika harm 

reduction-insatser, men som samtidigt lämnar oss med frågan om vad detta får för 

betydelse inom psykosociala behandlingar samt möjliggörandet av 

förändringsprocesser? 

Harm reduction-insatser – en motivationsfaktor? 

Vi önskade undersöka om harm reduction-insatser hade ytterligare aspekter som kunde 

förändra livskvalitén hos personer som använder narkotika. Dessa tankar grundade sig i 

resonemang om att professionella i mötet med personer som använder narkotika har 

chans att motivera till vidare behandling, och genom motiveringsaspekter inte skulle 

kunna förneka de skadereducerande insatsernas betydelse. Både det insamlade 

empiriska materialet och tidigare forskning antyder att förändringsprocesser är möjliga 

att uppnå med harm reduction som insats. I Stenström (2008) avhandling om 

sprututbytesprogram påvisas ingen större skillnad när det kommer till smittorisker, 

däremot har personer som använder narkotikas livskvalité ökat genom en trygg och 

stabil kontakt hos den professionella. De flesta respondenterna i det empiriska 

materialet understryker liknande tankar, förutom att sprututbyten bidrar till 

hälsoförbättringar menar de professionella att de kan nå personerna och möjliggöra 

motivation till vidare behandling. Det empiriska materialet lyfter även problematiska 

aspekter att försöka nå personer som använder narkotika genom skadereducerande 

insatser, där några av respondenterna menar att en normalisering av bruket blir ett 

hinder. En av respondenterna hade egna erfarenheter av sprututbytesprogram där 

individerna som besökte programmet inte tog möjligheten att få vidare behandlingsstöd 

gällande sitt narkotikaanvändande. Personerna som använde narkotika beskrevs istället 

komma dit för rena sprutor och inte för att få hjälp att sluta använda preparaten. Harm 

reduction-insatser är huvudsakligen till för att minska narkotikadödlighet och 

smittspridning (EMCDDA, 2010) trots detta är Sveriges lagar om sprututbytesprogram 

(SFS 2004:168; SOSFS 2007:2) och LARO (SFS 2009:27) fokuserade på att deltagarna 

i programmet skall motiveras in till vidare behandling. Lagarna och det empiriska 

materialet beskriver Sveriges behandlingstradition där drogfrihet förespråkas och att 

fokus börjar överföras till mer medicinska behandlingsformer (SOU 2011:35). Detta 

styrker våra tidigare indikationer om att se skadereducerade insatser som ett 

möjliggörande till förändring, då det kan skapa en mer accepterad syn på insatserna. 

Resonemang vi personligen fört kring harm reduction-insatser innan och under studiens 

gång gällande vilka former av insatser som anses vara etablerade och accepterade i vårt 
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svenska samhälle, förstärktes vidare i det empiriska materialet. Detta beskrivs av de 

professionella inom beroendevården genom att begreppet harm reduction vid första 

åtanke associerades till sprututbytesprogram och underhållsbehandling. Något vi önskar 

poängtera var hur det empiriska materialet visade att vissa av de professionella hade 

bristfällig eller till och med ingen kunskap om naloxon och naloxonspray som 

överdosprevention. Något som tidigare forskning belyser vara effektivt när det kommer 

till att minska narkotikarelaterad dödlighet (Richert, 2014; Ritter & Cameron, 2006; 

Rowe et.al, 2015). En svårighet att införa insatsen i Sverige synliggjordes genom vårt 

empiriska material då flera av respondenterna påvisade att det uppstår moraliska 

konflikter när det kommer till utskrivning av preparat som sedan kan komma att delas ut 

till omgivningen, som egentligen inte gett sitt personliga samtycke. Tidigare 

internationell forskning visar dock på en efterfrågan av bland annat over-the-counter 

tillgänglighet på dessa överdospreparat, då utdelning av naloxon-kit inte har visat på 

ökad användning av opioider (Doe-Simkins et.al, 2014). 

Hinder gällande sprututbytesprogram menade en respondent var den existerande 

åldersgränsen för deltagare, och resonerade vidare kring om det skulle finnas någon 

åldersgräns överhuvudtaget. I detta resonemang finns många etiska aspekter att ta 

hänsyn till i det redan moraliskt konfliktfyllda harm reduction-insatser. Harm reduction-

insatser, som nämnt ovan, upplevs normalisera narkotikaanvändning. Vilket får oss att 

resonera kring vilka etiska dilemman som skulle uppstå om åldersgränser sänks och vi 

normaliserar lägre ned i åldrarna. 

Slutsatser och implikationer 

En slutsats utifrån resultatet är att området är oerhört komplext, och behöver 

problematiseras ytterligare, något vi även resonerat kring innan studien genomfördes. 

Vi valde medvetet att fokusera på flera olika delar av harm reduction i stället för en 

specifik insats, detta för att få desto fler nyanser i resultatet och verkligen försöka fånga 

essensen av de professionellas syn på skadereduktion i form av EMCDDA (2010) 

rekommenderade harm reduction-insatser. Resultaten utvecklades under studiens gång 

till ytterligare dilemman, etiska problematiseringar och aspekter som vi inte var helt 

förberedda på innan studien genomfördes. Trots att dessa resultat var givande och 

intressanta genererade det ett större arbete än vår ursprungliga vision, något som i 

efterhand har gett oss en ännu djupare och problematiserande kunskap, och som vi är 

oerhört tacksamma för. 

Att svensk narkotikapolitik och skadereducerande insatser är framtagna för att förhindra 

missbruk- och narkotikaberoende och förbättra livskvalitet kan ses som två av våra 

viktigaste slutsatser, men samtidigt som de är menade att skapa stöd till personer som 

använder narkotika skapar de även ett ojämlikt samhälle och en ökad stigmatisering. I 

det empiriska resultatet framgår att nolltolerans till narkotika är något som de 

professionella inom beroendevården reagerar på, genom att personer som använder 

narkotika kriminaliseras och det slår tillbaka på ”den lilla människan”. Vilket medför 

ogynnsamma resultat. Trots denna upptäckt förblir makt som lag övermäktig och det 

upplevs svårt att hitta lösningar för att kringgå det. En av frågorna som ställs i 

inledningen: Står sig tankessättet om att disciplin och kontroll är det mest effektiva 

verktyget? visar sig inte helt stämma överens med dagens samhälle utifrån studiens 

resultat, även om tänket i lagarna finns kvar. Det behövs utifrån detta 

strukturförändringar och en än mer verklighetsanpassad narkotikapolitik för ett 
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gynnsamt professionellt arbete, samt för de personer som använder narkotika. Genom 

studien tydliggörs att ett arbete med förändringsprocesser underlättas då den 

professionella inte dömer eller skuldbelägger andra människor. Om detta kunde 

överföras till samhället i stort hade vi kunnat skapa ett mer pedagogiskt samhälle där 

marginaliserandet av människor möjligen kunnat reduceras. En annan viktig slutsats är 

att inte bara personer som använder narkotika kan anses bli stämplade när det kommer 

till skadereducerande insatser, de professionella belyser hur det finns en medvetenhet 

om att man "borde tänka" på ett visst sätt även som behandlare. Något som skapar 

konflikter inom arbetet och kan leda till svårigheter att verkligen tro på det 

förhållningssätt som råder. 

Att det är svårt att definiera ett missbruk eller beroende är en slutsats som kan dras 

utifrån resultatet i studien. De professionellas resonemang beskriver både fördelar samt 

nackdelar med att se problematiken som en sjukdom. Det kan innebära både en 

definiering av problematiken samt skapa förklaring och förståelse till sin situation, 

samtidigt som det till sin nackdel kan förflytta allt ansvar från individen. Att sjukdomen 

och diagnosen blir något konstant, som man inte kan göra något åt. 

Resultatet av studien betonar att harm reduction-insatser inte bör ses som legalisering 

och att de istället bör ses vara möjliggörande till förändring och motivering in till 

behandling. Ytterligare slutsatser kan dras gällande efterfrågan av större kunskap om 

naloxon som överdospreventionsinsats. Injektionsrum visar sig däremot vara den harm 

reduction-insats som skapar störst motstånd bland de professionella då den beskrivs 

vara motsägelsefull i förhållande till personlig-, professionell- och svensk 

samhällsmoral. Sammanfattningsvis visar vårt resultat att synen på harm reduction som 

insats utifrån de professionellas perspektiv är mestadels positiv. Även om det finns 

hinder och problematiska förhållanden med insatserna så visar resultatet att möjligheter 

till förändringsprocesser ökar genom dessa insatser, och att de kan skapa längre och 

bättre terapeutiska allianser. Dessa relationsskapande möten kan därigenom möjliggöra 

motivation till vidare behandling, men då krävs utökade samarbeten instanser emellan. 

Pedagogiska implikationer 

De professionella beskriver att de i vissa situationer hamnar i moraliska konflikter 

mellan sin yrkesroll och sin personliga integritet, då det kommer till harm reduction 

som insats och nolltolerans. I citaten beskrivs de professionellas många känslor och 

tankar kring termerna och att de emellanåt hamnar i konflikt med sig själva. För oss 

som blivande professionella är det något vi bör skapa medvetenhet och beredskap om, 

att yrket kan föra med sig aspekter som inte matchar våra värderingar, men på grund 

utav lagar och disciplinära bestämmelser måste de ändå utföras. Vi anser därigenom att 

vi ständigt bör utveckla, ifrågasätta, problematisera och utvärdera insatser. Samtidigt 

som vi skall vara villiga att stå för vad vi gör i vårt dagliga arbete, bevara vår personliga 

integritet och ge professionellt stöd och motivation till de personer vi möter. 

Utbildning om harm reduction har mer eller mindre varit frånvarande från vår treåriga 

studietid. De insatser vi stött på har rört substitutionsbehandling, men utifrån studiens 

resultat finns fler harm reduction-insatser som kan vara av vikt att skapa kunskap kring. 

Som exempelvis överdosprevention och injektionsrum. Ämnet är aktuellt då 

skadereducerande insatser har fått en större betydelse inom svensk beroendevård, och 

borde kunna anpassas för att passa utbildningar och praktiska verksamheter ytterligare. 
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Tidigare forskning visar samtidigt att då man implementerar harm reduction-insatser 

som del av en utbildning kan motstånd till insatserna förhindras (Eversman, 2012). Vi 

anser att det är betydelsefullt att integrera kunskap om harm reduction som koncept i 

vår utbildning och i andra yrkesutbildningar som kommer vara i kontakt med 

målgruppen för att undvika negativa synsätt. En viktig slutsats blir utifrån resultat och 

tidigare forskning att problematisering för alla typer av insatser och speciellt harm 

reduction är av vikt. Vi menar därigenom att det inte är möjligt att problematisera och 

reflektera i en utvecklande riktning om man inte har tillräcklig kunskap om de aktuella 

insatserna. 

Möjligheter till relationsskapande i och med harm reduction-insatser och motivering till 

vidare behandling är ur ett pedagogiskt perspektiv är en otroligt viktig slutsats. Det 

kanske inte är harm reduction-insatserna i sig som skapar förbättringsmöjligheterna, det 

kan istället vara bemötandet som finner nya vägar i och med förhållningssättet. Oavsett 

anledning så är det av betydelse och bör anses som den centrala delen i arbetet. 

Vidare forskning 

Vi efterfrågar mer forskning inom området harm reduction, speciellt när det kommer till 

Sverige. Det finns forskningsrapporter gjorda på sprututbyte och underhållsbehandling 

men inte i samma utsträckning som andra länder. Med anledning av Sveriges höga 

narkotikadödlighet är det av stort intresse att ytterligare forskning genomförs. Sverige är 

många gånger med i jämförelsestudier i förhållande till andra länder på grund av vår 

"unika" restriktiva politik. Något som är anmärkningsvärt med sådana studier är att 

Sverige ofta ställs i kontrast till mer liberala länder, såsom exempelvis Nederländerna. 

Om man istället genomför jämförelsestudier med exempelvis Norge som har en 

liknande narkotikapolitik men som implementerat och utvecklat sina skadereducerande 

insatser, anser vi att forskning kunnat ge kunskap i större utsträckning för svenska 

förhållanden. 

Genom studien väcktes ytterligare tankar om att genomföra kvalitativa intervjuer med 

personer som arbetar inom andra instanser (exempelvis, polis, kriminalvård eller 

politiker), som även de involveras i svensk narkotikapolitik och harm reduction-insatser 

i och med sin profession. Dessa instanser hade genom sitt bidrag kunnat skapa 

ytterligare nyanser i vår studie, då studien eventuellt belyst andra eller liknande 

upplevelser och erfarenheter gällande hinder och möjligheter med insatser. En sådan 

studie hade även kunnat belysa hinder och möjligheter i samverkansinsatser instanserna 

emellan, något som respondenterna i vår aktuella studie efterfrågat. 

Andra forskningsområden som skulle kunna ge en större förståelse av vad personer som 

använder narkotika upplever att olika skadereducerande insatser skulle kunna göra 

eventuellt inte göra för dem, hade varit att inkludera denna målgrupp i studien. I och 

med detta hade vi kunnat undersöka vad personer som använder narkotika efterfrågar 

inom skadereducerande insatser och behandling samt var de anser att brister, hinder och 

möjligheter finns. Det handlar trots allt om att rädda liv, och för att tydliggöra hur och 

var insatser kan vara alternativ, behöver vi kanske fråga de personer som befinner sig i 

dessa problematiska och riskfyllda förhållanden. 
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”Behandlingspedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård” på 

180 poäng, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

I vårt examensarbete undersöker vi olika aspekter av Harm Reduction. 

Studien handlar om hur behandlare resonerar över Harm Reduction som 

förebyggande insats gällande narkotikarelaterad dödlighet. Undersökningen 

kommer genomföras på ett flertal enheter, intervjuer kommer ske med 

personal på verksamheter som använder sig av modellen samt verksamheter 

som inte gör det. Vi önskar genom detta fånga personliga upplevelser, 

erfarenheter samt utmaningar som kan uppstå. Vi vänder oss därför till just 

dig, då ert arbete spelar en betydelsefull roll i mötet med individer som 

befinner sig i akuta och/eller problematiska missbruksförhållanden. Samt 

genomföra en givande studie för oss som blivande behandlingspedagoger 

och för er som yrkesverksamma. 

Har vi fångat ditt intresse? Har er verksamhet tid och möjlighet att delta i 

vår undersökning så kommer denna genomföras med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer, där vi vill ge den yrkesverksamme utrymme att 

tala fritt om ämnet. För att ge en rättvis bild av vad som sagts under 

intervjun kommer samtalet spelas in, med er tillåtelse. Varje intervju 

beräknas ta cirka 45-60 min. 

Vi kommer att kontakta dig per telefon inom några dagar för att svara på 

eventuella frågor. Vi önskar även ta reda på hur vi kan komma i kontakt 

med eventuella intervjupersoner, detta för att boka lämplig tid och plats. 
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Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som är framtagna för att ge er 

som deltagare ytterligare trygghet i att arbetet och studien genomförs på ett 

etiskt korrekt sätt, och att alla uppgifter behandlas med stor integritet. Vi 

önskar därför delge oss av och tydliggöra dessa riktlinjer. 

Informationskravet - innebär att deltagare fått ta del av syfte och 

information om den kommande undersökningen, samt informerats om att 

medverkan i studien sker på frivillig basis. 

Samtyckeskravet – innebär att studien ej kan genomföras utan personligt 

samtycke. Studien är frivillig och deltagare kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet – innebär att insamlad data avidentifieras och 

hanteras säkert. Endast vi och eventuellt vår handledare har tillgång till det 

obearbetade materialet. Efter studien har examinerats kommer materialet 

förstöras. 

Nyttjandekravet – innebär att insamlad information behandlas med respekt 

och deltagare är införstådda i vad materialet kommer användas till i vårt 

kommande examensarbete, och endast till detta. Deltagare har även tillgång 

till det färdiga resultatet om så önskas. 
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Intervjuguide 
 

Tema I - Bakgrundsfakta, intervjuperson samt verksamhet 

Tema II - Synen på Harm Reduction (skadereduktion) utifrån professionella, hinder 

och möjligheter 

Tema III - Individen i fokus, möjliggörande till förändring och alternativ till ökad 

livskvalitet 

Tema IV – Kunskaper och kompetens inom området 

Tema V - Beroendevården idag, i förhållande till nolltolerans och restriktiv 

narkotikapolitik 

  

Intervjufrågor 

 Berätta gärna lite om dig själv, ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning och 

anställning. Hur är verksamheten uppbyggd? 

 

 Hur ser du på olika delar inom Harm Reduction och hur arbetar ni inom detta 

område? 

 Hur skulle du vilja arbeta? 

 Vilka eventuella möjligheter och svårigheter upplever du att Harm Reduction 

kan skapa i praktiken för dig och din verksamhet? Beskriv. 

 

 Hur anser du att narkotikarelaterade risksituationer kan undvikas för att rädda liv 

och/eller höja personens livskvalitet? 

 Upplever du på något sätt att Harm Reduction kan vara ett verktyg för 

individens förändringsprocess? Hur skulle det i så fall vara?  

 Vilka positiva respektive negativa konsekvenser anser du att Harm Reduction 

kan få för den enskilde? 

 Anser du att mötet med individen som metoden Harm Reduction medför kan 

bana väg till motivation och eventuella andra alternativa insatser? Förklara 

gärna. 

-  Kan mötet ses som en skadereducerande metod i sig?  

 

 Upplever du att du har god kunskap gällande Harm Reduction som metod och 

hur anser du att den skulle kunna bli ännu bättre? 

 Känner du dig/skulle du känna dig trygg i utförandet av Harm Reduction som 

metod, vad skulle eventuellt krävas? 

 

 Hur ser du på Sveriges restriktiva narkotikapolitik i praktiken och hur ställer du 

dig till begreppet nolltolerans mot narkotika? 
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 På vilket/vilka sätt anser du att Sveriges narkotikapolitik gynnar den enskilde 

med narkotikaproblematik? 

 Vem anser du att nolltolerans mot narkotika är till för? Beskriv. 

 Upplever du att metoder inom begreppet Harm Reduction kan liknas vid 

legalisering? 

 Är det så enkelt som svart eller vitt? Beskriv. 

 

 

 Finns det något du önskar tillägga? 


