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ABSTRACT: Blood-borne infectious diseases such as Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

and Hepatitis C Virus (HCV)  spread when the addicts share needles and injecting equipment 

within  contact  networks.   A quantitative cross-sectional study was  conducted in Winnipeg, 

Canada in  December 2003 - September 2004. Through a special questionnaire,  respondents 

were asked to answer questions about themselves and about their contacts,  about relationships 

and how they shared syringes and other injection supplies.  Blood tests were used  to identify 

whether they carried any blood-borne infectious diseases. We selected some variables from the 

original data set.  The purpose was to explain who shared syringes and why these particular 

individuals shared syringes. The key finding was that injection drug users were more concerned 

about the health of others than their own health;  this was shown particularly when it came to 

sharing of needles.  Respondents chose to use their contacts needles despite knowing that the 

contact was HCV positive,  they were more cautious regarding HIV-infected  contacts.  Women 

shared syringes to a greater extent with their sexual partners, while men more frequently shared 

syringes with his drug connections. It was also shown that ethnicity played a role regarding the 

sharing of needles.

NYCKELORD: HIV* HCV* Social networks* Social norms*

INTRODUKTION

En  viktig  del  i  det  sociala  arbetet  med  sprututbytesprogram  är  att  samtala  och  motivera 

missbrukaren till  ett liv utan droger. Missbrukare är en marginaliserad grupp i samhället där 

nätverket har sina begränsningar men även viktiga funktioner (Regeringen, 2004).

Infektionssjukdomarna Humant Immunbrist Virus (HIV) och Hepatit C Virus (HCV) är globala 

problem  och  ännu  finns  det  inte  några  botemedel  mot  någon  av  dessa  sjukdomar. 

Läkemedelsindustrin  tillhandahåller  bromsmediciner  som ger  den smittade ett  drägligare liv. 

Bromsmediciner hindrar cirkulerande virus och fördröjer sjukdomsutvecklingen på ett effektivt 

sätt, medicinen har dock en del biverkningar (Smittskyddsinstitutet, 2010). Sprututbytesprogram 

är  en  förebyggande  åtgärd  som  syftar  till  att  skydda  injektionsmissbrukare  mot  smitta  av 

blodburna infektionssjukdomar (Davey-Rothwell & Latkin, 2007). Dessa program innebär att 
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injektionsmissbrukaren kan lämna in sina begagnade sprutor, kanyler och i gengäld erhålla nya 

(Stenström, 2008). 

I  Sverige har sprututbytesverksamhet  funnits  sedan mitten av åttiotalet.  Det började som en 

försöksverksamhet i Lund och Malmö, där även sprututbytesverksamhet har fortsatt sedan dess. 

I Sverige krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva sprututbytesverksamhet. Det råder 

en viss oenighet om huruvida sprututbytesprogram är effektiva eller inte. Vissa hävdar att dessa 

program kan bidra till ett ökat missbruk genom att sprutor och kanyler blir mer lättillgängliga, 

det finns dock inga fakta som styrker detta. Det har tvärtom framkommit att dessa program har 

fått deltagarna att reducera sitt injicerande av droger (Regeringen, 2004). Syftet är att förhindra 

att blodburna infektionssjukdomar sprids inom missbrukarens nätverk. Detta genom delning av 

sprutor och tillbehör som till exempel nålar, bomull och narkotika (Montgomery et al., 2011; 

Davey-Rothwell, Latkin & Tobin, 2010). 

Inom  det  sociala  nätverket  påverkar  individerna  varandras  normer  och  riskmedvetenhet. 

Nätverket  har  därför  en  avgörande  betydelse  för  att  motverka  smittspridning  av  blodburna 

infektioner (Latkin, Kuramoto, Davey-Rothwell & Tobin, 2010). För ett tiotal år sedan kunde 

man knappast tänka sig att kopplingen mellan sociala nätverk och epidemiologiska sjukdomar 

skulle ha en så påtaglig effekt. Forskningen har dock gjort framsteg och nya epidemiologiska 

modeller  och  metoder  för  att  analysera  spridningskanaler  har  utvecklats  (Wasserman  och 

Galaskiewicz, 1994).   

 

Denna studie baseras på datamaterial från Kanada, med sprututbytesprogram där sjukvård och 

motiverande samtal har en central roll i verksamheterna. Syftet är att motivera missbrukare att 

bli drogfria men framförallt att förhindra smittspridningen av blodburna infektioner som HIV 

och  HCV  (Regeringen,  2004).  Eftersom  Sverige  har  en  socialförsäkringsstruktur  och  ett 

välfärdssystem som liknar Kanadas blev det intressant att studera effekterna av detta program.

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att sätta sig in i hur olika mönster, regler och 

normer påverkar individerna inom nätverket. Sådana kunskaper har betydelse för socialt arbete 

då  man  får  en  bild  av  hur  ett  nätverk  fungerar  och  därefter  kan  arbeta  för  att  motverka 

smittspridningen inom nätverket. I och med att det ofta finns någon som har fler kontakter inom 

sitt nätverk så har även den personen större benägenhet att föra smittan vidare till nästa kontakt 

som i sin tur för smittan vidare.
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Ur ett nätverksperspektiv görs studier om hur aktörer inom ett nätverk interagerar med varandra. 

De inbördes relationerna leder  till  en struktur,  eller  ett  ramverk,  som påverkar  den enskilde 

individen  inom  nätverket.  För  att  kunna  studera  relationerna  mellan  aktörerna  ur  ett 

nätverksperspektiv görs följande antaganden:

•  Aktörer inom ett nätverk är beroende av varandra. 

•  Banden  mellan  aktörerna  kan  ses  som en  kanal  där  materiella  och  icke  materiella 

tillgångar/resurser överförs mellan varandra. 

• Aktörerna inom nätverket påverkas av andra aktörer som liknar dem själva då aktörerna 

intar olika roller inom nätverket. Rollerna är inte konstanta utan kan påverkas och ändras 

över tid.  Rollerna baseras på till exempel kön, ålder och dominans.

Nätverksmodeller  fokuserar  på  hur  nätverkets  struktur  påverkar  och  formar  individers 

beteenden, strukturen skapar sociala beteendemönster (Wasserman och Galaskiewicz, 1994).

Wasserman och Galaskiewicz  (1994) tar upp två perspektiv på social påverkan/social närhet. 

Det  första  perspektivet  studerar  hur  starka  banden  är  inom  nätverket,  hur  nära  relationer 

aktörerna har till  varandra samt det aktuella antalet aktörer som ingår i nätverket. Det andra 

perspektivet studerar aktörernas likvärdighet. Inom detta perspektiv definieras social närhet och 

social påverkan utifrån att aktörernas likheter, som att de exempelvis har samma vänskapskrets.

 

Individen  inom  nätverket  tenderar  att  ta  efter  gruppens  attityder  och  detta  kan  förklara 

individens beteende. Aktörerna tenderar att vara av samma åsikter som de andra inom nätverket 

och avvikande åsikter försämrar relationen till gruppen. Det stödjande nätverket har en viktig 

hälsofunktion.  Ett  rikt  socialt  kapital  minskar  stressen inför  sårbara situationer  och fungerar 

även som ett skydd mot sjukdomar som till exempel depressioner. Individer med samma etniska 

bakgrund visar sig ha extra starka band (Wasserman och Galaskiewicz, 1994).

Det sociala nätverket är viktigt för varje individ, inte bara för att känna tillhörighet utan även för 

att  få  sina  värderingar  och  åsikter  bekräftade  (Wasserman  och  Galaskiewicz,  1994). 

Smittorisken är högre bland injektionsmissbrukare än andra missbrukare eftersom de i många 

fall delar injektionsverktyg där det kan förekomma blodrester (Stenström, 2008). Inom slutna 

grupper  skapas  snabbt  nära  relationer  bland deltagarna i  ett  nätverk.  Missbrukarens  nätverk 

består av personer med liknande normer, värderingar och beteenden. Missbrukarna bryr sig om 

varandra och inser därför vikten av att rengöra injektionsverktygen innan någon annan använder 
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samma redskap (Davey-Rothwell & Latkin, 2007). 

En studie av Metsch et al. (2007) visar att de personer som har vänner som är HIV-positiva har 

uppvisat ett säkrare injektionsbeteende och är mindre benägna att låna ut sina sprutor till andra. 

Förhållandet mellan riskbeteendet i kontaktnätets struktur och sprutdelning skiljer sig mellan 

män och kvinnor. Det framgår att kvinnor delar verktyg i större utsträckning (Stenström 2008), 

framför allt med sina sexpartner, än vad männen gör (Latkin, Kuramoto, Davey-Rothwell, & 

Tobin, 2010; Davey-Rothwell & Latkin, 2007). Kvinnor är dock mer noggranna än män med att 

rengöra eller byta ut sprutverktygen (Montgomery et al., 2011). Män injicerar oftare med vänner 

i ett så kallat ”Shooting gallery”, det vill säga en plats eller lokal där missbrukare träffas för att  

tillsammans injicera droger.  På sådana platser finns även möjlighet att  köpa,  hyra eller  låna 

injektionsverktyg (Davey-Rothwell & Latkin, 2007). Det är vanligare att inom nätverket dela 

substansen än att dela nålar och sprutor. Anledningen är att injektionsmissbrukare ofta köper 

droger  tillsammans  och  därefter  delar  drogen  mellan  varandra  (Latkin,  Kuramoto,  Davey-

Rothwell, & Tobin, 2010 ). 

Drogmissbrukare i yngre åldrar har ett mer naivt drogbeteende, de tar större risker och är mer 

oförsiktiga med att skydda sig. De delar sprutor och nålar med sina vänner men precis som med 

de  äldre  delar  de  yngre  drogmissbrukarna  framförallt  med  sina  sexpartners  (Bailey,  2007; 

Stenström, 2008).

Valet av droger skiljer sig mellan Kanada och Sverige. De mest förekommande drogerna för 

tunga missbrukare i Sverige är heroin och amfetamin (Regeringen, 2009). I Kanada förekommer 

mest kokain, en blandning av kokain/morfin eller enbart morfin (Wylie, Shah & Jolly, 2006). 

Missbrukaren har ofta  en huvudsaklig drog och en favoritdrog, den huvudsakliga drogen är 

billigare och mer lättillgänglig medan favoritdrogen är den drog de föredrar.

Syftet  med denna studie är att  belysa hur och med vem kanadensiska injektionsmissbrukare 

delar  sprutor,  kanyler  och  andra  injektionstillbehör  inom nätverket.  I  och  med att  det  finns 

sprututbytesprogram att tillgå för injektionsmissbrukare blir det intressant att uppmärksamma 

hur de delar sprutor och andra injektionsverktyg inom nätverket. Våra frågeställningar är: 

• Hur delar respondenterna injektionsverktyg inom nätverket? 

• Med vem/vilka delar respondenterna injektionsverktyg? 

• Hur ser delningen ut av injektionsverktyg i förhållande till kön och ålder?   
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• Har  det  någon  betydelse  i  delningen  av  injektionsverktyg  om respondenten  vet  att 

kontakten är smittad av någon blodburen infektionssjukdom?

METOD

Datamaterialet

Datamaterialet till  denna kvantitativa studie samlades in i Winnipeg, Manitoba, Kanada från 

december  2003  till  september  2004.  I  materialet  ingick  435  injektionsmissbrukare  som 

kontaktades via en nyckelinformant samt genom annonsering och marknadsföring i det lokala 

samhället. Deltagarna fick själva anmäla intresse för att delta i studien. Kriterierna för att delta, 

var att ha uppnått en ålder av femton år och att ha injicerat droger de senaste sex månaderna 

(Wylie, Shah, Jolly, 2006).

Varje intervju tog i genomsnitt två timmar. Deltagarna som ställde upp i studien fick en mindre 

summa pengar för att de deltog. De gav även ett skriftligt eller muntligt medgivande till  att  

medverka i studien. En forskningssjuksköterska administrerade intervjuerna samt tog blodprov 

på deltagarna för att kontrollera om de bar på HIV eller HCV. Deltagarna fick frågor som var 

uppdelade i tre sektioner. Den första delen var frågor som handlade om respondenten själv. Den 

andra delen av frågeformuläret handlade om nätverket. Där fick respondenten uppge maximalt 

20 personer som den träffat de senaste 30 dagarna. Därefter fick respondenten beskriva vilken 

relation  den  hade  till  sina  kontakter  och  vad  de  gjorde  när  de  träffades.  I  del  tre  fick 

respondenten välja ut maximalt fem personer av de 20. Dessa personer skulle vara sådana de 

tagit droger med, för att sedan göra en mer ingående beskrivning av kontakten och över deras 

relation. De fick uppge de olika kontakter som de hade i sina nätverk för att sedan svara på 

frågor angående kontakterna men även på frågor om dem själva (Wylie, Shah, Jolly, 2006).

Det ursprungliga materialet komprimerades för att passa studiens frågeställningar. Respondenter 

som inte lämnat fullständiga svar om sig själva eller sina kontakter uteslöts. I materialet fanns 

det transsexuella personer representerade under kategorin kön, dessa valdes dock bort för att de 

var  för  få  (sex  respondenter  och  fyra  kontakter).  Efter  bearbetningen  av  materialet  bestod 

respondenterna  av  372  personer,  varav  208  män  och  164  kvinnor.  Kontakterna  som 

respondenterna hade uppgett var 1067 personer av dessa var 597 män och 470 kvinnor.

Studiens fokus ligger på injektionsmissbrukare i åldrarna 15 – 50+. Medelåldern för kvinnliga 

respondenter  var  33  år  och  för  manliga  respondenter  35  år  och  medelåldern  för  samtliga 
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respondenter  i  denna  studie  var  34  år.  Yngsta  åldern  av  de  kvinnliga  respondenter  som 

representerades var 16 år medan den äldsta var 60 år och bland männen var yngsta åldern 17 år 

och den äldsta 64 år. Typvärdet för kontakternas ålder som respondenten uppgav var 35-40 år. 

Utgångspunkten för åldersgrupperingarna utgick ifrån det datamaterial som studien bygger på. 

Analys av datamaterialet

Analysen av materialet gjordes med hjälp av den statistiska databasen Statistical Package for the 

Social  Sciences (SPSS). Tabeller och diagram gjordes utifrån de variabler som valts  ut  från 

datamaterialet.  Det  gjordes  även  sambandstest  utifrån  Cramérs  V  och Phi  som  mäter 

korrelationen mellan  två  variabler  på  nominalnivå.  Phi  visar  sambanden  från  -1  som är  ett 

negativt samband till + 1 som är ett positivt samband. Cramérs V visar sambandet där 0 saknar 

samband, medan värden successivt mot 1 visar hur sambandet blir starkare. Vi har även mätt 

signifikansen  mellan  sambanden.  Resultatet  måste  vara  signifikant  för  att  det  skall  gå  att 

generalisera på resten av populationen, värdet får inte överstiga P >,005.

RESULTAT

Detta avsnitt introduceras med resultatet gällande respondenterna själva, för att sedan övergå till 

resultatet gällande respondenternas relationer till sina kontakter. 

Respondent

Av respondenterna i denna studie svarade 75,6 % av kvinnorna och 53,6 % av männen att bidrag 

är deras huvudsakliga inkomstkälla. Det var endast 11,6 % av kvinnorna och 31, 9 % av männen 

i denna studie som svarade att de hade ett vanligt arbete.
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64,1 % har aldrig använt någon annans injektionstillbehör, 16,7 % enstaka gånger, 8,6 % ibland, 

6,1 % ofta och 4,5 % alltid. När det gällde fördelningen mellan könen så var det 64,2 % av 

männen och 63,9 % kvinnorna som svarade att de aldrig delade injektionstillbehör. Dock delade 

6,3 % av kvinnorna alltid tillbehör med någon annan, liksom 3 % av männen.

Tabell 1 Har respondenten någon gång använt någon annans nål? * Ålder korstabell

 
Ålder

Total
15-19 
år

20-24 
år

25-29 
år

30-34 
år

35-39 
år

40-44 
år

45-49 
år 50 +

Har 
responden-
ten  någon 
gång 
använt 
någon 
annans nål?

Nej Count 15 26 17 23 22 21 11 10 145
% 68,2% 54,2% 37,8% 43,4% 39,3% 32,3% 37,9% 43,5% 42,5%

Ja Count 7 22 28 30 34 44 18 13 196
% 31,8% 45,8% 62,2% 56,6% 60,7% 67,7% 62,1% 56,5% 57,5%

Total Count 22 48 45 53 56 65 29 23 341

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Denna  studie  visar  på  att  många  delar  sprutor  och  tillbehör  trots  att  sprututbytesprogram 

tillhandahåller verktyg gratis. Vi har sammanställt svaren angående nåldelning i en korstabell. 

Tabellen (tabell 1) visar att bland respondenterna har 57,5 % någon gång använt någon annans 

nål. 67,7 % i åldern 40 - 44 år har någon gång använt någon annans nål. Av de som är 15 - 19 år  

har  endast  31,8  %  använt  någon  annans  nål.

Respondenterna fick en fråga om deras favoritdrog respektive huvudsakliga drog var densamma. 

De flesta  (37,9  %)  svarade  att  kokain  var  deras  favoritdrog,  21,3  % svarade  istället  att  en 

blandning av kokain och morfin var  den drog de föredrog. 33,6 % uppgav kokain som sin 

huvudsakliga drog. 25,7 % uppgav istället blandningen av kokain och morfin. 71 % uppger att 

favoritdrog och huvudsakliga drog är densamma, 29 % uppgav att favoritdrog och huvudsakliga 

drog inte var densamma. 

Relationen mellan respondenten och kontakterna

Det framgår av analysen att det inte alls var viktigt för relationen mellan kontakt och respondent 

att de delade nålar med varandra. 77 % tyckte inte alls att det var viktigt medan 2,5 % tyckte att  

det  var  en  viktig  del  i  relationen.  87,  8  % har  aldrig  låtit  kontakten  använda  nål  efter  att 

respondenten använt den under de senaste 6 månaderna. 6, 2 % har lånat ut nålen enstaka gånger 

till kontakten, efter att respondenten använt nålen, under de senaste 6 månaderna. Endast 1, 1 % 

har  ofta  lånat  ut  nålen  till  kontakten,  efter  respondenten  använt  den,  under  de  senaste  6 

månaderna.
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17 % av de manliga respondenterna har använt en nål efter att en kvinnlig kontakt använt den 

först. 7, 9 % av de manliga kontakterna har använt nålen innan den manliga respondenten använt 

den. 15, 8 % av de kvinnliga respondenterna har använt en nål efter att en manlig kontakt använt 

den först. 11 % av de kvinnliga kontakterna har använt nålen innan den kvinnliga respondenten 

använt den.

På frågan om respondenten skulle sluta injicera om kontakten slutade, svarade 14,9 % att de inte 

alls skulle påverkas medan 51,4 % uppgav att de skulle sluta injicera om kontakten slutade. 

32,4 % av respondenterna hade delat nål med kontakt där kontakten var en sexpartner. Det finns 

ett starkt positivt samband mellan att respondenten har delat nål där kontakten var en sexpartner 

(Phi > ,265 och Cramérs V > ,265) och detta går att generalisera på resten av populationen 

(P >,000).

66.1 % av dem som svarade att de var vän med kontakten var även drogpartners.  75 % av de 

kontakter som svarade att de var make/maka till  respondenten svarade även ja på att de var 

drogpartners. 76,8 % av dem som svarade pojkvän/flickvän eller älskare på kontaktens relation 

till  respondenten  svarade  även ja  på  att  de  var  drogpartners.  Det  finns  ett  positiv  samband 

mellan olika relationer med kontakten och att denne är en drogpartner Phi >,172 och Cramérs V 

>,172) och detta går att generalisera på resten av populationen (P >,000).
Tabell  2  Har  respondenten  använt  nål  efter  kontakten  använt  den  först?  * 

Kontaktens etnicitet Korstabell
Respondentens etnicitet Etnicitet på kontakten

TotalVit

Ursprungs
-
befolkning

Vit Har 
respondenten 
använt  nål 
efter kontakten 
använt  den 
först?

Nej Count 197 76 273
% 84,2% 84,4% 84,3%

Ja Count 37 14 51
% 15,8% 15,6% 15,7%

Total Count 234 90 324
% 100,0% 100,0% 100,0%

Ursprung
s-
befolknin
g

Har 
respondenten 
använt  nål 
efter kontakten 
använt  den 
först?

Nej Count 112 524 636
% 91,1% 88,1% 88,6%

Ja Count 11 71 82
% 8,9% 11,9% 11,4%

Total Count 123 595 718
% 100,0% 100,0% 100,0%

9



Resultaten visar att etniciteten har betydelse för vilka som interagerar inom ett socialt nätverk. 

Kontakterna till respondenterna bestod till 82,4 % av människor av samma ursprung. I huvudsak 

delar  respondenterna  nålar  med  kontakter  som  är  av  samma  etnicitet.  15,8  %  av  de  vita 

respondenterna använder samma nål som en vit kontakt använt innan. 11,9 % av respondenterna 

bland ursprungsbefolkningen använder den nål som en kontakt från samma ursprung använt 

innan (tabell 2).

Tabell  3 Respondenten tror att kontakten är HCV- positiv * Har respondenten 

använt nål efter kontakten använt den först? Korstabell
Respondentens kön  Har  respondenten 

använt  nål  efter 
kontakten använt  den 
först?

TotalNej Ja
Man Respondenten 

tror  att 
kontakten  är 
HCV- positiv 

Nej Count 187 20 207
% 50,8% 32,8% 48,3%

Ja Count 181 41 222
% 49,2% 67,2% 51,7%

Total Count 368 61 429
% 100,0% 100,0% 100,0%

Kvinna Respondenten 
tror  att 
kontakten  är 
HCV- positiv 

Nej Count 157 22 179
% 48,5% 37,9% 46,9%

Ja Count 167 36 203
% 51,5% 62,1% 53,1%

Total Count 324 58 382
% 100,0% 100,0% 100,0%

Majoriteten av respondenterna (94,2 %) är inte HIV-positiva, däremot är många HCV-positiva 

(53 %).  Det  framgick även att  64,7 % av respondenterna använder samma nålar  som deras 

kontakter  hade  använt  innan,  trots  att  respondenterna  anat  att  deras  kontakter  varit  HCV-

positiva. Det finns ett positivt samband mellan att respondenten delar nål med kontakten även 

fast denne känner till att kontakten är HCV-positiv (Phi >,102 och Cramérs V >,102) och detta 

går att generalisera på resten av populationen (P >,004). Beträffande skillnaderna mellan män 

och  kvinnor  så  har  67,2  % av  de  manliga  respondenterna  använt  samma  nålar  som deras 

kontakter har använt innan, trots att de anat att kontakterna varit HCV-positiva. 62,1 % av de 

kvinnliga respondenterna har använt samma nålar som deras kontakter har använt innan, trots att 

de anat att kontakterna varit HCV-positiva (tabell 3).
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Tabell 4  Respondent tror att kontakt är HIV- positiv * Har respondenten 

använt nål efter kontakten använt den först? Korstabell
Respondentens kön Har  respondenten 

använt  nål  efter 
kontakten använt den 
först?

TotalNej Ja
Man Respondent

en  tror  att 
kontakt  är 
HIV- 
positiv 

Nej Count 333 55 388
% 88,3% 94,8% 89,2%

Ja Count 44 3 47
% 11,7% 5,2% 10,8%

Total Count 377 58 435
% 100,0% 100,0% 100,0%

Kvinna Respondent
en  tror  att 
kontakt  är 
HIV- 
positiv 

Nej Count 287 47 334
% 84,7% 88,7% 85,2%

Ja Count 52 6 58
% 15,3% 11,3% 14,8%

Total Count 339 53 392
% 100,0% 100,0% 100,0%

Vad beträffar HIV använde endast 8,1 % samma nål som en smittad kontakt tidigare använt. Det 

finns ett negativt samband mellan att respondenten har delat nål med kontakten även fast denne 

visste att kontakten var HIV-positiv (Phi >-,054 och Cramérs V >,054)  och detta går inte att 

generalisera  på  resten  av  populationen  (P>,119).  Beträffande  skillnaderna  mellan  män  och 

kvinnor,  uppgav 5,2 % av de manliga respondenterna att  de använt samma nålar som deras 

kontakter  använt  innan,  trots  att  de  anat  att  kontakterna  varit  HIV-positiva.  11,3  % av  de 

kvinnliga respondenterna har använt samma nålar som deras kontakter använt innan, trots att de

anat  att  kontakten  varit  HIV-positiv  (tabell  4).  

Respondenterna  fick  frågan  om  de  visste  vad  deras  kontakter  hade  för  favorit-  respektive 

huvudsakliga drog. Resultatet liknade det vi fick av undersökningen med respondenterna, där 

det visade sig att kokain var den huvudsakliga drogen. Resultatet blev dock jämnare mellan 

kokain och blandningen av kokain och morfin. 30,6 % svarade att kokain var den huvudsakliga 

drogen  och  30,9  %  svarade  blandningen  av  kokain  och  morfin.  I  fråga  om  kontaktens 

favoritdrog så svarade 36 % att det var kokain och 31,4 % svarade en blandning av kokain och 

morfin. För att fastställa om favoritdrogen och den huvudsakliga drogen var densamma blev 

svaret  78,5%  ja  och  21,5  %  nej.
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Studiens viktigaste fynd

Respondenten  är  mer  mån  om andras  hälsa  än  sin  egen,  denne  är  mindre  benägen att  låta 

kontakterna använda nålar efter att denne själv har använt dem. Däremot verkar respondenten 

inte ha några betänkligheter gällande att bruka kontakternas redan använda nålar. Majoriteten av 

respondenterna visade positivt på HCV och negativt på HIV. Kokain visade sig vara huvudsaklig 

drog tillika favoritdrog hos både respondent och kontakt. Själva delandet av nålar verkar inte ha 

någon  större  betydelse  avseende  relationen  mellan  respondent  och  kontakt.  Majoriteten  av 

respondenterna svarade att de skulle sluta injicera om kontakten slutade. Resultaten visar att det 

etniska ursprunget har betydelse för interaktionen inom det sociala nätverket genom att de i 

huvudsak delar nålar med kontakter som är av samma etnicitet. Resultatet visar att det är en hög 

andel av respondenterna som har någon form av kärleksrelation till sin drogpartner, det kan vara 

i form av make/maka alternativt pojk- eller flickvän.

DISKUSSION

Kanada har ett socialförsäkringssystem med skattefinansierade bidrag till människor som av oli-

ka anledningar inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det framgår av vår undersökning att 

respondenterna i hög utsträckning försörjer sig genom bidrag, vilket gäller både män och kvin-

nor. En förklaring till detta skulle kunna vara att missbrukare som redan är en marginaliserad 

grupp tenderar att förstärka sitt utanförskap. Nätverket består ofta av personer med liknande nor-

mer och värderingar vilket ökar risken att fastna i negativa och destruktiva mönster. Sådana slut-

na grupper skapar snabbt nära relationer där aktörerna lever isolerade liv istället för att integrera 

sig med det omgivande samhället. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårare att ta sig in på  

arbetsmarknaden.  

En annan aspekt beträffande bidrag som huvudsaklig försörjningskälla var att de kvinnliga re-

spondenterna i större utsträckning än männen var bidragsberoende. Det visade sig även att de 

kvinnliga respondenterna delar injektionstillbehör i större utsträckning än vad männen gör. En 

anledning till detta skulle kunna vara att kvinnorna delar droger med andra av ekonomiska skäl, 

att de helt enkelt inte har råd att köpa droger själva. Detta överensstämmer med tidigare forsk-

ning, som visar att injektionsmissbrukare ofta inköper droger tillsammans för att sedan dela med 

andra inom nätverket (Latkin, Kuramoto, Davey-Rothwell, & Tobin, 2010).
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Det kan tyckas anmärkningsvärt att respondenterna har råd att använda kokain som deras huvud-

sakliga drog, med tanke på att kokain är dyrt samt att det finns andra droger med liknande effek-

ter som är betydligt billigare. De flesta i denna studie (75,6 % av kvinnorna och 53,6 % av män-

nen) är bidragstagare. Det skulle kunna innebära att bidraget är den inkomstkälla som finansie-

rar droganvändandet. Dock belyser inte denna studie i hur hög grad kriminalitet och prostitution 

bidrar  till  finansieringen  av  drogerna.  

Som vi tidigare nämnt är det vanligare bland kvinnor att dela injektionstillbehör men det fram-

gick även att delningen av nålar överlag är mer frekvent än delningen av injektionstillbehör. Ti-

digare forskning menar att det är vanligare att dela substansen än att dela nålar och sprutor (Lat-

kin, Kuramoto, Davey-Rothwell, & Tobin, 2010 ). 

Forskningen belyser även att de yngre missbrukarna har ett mer naivt drogbeteende och tar stör-

re risker beträffande delning av nålar och injektionstillbehör bland vänner (Bailey, 2007; Sten-

ström, 2008). I vårt resultat kom det dock fram att de äldre delar nålar och verktyg i större ut-

sträckning än de yngre men att de är mer noggranna med rengöringen. Detta kan bero på att de 

äldre levt längre i sitt missbruk och känner sig tryggare inom nätverket samt att de, som resulta-

tet även visat, är mer mån om andras hälsa än sin egen. Någon annan tydlig förklaring till denna  

skillnad har inte gått att finna i denna studie.

Vårt resultat visade att det inte är viktigt för relationen mellan kontakt och respondent att dela 

nålar. Majoriteten av respondenterna svarade dock att de skulle sluta injicera om kontakten slu-

tade. Tidigare forskning visar att relationerna inom sociala nätverk är av stor betydelse eftersom 

nätverket består av personer med liknande normer och värderingar. Individer inom nätverket 

tenderar att ha samma åsikter (Wasserman och Galaskiewicz, 1994). Nära relationer inom kon-

taktnätet fungerar ofta som en betydande motivation till att sluta injicera ifall den nära kontakten 

slutar. För att kunna bibehålla relationerna inom kontaktnätet bör därför respondenten själv sluta 

injicera för att inte förstöra den viktiga relationen. Om någon slutar injicera så finns risken att 

systemet rubbas och på så vis påverkar kontaktnätet. I resultatet framgår det att majoriteten av 

de personer som respondenten uppgett är sådana som han eller hon har mycket nära relationer 

till som exempelvis make/maka, pojk- eller flickvän samt att de även var drogpartners. Detta 

kan ses som en förklaring på effekterna av de konsekvenser som drabbar nätverket om en indi-
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vid slutar injicera, genom det vi tidigare nämnde; att respondenten skulle sluta injicera ifall kon-

takten gjorde det. Majoriteten av respondenterna uppgav även att de delar nålar med kontakten 

om denne är en sexpartner.

En så pass liten del av respondenterna som 2,5 % ansåg att delandet av nålar var en viktig del i 

relationen. Det hade även varit intressant att veta mer om varför de tyckte så, men detta framgår 

inte av undersökningen. Vi antar att det kan ses som en respektfull invit, som bekräftelse eller 

tillit till sina vänner att dela nålar med varandra. Ytterligare framgick det i resultatet att respon-

denterna i allmänhet var mer försiktiga med kontaktens hälsa än sin egen vad det gäller sprutdel-

ning. Majoriteten av respondenterna (87,8 %) har aldrig lånat ut sina använda nålar till sina kon-

takter men de är mer benägna att låna nålar av kontakterna. Tidigare forskning visar att injek-

tionsmissbrukare visar omsorg om varandra och inser därför vikten av att rengöra injektions-

verktygen innan någon annan använder samma redskap (Davey-Rothwell & Latkin, 2007).

Kvinnor är mer noggranna med att rengöra nålar och andra verktyg. Trots detta visar det sig att  

kvinnor bär på smitta i större utsträckning än män. En av anledningarna till detta kan vara att 

kvinnor som regel är mer oförsiktiga beträffande sprutdelning med sina sexpartners. Kvinnor 

känner oftare en starkare tillhörighet till sin sexpartner än vad män gör, på så vis fungerar sprut-

delningen som en bekräftelse på att de hör samman.

Majoriteten av respondenterna var HCV-positiva men däremot HIV-negativa. Det framgick av 

vår undersökning att respondenterna använder nålar trots att de anat att kontakterna varit HCV-

positiva men beträffande HIV-positiva kontakter var de mer försiktiga. Respondenterna verkade 

oberörda av att deras kontakter kunde vara HCV-smittade och detta kan bero på att personer 

inom injektionsmissbruket redan bär på denna smitta. Det är däremot mycket ovanligare med in-

jektionsmissbrukare som bär på HIV-smitta.

Nätverken består till största del av individer från samma etniska ursprung och respondenterna 

delar i större utsträckning nålar med dessa personer. Tidigare forskning säger att personer med 

samma etniska bakgrund har starka band till varandra (Wasserman och Galaskiewicz, 1994) och 

detta kan ha att göra med det förekommer liknande normer och värderingar som även baseras på 

den etniska bakgrunden. 
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