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SAMMANFATTNING 

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling för opiatberoende har sedan 1966 bedrivits i 

Sverige, och har genom tiderna varit föremål för diskussioner och debatter. Syftet med denna 

studie är att granska hur debatten kring underhållsbehandling utformats i media och genom 

vilka aktörer. Det empiriska materialet består av texter från svensk storstadspress, under 

tidsperioden 2010-2013. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Analysen 

utgår från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, och främst från dennes 

tredimensionella modell som innefattar textanalys, analys av diskursiv praktik samt social 

praktik. Genom textanalys granskas hur talarna uttrycker sig och vem som säger vad. Den 

diskursiva praktiken undersöks genom interdiskursivitet och intertextualitet, för att klarlägga 

vilka diskurser som förekommer samt hur de påverkar och influeras av varandra. Den sociala 

praktiken analyseras genom hegemoni och ideologi, för att se hur makt uttrycks och vilka 

eventuella konsekvenser det får för den sociala praktiken. De mest framträdande resultaten är 

att en tydlig medicinsk och politisk diskurs finns representerad i det empiriska materialet, 

samt att aktörer som uttrycker sig formulerar sina uttalanden så de i hög grad framställs som 

sanning. De aktörer som uttalar sig härstammar främst från expertpositioner, brukare uttalar 

sig i liten utsträckning. Debatten är snarare en kamp om vem som ska tillskrivas makt eller 

inte, snarare än huruvida behandlingen ska få tillstånd att existera. Diskussionen förs främst 

genom aktörens inställning till behandlingen, problem kopplade till behandlingen samt genom 

att motståndares argument smutskastas. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Genom åren har flertalet behandlingsformer existerat inom den svenska missbruksvården. 

Utformningen av behandlingen hänger samman med samhällets syn på missbruk. Sedan 1960-

talet har Socialtjänsten och frivilligorganisationer varit dominerande inom missbruksvården 

(Edman, 2012). Gällande läkemedelsassisterad underhållsbehandling förs diskussioner kring 

huruvida det ska ses som ett medicinsk eller socialt problem. Enligt Socialtjänstlagen
1
 är 

socialtjänsten ytterst ansvarig för att den enskilde får den vård denne behöver för att komma 

ifrån missbruket. I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) diskuteras däremot att ansvaret för 

behandling av opiatmissbrukare bör ligga hos landstingen. Utifrån dessa oklarheter kring 

ansvarsfördelningen kan det anses som viktigt att lyfta fram hur läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling framställs och konstrueras av yrkesverksamma och brukare. Kunskap 

om behandlingsformen är dock viktig för yrkesverksamma inom socialt arbete oavsett 

ansvarsfrågan, då brukare som får denna behandling kan dyka upp inom andra områden. 

Exempelvis då läkemedelsassisterad underhållsbehandling bör bedrivas med samtida 

psykosociala behandlingsinsatser, vilka i dagsläget ofta sköts av eller i samverkan med 

socialtjänsten (SOSFS 2009:27).  

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling riktar sig till opiatmissbrukare. Uppskattningsvis 

finns 7200 opiatmissbrukare i Sverige. Under 2011 fick 3936 personer läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling. Det har ökat markant de senaste åren vilket förklaras genom 

förskrivningen av läkemedlen Subutex och Subuxon. Det finns idag 114 beroendeenheter som 

bedriver underhållsbehandling, varav de flesta drivs i offentlig regi. Många av dem belägna i 

storstadsområden (Socialstyrelsen, 2012).  

Den första metadonbehandlingen i Sverige startade 1966 i Uppsala av professor Lars Gunne, 

inspirerad av de amerikanska forskarna Doyle och Nyswander som hade startat upp 

metadonbehandling i USA (Peterson & Karlsson, 2009). Redan från starten omfattades den 

svenska metadonbehandlingen av restriktioner. Intagningen i programmet var reglerad med 

åldersgräns, krav på viss tid i missbruk samt ingen samtida psykisk störning. Under 1970-talet 

och början av 1980-talet fanns motstånd och kritik mot metadonbehandlingen. Motståndare 

beskyllde behandlingen för att vara delaktig i en samtida ökning av opiatmissbruket. 

Medicineringen sågs av motståndarna som ett sätt där missbruket ersattes av ett annat 

missbruk, där man syftade på metadonets beroendeframkallande egenskaper.  

Metadonbehandlingen ansågs inte heller passa in i den pågående utvecklingen av 

narkomanvården, som snarare var inriktad mot behandling med miljöterapeutiska inslag samt 

arbetskollektiv. Platsantalet i metadonbehandlingen var länge begränsat genom 

Socialstyrelsens regleringar. Vändpunkten kom i mitten av 1980-talet, i samband med den 

rädsla för en AIDS-epidemi som uppstod. Den medförde en mer positiv inställning till 

Metadonprogrammet, då injektionsmissbruk ansågs som en stor risk för HIV-smitta. Ungefär 

vid samma tidpunkt startade den andra Metadonmottagningen i Sverige, vid S:t Görans 

sjukhus (Johnson, 2005). Under 1990-talet lanserades Buprenorfin som ett nytt preparat i 

underhållsbehandling. När Subutex infördes omfattades de inte av samma restriktioner som 

Metadon, något som Socialstyrelsen dock ändrades 2005 på grund av rapporter om illegal 

försäljning (Peterson & Karlson, 2009). En anledning till att metadonprogrammet överlevde, 

trots den förekommande kritiken, anses vara att den hade sin grund i den medicinska 

                                                             
1
 Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453). 
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vetenskapen och kunde dra viss nytta av dess status. En annan anledning som nämns är att 

narkotikapolitiken befann sig i en uppbyggnadsfas, och därmed hade inte den restriktiva 

politiken som därefter varit rådande hunnit få fäste. Den restriktiva politiken anses generellt 

vara kritisk till denna typ av insatser (Johnson, 2005).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån att läkemedelsassisterad underhållsbehandling involverar flera yrkesområden kan en 

studie inom området öka kunskap och förståelse för hur problemet konstrueras av de olika 

disciplinerna. Syftet med studien är att undersöka hur läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling framställs och konstrueras i media. Genom en kritisk diskursanalys 

undersöks vilka aktörer som deltar, hur olika konstruktioner påverkar och influerar varandra 

samt vilka övergripande diskurser som finns. Slutligen analyseras vilka eventuella 

konsekvenser det får i praktiken. Det görs genom följande frågeställningar: 

- Vilka aktörer deltar i debatten?  

- Hur framställs läkemedelsassisterad underhållsbehandling? Vad talar man om och 

hur? 

- Vilka övergripande diskurser kan identifieras utifrån argumentationen? 

1.3 Begreppsdefinition 

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling är det begrepp som används bland annat av 

Socialstyrelsen. Ytterligare begrepp som förekommer är substitutionsbehandling, 

Metadonprogram, Subutexprogram m.fl. Jag kommer använda mig av begreppet 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling i huvudsak, då det är det rådande begreppet bland 

de flesta forskare samt det begrepp som används av Socialstyrelsen. I löpande text där det 

benämns flertalet gånger används bara ordet underhållsbehandling. Vid enstaka fall där det är 

berättigat kommer andra benämningar att användas, exempelvis för att redogöra någon annans 

uttryck. De gånger ordet behandling används syftar det till läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling, om inte annat anges. De gånger debatt eller politik nämns åsyftas 

debatten kring underhållsbehandling samt narkotikapolitik om inte annat framgår.   

1.4 Tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet består av artiklar ur dagspress under tidsperioden 2010-2013. 

Materialet har jag hämtat via databasen Mediearkivet. De sökord jag använt är Subutex, 

Metadon samt substitutionsbehandling. Tidsavgränsningen på tre år gjordes av två skäl. 

Perioden 2010-2013 valdes då jag ämnade undersöka den aktuella debatten. En period på tre 

år bedömdes som rimligt av tids- och utrymmesskäl. Genom en kontrollsökning av 2008 och 

2009 bedömdes att det inte heller gav väsentliga skillnader i det empiriska materialet. 

Sökningen begränsades till Storstadspress. Det grundade sig i att den huvudsakliga debatten 

uppfattades äga rum i storstadspressen. En sökning i svensk tryckt press skulle antagligen ha 

gett ett mer uttömmande material, men avgränsningen var nödvändig av tids- och 

utrymmesmässiga skäl.  

Eftersom inget enhetligt och etablerat ord finns för behandlingen provades alternativa sökord. 

Sökning på läkemedelsassisterad underhållsbehandling gav endast 11 träffar, vilka var 

artiklar som återfanns under de tidigare sökorden. En sökning på LARO gav fler träffar, men 

de flesta syftade till helt andra ämnesområden. Buprenorfin gav också träffar som täcktes in 

av tidigare sökord. Även sökningen behandling AND opiatberoende täcktes in av sökorden 

Subutex eller Metadon. Utifrån den slutgiltiga sökningen, som resulterade i ca 250 träffar 

gjordes ett ytterligare urval. Det förekom bland annat annonser från en stödgrupp, vilka valdes 

bort då de inte tillförde relevant information. Internationella artiklar valdes bort då syftet med 
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studien är att granska underhållsbehandlingen i Sverige. Artiklar och notiser som berörde 

brott och beslag av Subutex och metadon valdes bort, då de inte bedömdes relevanta utifrån 

syftet. Det stora bortfallet grundar sig i att den nämnda annonsen förekom frekvent under en 

tidsperiod. Det slutgiltiga antalet artiklar som ingår i det empiriska materialet uppgår till 59 

st.
2
. 

1.5 Narkotikapolitik 

Narkotikapolitiken syftar till att lagreglera och åtgärda samröre med narkotika. Aktörer är 

främst riksdag, regering och andra politiska aktörer men polis, socialtjänst och sjukvård kan 

också ses som en del av narkotikapolitiken. Den bedrivs på lokal, regional och nationell nivå 

(Svensson, 2012). Edman (2012) menar att narkotikapolitiken är föremål för politiska och 

ideologiska konflikter, samt att sociala problem i slutändan blir politiska frågor. Första 

gången narkotikafrågan togs upp i riksdagen var 1954. Den första narkotikaförordningen kom 

1964 (Hartelius, 2008). Sverige har haft en restriktiv narkotikapolitik, med undantag för en 

period under 1970-talet. Då bedrevs en ”låt gå”-politik som anses varit något liberalare 

(Tham, 2003). Den svenska narkotikapolitiken har tre grundpelare; kontroll, prevention och 

behandlingsinsatser. Skadereducerande åtgärder ses också som en viktig del som inte erhållit 

en självständig position, den ingår snarare i behandlingsinsatser (Svensson, 2012).  

Tre huvudlinjer kan urskiljas inom narkotikapolitiken; restriktiv politik, harm reduction och 

legaliseringsrörelsen. Den restriktiva politiken utgår från att all icke-medicinsk användning av 

narkotika ska vara förbjuden. Den bygger på restriktiva regler samt stark kontroll och har total 

drogfrihet som mål (Svensson, 2012). Moraliska markeringar är karaktäristiska och 

tyngdpunkten ligger på repression (Hartelius, 2008). 1978 infördes målet om ”ett 

narkotikafritt samhälle”. Samtidigt inriktades kontrollen och sanktionerna mot missbrukande 

individer, från att tidigare ha varit inriktade mot försäljning och langning. Flera 

straffskärpningar gjordes, bland annat kriminalisering av eget bruk (Tham, 2003).  

Anhängarna av harm reduction, även kallat skadereducering, strävar efter att minska 

hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador som uppkommer på grund av narkotika. Harm 

reduction fick sitt genombrott i samband med rädslan för en HIV-epidemi på 1980-talet. Det 

ansågs angelägnare att stoppa spridningen av HIV än att sträva efter drogfrihet. Förespråkare 

för harm reduction menar att droganvändning inte bör betraktas som ett moraliskt problem, 

ideologi får inte heller stoppa evidens. De som använder narkotika bör inte betraktas som 

avvikare eller objekt, vilket motståndarna påstås göra. De påtalar vikten av att respektera de 

mänskliga rättigheterna (Svensson, 2012). Johnson (2005) lämnar förslag som kan härledas 

till harm reduction-linjen. Han menar att visionen ”ett narkotikafritt samhälle” måste 

omprövas då det inte är realistiskt och förhindrar nytänkande. Drogfrihet får inte ske på 

bekostnad av individens välmående. Han förespråkar effektiva åtgärder för att lindra 

skadorna, exempelvis genom utbyggnad av underhållsbehandling.  

Grunden inom legaliseringsrörelsen är den individuella friheten. Alla individer ska själv ha 

rättigheten att bestämma över sitt liv och vad de ska göra. De anser att det inte finns någon 

logik i dagens synsätt där vissa preparat är förbjudna medan andra inte, exempelvis är alkohol 

legalt men inte cannabis. Anhängarna kritiserar den restriktiva politiken för att lägga ner stora 

kostnader på omöjliga projekt så som ”ett narkotikafritt samhälle”. Legaliseringsrörelsen 

ställer sig positiv till skadereducerande åtgärder, men det är inget de arbetar aktivt för 

(Svensson, 2012).  

                                                             
2
 Se Bilaga 1. 
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Legalförskrivningen, som startade 1965 i Stockholm, har ofta använts som avskräckande och 

varnande exempel till legalisering (Tham, 2003). Legalförskrivningen innebar en nästintill fri 

tillgång till narkotika; preparat och dosering fick väljas frikostigt, vilket medförde ett stort 

läckage. Massmedia, politiker och organisationer tog avstånd från projektet samt legalisering 

överhuvudtaget. Legalförskrivningen ansågs som en katastrof, mycket på grund av läckaget 

(Johnson, 2005).  

1.6 Narkotikadebatt 

Debatten kring läkemedelsassisterad underhållsbehandling startade i början av 1970-talet. 

Johnson (2005) urskiljer några skäl till varför debatten uppstod. Opiatmissbruket ökade 

samtidigt som behandlingen förknippades med legalförskrivningen. Metadonprogrammet 

hade utvecklats explosionsartat i USA vilket medförde att kvaliteten hade blivit sämre. Det 

väckte en oro för att den svenska metadonbehandlingen skulle gå samma öde till mötes. 

Bakom debatten låg konflikter mellan olika synsätt, där ena sidan förespråkade ett medicinskt 

synsätt och andra sidan ett socialpolitiskt. Huvudargument under 1970-talet var att metadon 

sågs som narkotika, det riskerade att tränga undan medicinfri behandling samt att missbruket 

riskerade att bli permanent på grund av metadonet. Det uttrycktes en önskan om att 

nyintagningen till programmet skulle stoppas och den befintliga behandlingen skulle 

tidsbegränsas. Det långsiktiga målet skulle vara drogfrihet. Generellt i debatten var att 

brukarna hade en svag ställning (Johnson, 2005). De ansågs inte vara kapabla att själv ta 

ställning till för och nackdelar med olika behandlingar (Svensson, 2005). Argumenten har 

upprepats ett flertal gånger genom åren, med undantag för den positiva inställningen i 

samband med rädslan för en AIDS-epidemi under mitten av 1980-talet. Under 1990-talet 

kvarstod motstånd hos vissa aktörer inom missbruksvården. Drogfrihet sågs som enda målet 

och icke förenligt med underhållsbehandling, då preparaten betraktades som narkotika enligt 

motståndarna. Under 1990-talet lanserade Buprenorfin och fick då ta metadonets plats i 

debattens hetluft (Johnson, 2010). 

Debatten innehåller narkotikapolitiska, medicinska och vårdideologiska argument (Svensson, 

2005). Alla aktörer är överens om att narkotikafrågan är viktig och de allra flesta har en 

positiv syn på forskning samt medger att behandling bör grundas i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Däremot råder oenighet kring användning av straffåtgärder samt vilka de centrala 

problemen är och hur de bör åtgärdas (Svensson, 2012). Det finns tre huvudlinjer i 

narkotikadebatten; restriktiv, skadereducerande/legaliserande och harm reduction, vilka är 

konstruerade i likhet med de linjer som återfinns inom narkotikapolitiken (Svensson, 2012). 

Svensson (2005) menar att debatten utgår från ideologi snarare än vetenskap. Goldberg (2000) 

beskriver att debatten drivs utifrån antaganden, dvs. kunskap som förs fram som sanningar. 

Skilda antaganden medför olika synsätt som i sin tur leder till skilda sätt att kommunicera på. 

När det gäller narkotikadebatten har aktörerna skilda synsätt, vilket delvis hänger samman 

med att de härstammar från olika discipliner. De olika disciplinerna leder i sin tur till 

skiftande språkbruk. Något som förenar samtliga aktörer är att alla förespråkar den egna 

positionen och framhåller egna problemformuleringar som centrala. Problem ses snarast som 

en konsekvens av motståndarens synsätt, och det förekommer att denne inte får komma till 

tals och försvara sig. För att stärka en åsikt i debatten används forskning, vilket anses ha en 

stark ställning så länge den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Även praktiska 

exempel har inflytande på debatten, som exempelvis legalförskrivningen (Svensson, 2012).  

Debatten förekommer i massmedia såsom press, radio och TV, och drivs bland annat av 

läkare, politiker, socialarbetare, poliser och journalister. På den restriktiva sidan återfinns få 

forskare, men fler frivilligorganisationer. Bland harm reduction-anhängarna är situationen den 

omvända. Som förklaring anges den rådande restriktiva narkotikapolitiken, politikerna är mer 
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angelägna att arbeta tillsammans med organisationer som företräder deras egen linje. Det 

finns flertalet aktörer som inte ansluter sig till någon av de framträdande linjerna, utan tar 

ställning från fråga till fråga (Svensson, 2012). Johnson (2005) framhåller att det finns en risk 

med att frivilligorganisationer tillskrivs makt och legitimitet utan krav på saklighet. Han 

menar att det kan öka den okunskap som redan råder i debatten. 

Beroende är ett argument som förekommer i debatten. Motståndare till behandlingen menar 

att den vidmakthåller ett beroende, vilket förespråkarna hävdar att den inte gör och hänvisar 

till intagningskriterierna. Läckage har varit ett argument sedan behandlingen startade. 

Förespråkare vill ha en ökad tillgänglighet och mindre attraktiva preparat snarare än 

kontrollåtgärder. Hos motståndarna förekommer en syn där underhållsbehandling legaliserar 

missbruket genom att det rör sig om ett byte mot en annan drog. Förespråkarna framhåller att 

preparaten som används inom behandlingen inte fungerar på samma sätt som heroin och 

menar att man då borde resonera på samma sätt kring andra behandlingar där 

narkotikaklassade läkemedel används, exempelvis smärtbehandling (Johnson, 2010).  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT   

Nedan behandlas forskning kring läkemedelsassisterad underhållsbehandling. Avsnitt 2.1 

behandlar kunskapsläget i Sverige och hur underhållsbehandlingen är utformad här. Avsnitt 

2.2 belyser internationell forskning.  

2.1 Läkemedelsassisterad underhållsbehandling 

Socialstyrelsen reglerar läkemedelsassisterad underhållsbehandling genom föreskrifter och 

allmänna råd. Där definieras underhållsbehandling som ”behandling med metadon eller andra 

läkemedel som utgör narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende och 

ordineras i samband med psykosocial behandling vid sådant beroende.” (SOSFS 2009:27 1 

kap, § 2). Föreskrifterna reglerar att behandlingen ska bedrivas av en sjukvårdsinrättning och 

får endast ordineras av läkare med specialistkompetens i psykiatri. Krav för att få delta i 

behandlingen är att patienten ska ha fyllt 20 år och ha minst ett års dokumenterat 

opiatmissbruk. Missbruk av alkohol eller annan narkotika som innebär påtaglig medicinsk 

risk får ej förekomma. Patienter får inte heller vårdas enligt LVM
3
 eller ha blivit utesluten 

från underhållsbehandling de tre senaste månaderna. Läkemedel ska främst intas på 

sjukvårdsinrättningen, men patienten kan själv få ta hand om sin medicinering i fall denne 

varit stabil i 6 månader och ingen risk föreligger att preparatet säljs vidare eller överlåts. 

Behandlingen får avbrytas vid upprepade återfall eller i de fall patienten inte medverkat i 

behandlingen under en veckas tid. En uteslutning får även ske om patienten manipulerat 

urinprov vid upprepade tillfällen eller döms för narkotikabrott vid upprepade tillfällen 

(SOSFS 2009:27). 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) lyfter fram positiva effekter av underhållsbehandling, 

så som minskad dödlighet och sjuklighet. Långa kötider och bristande tillgänglighet anges 

som orsaker till att underhållsbehandlingen behöver byggas ut. Behandlingen bör bedrivas 

med samtida psykosociala behandlingsinsatser. Heilig (2003) och Johnson (2005) menar att 

det inte finns några vetenskapliga belägg på att drogfri behandling skulle vara verksam mot 

opiatberoende. De förringar inte de psykosociala insatserna men menar att det krävs samtida 

läkemedelsbehandling för personer med opiatberoende. Båda menar dock att försiktighet bör 

iakttas, underhållsbehandling bör inte erbjudas unga missbrukare samt de som inte har ett 

långt missbruk bakom sig. Johnson (2005, 2010) framhåller att drogfri behandling alltid bör 

prövas innan läkemedel sätts in. I jämförelse med aktiva heroinister anses dödligheten vara 

betydligt lägre bland de som är inskrivna i en underhållsbehandling. De dödsfall som är 

relaterade till behandlingen sker i regel under insättningsperioden, kopplat till sidomissbruk 

eller i samband med utskrivning (Johnson, 2010). Behandlingarna måste utformas så 

eventuella risker kan minimeras; effektiviteten bör vägas mot risk för läckage och 

nyrekrytering av missbrukare menar Heilig (2003). Vissa övervaknings- och kontrollåtgärder 

är enligt Johnson (2010) oundvikliga, men de bör ske med hänsyn till etiska överväganden.  

Mål med underhållsbehandling är att individen ska upphöra med sitt missbruk samt förbättra 

sin hälsa och sociala situation (Johnson, 2010). Socialstyrelsen (2012) framhåller att det finns 

brister kring riktlinjer, mål och rutiner inom behandlingen. Ökad tillgänglighet och utbyggnad 

av behandlingen förespråkas, bland annat i Missbruksutredningen (SOU 2011:35) och av 

Johnson (2005). Svensson (2005) framhåller en risk för övertro på behandlingsformen. Den 

får inte ses som en universallösning för alla heroinister, det ska övervägas i varje individuellt 

                                                             
3
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 1988:870) 
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fall. Han förespråkar även en utbyggnad av behandlingsmöjligheter för de som vill lämna 

underhållsbehandling. 

2.2 Internationell forskning 

Målsättning och utformning av läkemedelsassisterad underhållsbehandling varierar mellan 

olika länder (Johnson, 2010). Inom EU är det den vanligaste behandlingen mot opiatberoende, 

under 2010 genomfördes 700 000 sådana behandlingar (Svensson, 2012). Metadon är det 

vanligaste preparatet internationellt. I Sverige är däremot Buprenorfin vanligast (Johnson, 

2005). När Doyle och Nyswander startade den första Metadonbehandlingen i USA satte de 

upp ett antal intagningskrav. Patienten skulle ha fyllt 21 år, ha ett minst 4-årigt dokumenterat 

missbruk, inte ha ett blandmissbruk eller någon psykisk diagnos. Denne skulle även ha provat 

avgiftningar och läkemedelsfria behandlingar. Liknande kriterier tillämpades vid starten i 

Sverige (Johnson, 2005). I USA har utvecklingen av underhållsbehandlingen tydligt gått mot 

brottsbekämpning och kontroll snarare än vetenskap och beprövad erfarenhet (Johnson, 

2010). 

Frankrike är ett land som varit omtalat gällande underhållsbehandling. Först var Metadon 

starkt begränsat, vilket medförde en hög och ständigt stigande dödlighet. När Subutex 

lanserades skedde det helt utan restriktioner eller samtida behandlingar. Förskrivningen ökade 

dramatiskt, främst från allmänläkare. Trots den frikostiga förskrivningen och avsaknaden av 

restriktioner kunde en markant minskning av dödsfall ses. Ett stort läckage har rapporterats, 

men ändock anses fördelarna väga tyngre än nackdelarna i den franska behandlingen 

(Svensson, 2005). I Norge och Finland har underhållsbehandling periodvis varit helt 

förbjuden, vilket förknippas med den restriktiva politik som varit rådande i dessa länder. I 

Danmark har behandlingen varit mer framgångsrik, vilket anses hänga samman med en 

liberalare inställning inom politiken (Johnson, 2005). 

2.3 Preparat inom läkemedelsassisterad underhållsbehandling 

I Sverige används idag preparaten metadon och Buprenorfin. Metadon var det enda 

läkemedlet fram till 1999, då Subutex lanserades. Subutex togs dock bort från marknaden i 

januari 2013 på grund av rapporter om läckage och missbruk av preparatet. De läkemedel som 

används inom underhållsbehandling är långverkande opoider, som ger långsammare effekt 

och mindre framträdande rus (Kakko, 2011). De preparat som används i underhållsbehandling 

ska minska drogsuget och verka stabiliserande (Johnson, 2010). 

Metadon är det första preparatet som började användas inom underhållsbehandling (Svensson, 

2005). Det är en typ av syntetiskt morfin som finns i flytande form samt som tabletter. 

Metadon medför ingen toleransutveckling. Biverkningar som konstaterats i samband med 

användning är illamående, svettningar, trötthet och förstoppning (Peterson & Karlsson, 2009). 

Metadonets långverkande effekt minskar drogsuget. Det fungerar även som narkotisk 

blockad, vilket gör ett samtida heroinintag verkningslöst. Risken för överdos är relativt hög. 

Det har även rapporterats risker kring läckage och illegal försäljning av metadon. Positiva 

effekter är bland annat minskad dödlighet och förbättrad social situation (Kakko, 2011). 

Buprenorfin har använts i Sverige sedan 1999. De läkemedel som är godkända är Subutex och 

Subuxon (Peterson & Karlsson, 2009). Buprenorfin intas i tablettform. Det har låga 

beroendeframkallande egenskaper. Det finns en viss missbrukspotential då Buprenorfin kan 

ge kickar vid injektioner då ett tidigare opiatmissbruk inte föreligger (Kakko, 2011). 

Buprenorfin är att föredra som preparat till unga missbrukare, då det har lägre 

missbrukspotential än metadon och risken för överdoser är lägre (Heilig, 2003).  
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3. TEORI  

Avsnittet behandlar studiens teoretiska utgångspunkter. Först belyses social konstruktionism. 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt, då diskursanalysen grundar sig i 

det (Bergström & Boréus, 2012) Därefter tas ett par förklaringsmodeller till missbruk upp. 

3.1 Social konstruktionism  

Enligt social konstruktionism är språket en förutsättning för kunskap. Språket har en central 

funktion och ses som en konstruktion av verkligheten (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Kunskap skapas i språkliga sammanhang mellan subjekt och objekt men likväl mellan två 

subjekt. Den bör snarare ifrågasättas än tas för given då den är socialt producerad. Enligt ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt finns inte någon sann eller säker kunskap, den är 

kontextberoende och subjektiv. Kunskapen kan ses som en social handling genom sin 

beskrivande och förklarande karaktär (Burr, 2003). Synen på hur verklighet och kunskap 

konstrueras förorsakar en ständig kamp kring olika verklighetsbeskrivningar. Vilka som blir 

rådande kan ses som ett resultat av sociala processer och förhandlingar (Winther Jørgensen & 

Philips, 2001). Utifrån det framstår vissa handlingar som naturliga och andra som otänkbara 

(Burr, 2003). Synen på missbruk präglas av social konstruktionism, vilket bland annat 

Johnson (2005 & 2010), Goldberg (2000) och Edman (2012) framhåller. Synsätten har 

förändrats över tid och är kontextbundna på så sätt att de hänger samman med samhälleliga 

tendenser.  

3.2 Förklaringsmodeller 

Följande avsnitt redogör kring olika förklaringsmodeller till missbruk. Syftet är inte en 

heltäckande förklaring, utan berör de som är relevanta för analysen. 

Det finns ett flertal olika förklaringsmodeller till missbruk. De varierar över tid och vissa är 

kompletterande medan andra utesluter varandra. Idag betraktas missbruk främst ur perspektiv 

som är en blandning av moral, fostran och expertis. Gemensamt hos alla förklaringsmodeller 

är att de innehåller en bedömning av problem kopplat till bruk av alkohol och narkotika. De 

flesta modeller utgår från vad andra, utomstående personer betraktar som ett problematiskt 

bruk snarare än individens syn på problemet (Blomqvist, 2009). Goldberg (2000) framhåller 

att hinder för en gemensam, heltäckande teori är de olika antaganden samt olika frågor och 

språkbruk som används inom missbruksområdet. Synen på missbrukaren kan i stora drag 

definieras på två sätt; antingen som problembärare eller problemskapare (Svensson, 2012). 

Den första definitionen medför ett synsätt förknippat med en offerroll där missbrukaren 

”råkat” hamna i svårigheter och därför är berättigade till insatser. Den senare ser snarare 

missbrukaren som medvetna ”skurkar” som förtjänar förakt eller i vissa fall straff (Blomqvist, 

2009).  

3.2.1 Medicinskt perspektiv 

Fram till 1965 definierades narkotikaproblem som medicinska, därefter har det ansetts som ett 

socialt problem. Det medicinska perspektivet har därefter inte haft någon riktig 

genomslagskraft, men varit en ständig följeslagare i politik och massmedia (Edman, 2012). 

Det medicinska perspektivet omfattar i huvudsak två områden; det farmakologiska och 

genetiska. Mycket av forskningen omfattar belöningssystemet. Utvecklingen inom biologi och 

genetik under det senaste decenniet har bidragit till att det medicinska perspektivet fått ett 

uppsving (Johnson, 2005). Enligt perspektivet betraktas missbruk som en påverkan på 

hjärnan, och ett beroende medför varaktiga förändringar i hjärnan. Individen kan inte själv 

påverka uppkomsten av beroendet, det är snarare något som sker neurologiskt (Agerberg, 

2004). Däremot råder delade meningar huruvida ett medicinskt synsätt kräver medicinsk 
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behandling. Johnson (2005) menar att det inte automatisk måste vara fallet, medan Svensson 

(2012) anser att ett sjukdomsperspektiv medför att behandlingsinsatserna blir medicinska.  

3.2.2 Psykosociala synsätt 

Detta är ett brett begrepp innehållande flertalet förklaringsmodeller, de som nämns nedan är 

ett urval. Enligt ett moraliskt perspektiv ses missbruk som ett medvetet val vilket kan botas 

genom attitydförändringar (Edman, 2012). Fostransmodellen utgår från individen har sig själv 

att skylla för missbruket, men är oförmögen att ta sig ur det. Expertmodellen menar att 

individen har rätt till hjälp, men hjälpens utformning är en fråga för de professionella. Den 

kompensatoriska modellen ser missbruket som ett handikapp orsakat av samhället eller 

naturen, och den missbrukande individen har rätt till stöd (Blomqvist, 2009). Symtomteori kan 

ses som ett synsätt inom den psykosociala sfären då den ser omgivande faktorer som de 

främsta orsakerna bakom missbruk. Det kan vara orsaker på individnivå så som barndom och 

uppväxtförhållanden, eller på gruppnivå i form av samhällsstrukturer. Kritik som riktas mot 

symptomteorin är att de sociala faktorerna inte ensamt kan förklara missbruket (Edman, 

2012). Stämplingsteorin är närbesläktad med symtomteorin. Huvudtanken är att den 

avvikande identiteten ses som orsak till missbruk, snarare än individen i sig (Johnson, 2005). 

Stämplingsteorin utgår från att den avvikande identiteten skapas i samspel med omgivningen. 

Ju mer en negativ självbild blir bekräftad, desto mer etablerad blir avvikelsen. Enligt 

stämplingsteorin utvecklas ett missbruk genom denna avvikarkarriär där individen får 

negativa reaktioner på sitt narkotikaanvändande vilket så småningom befästs i identiteten 

(Goldberg, 2000).  

3.2.3 Brukarperspektiv 

Brukarperspektivet grundades under 1980-talet utifrån en ändrad syn på demokratin som vuxit 

fram de senaste årtiondena, vilket medförde ökat fokus på brukarna. Begreppet kan ha flera 

betydelser och definitioner, det centrala är att människan betonas. Perspektivet tar hänsyn till 

brukarna och hur de upplever sin situation. Det anses öka inflytande och makt vilket medför 

ett ökat engagemang, deltagande och motivation. Brukarperspektivet är fortfarande relativt 

outvecklat inom missbruksvården (Kristiansen, 2009).   
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4. METOD 

I detta avsnitt redogörs för diskursanalys. Först redogörs för grunder inom diskursanalysen, 

därefter förklaras kritisk diskursanalys. Därpå redovisas Norman Faircloughs tredimensionella 

modell, vilken använts i analysen. Metoden bedömdes vara lämplig utifrån studiens syfte och 

empiriska material, då den utgår från textanalys men även inkluderar analys av social praktik.  

4.1 Diskursanalys
 

Diskursanalys kan ses som en kombination av teori och metod då den innefattar antaganden 

om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska modeller samt specifika 

analystekniker. Det finns flertalet angreppsätt inom diskursanalysen varav de flesta enas om 

att diskurs kan ses som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winter Jørgensen & 

Philips, 2000). Språkets roll i diskursanalysen härstammar i social konstruktionism; det har en 

central roll och betraktas som en social aktivitet som formas i en social kontext och 

representerar inte en given verklighet (Bergström & Boréus, 2012). I diskursanalysen 

fokuseras på hur processer skapas utifrån olika föreställningar av verkligheten. Diskurser 

innefattar vad som gör det tillåtet att säga det (Börjesson, 2003). Diskurser kan enligt 

Fairclough (2010) ses som ideologiska då de legitimerar vissa synsätt och utesluter vissa samt 

pekar ut vilka som får tillåtelse att yttra sig med auktoritet. Det finns därmed en maktordning 

inom diskurser genom språkliga mönster som sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla. 

Genom diskursanalysens breda ansats kan flertalet materialtyper och analyssätt användas. 

Väsentligt är att materialet gör anspråk på att säga något om verkligheten (Börjesson, 2003). 

Materialet bör även vara koherent och kommunikativt, det vill säga ha en röd tråd samt ett 

budskap att förmedla. (Bergström och Boréus, 2012). 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Fairclough (2010) använder begreppet diskurs på två sätt; genom språkbruket som social 

praktik och som ett sätt att tala utifrån ett bestämt perspektiv. I analysen fokuseras på den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. En kommunikativ händelse innebär ett fall 

av språkbruk, exempelvis en tidningsartikel. Diskursordningen syftar på summan av 

diskurserna inom en social praktik. En kommunikativ händelse fungerar som en form av 

social praktik genom att reproducera eller ifrågasätta diskursordningen. Ett av den kritiska 

diskursanalysens huvudsyften är att visa på förbindelser mellan diskursiva praktiker och 

bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser. Centralt är att kartlägga förbindelserna 

mellan språkbruk och social praktik där man fokuserar på de diskursiva praktikernas roll i 

upprätthållande av social ordning och förändring (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

4.2.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Norman Fairclough har utvecklat en modell inom den kritiska diskursanalysen vilken utgår 

från tre dimensioner; text, diskurs och social praktik. 

Varje kommunikativ händelse måste analyseras utifrån 

dessa nivåer, där varje nivå analyseras för sig. Det 

krävs både en makro- och mikrodimension i analysen 

för att kunna tolka alla element. En lingvistisk 

textanalys, makrosociologisk analys av den sociala 

praktiken samt en tolkande mikrosociologisk tradition 

kopplas samman. Makt och ideologi kan uppstå på var 

och en av dessa nivåer. Kombinationen av text- och 

social analys behövs då textanalysen ensam inte kan 

belysa samband med samhälleliga processer och 

strukturer (Fairclough, 2010). Figur 3.1 (till höger) illustrerar den tredimensionella modellen. 
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Textanalysen utgår från en lingvistisk nivå. Fairclough (2003) nämner en rad analysverktyg 

såsom metaforer, ordval grammatik m.m. Jag har valt att använda mig av modalitet och 

transivitet
4
. Transiviteten kommer undersökas genom att analysera nominaliseringar i 

texterna. Modalitet fokuserar på aktörens grad av instämmande till det som skrivs, hur denne 

uttrycker sig i termer av sanning, skyldighet och åtaganden (Fairclough, 2003). Grad av 

instämmande benämns även affinitet. Hur man väljer att uttrycka sig får konsekvenser för 

vilket anspråk av instämmande som görs. Ett påstående såsom ” rökning är farligt” visar på 

hög grad av instämmande då det uttrycks som ett objektivt faktum. Genom att använda 

modala hjälpverb kan graden av instämmande modifieras. Genom att säga ”rökning skulle 

kunna vara farligt” uttrycker avsändaren inte samma säkerhet i påståendet. Hur modalitet 

används får konsekvenser i diskursens konstruktion av kunskap och sociala relationer (Winter 

Jørgensen & Philips, 2000). Enligt Fairclough (2003) har modaliteten betydelse för i vilket 

utsträckning påståenden ifrågasätts. Modaliteter kan vara subjektiva eller objektiva. En 

subjektiv modalitet uttrycker tydligt att det rör sig om talarens grad av instämmande. 

Uttrycken ”Jag tycker att det är en dålig idé” eller ”Vi menar att det här är en nödvändig 

förändring” exemplifierar subjektiva modaliteter. I en objektiv modalitet är det inte lika 

tydligt vems affinitet det syftar på. Det kan röra sig om uttalanden som ”jorden är platt”. En 

objektiv modalitet kan beskriva talarens egen ståndpunkt eller en universell sådan, det 

framgår inte alltid. Det finns ytterligare en typ av modalitet som benämns kategoriska 

modaliteter. Det innebär att ett påstående beskrivs så att det framställs som en säker sanning. 

Massmedia använder ofta en kombination av objektiva och kategoriska modaliteter för att 

främja sin auktoritet (Winter Jørgensen & Philips, 2000).  

Transivitet innebär en analys över hur händelser grammatiskt förbinds med subjekt och objekt 

samt vilka konsekvenser olika framställningsformer kan få för innebörden i texten (Winter 

Jørgensen & Philips, 2000). Processer kan beskrivas så att de mer eller mindre utelämnar 

agenter eller objekt. En mening kan uttrycka att någon är ansvarig för en handling genom 

exempelvis ”Man misshandlade butiksbiträde vid rån”. Meningen uttrycker tydligt vem som 

är aktör. En mening såsom ”Anlagd brand – 2 döda” utelämnar däremot agenten och beskrivs 

snarare som något bara skett, trots att ordet ”anlagd” beskriver att det finns en aktör som 

ligger bakom. Genom att beskriva en händelse i passiv form upplevs aktörens inflytande 

minska. Det kan vara en mer eller mindre medveten strategi för att dölja aktörers ansvar för en 

handling. Det får i sin tur ideologiska konsekvenser på det sätt att samma händelse kan 

framställas på olika sätt utan att det ändrar sakinnehållet (Fairclough, 2003). Nominalisering 

är ett verktyg för att analysera transiviteten. Nominalisering innebär att verb eller adjektiv 

som beskriver en händelse ersätts med substantiv. Det kan användas för att dölja en aktör eller 

för att osynliggöra aktiva val och handlingar (Fairclough, 2003). Ett exempel är 

”läkarundersökning”, där aktören visserligen kan förstås implicit men själva handlingen kan 

bestå av mängd olika undersökningar, prover eller tester.  

Analysen av den diskursiva praktiken fokuserar på de processer en text genomgår när den 

produceras och konsumeras. Analysen kan utgå från hur olika aspekter av texten förhåller sig 

till kontexten, exempelvis genom att studera vilka teman som dominerar eller om den är 

motsägelsefull. Ett verktyg för att analysera den diskursiva praktiken är intertextualitet. 

Begreppet belyser hur texter på ett eller annat sätt förhåller sig till andra texter, oftast implicit 

eller i omskriven form. När tidigare texter är klart och tydligt refererade i texten benämns 

detta manifest intertextualitet. Intertextualitet kan förekomma som reported speech, vilket 

innebär att textproducenter återger en annan persons uttalande. Citat ses som en form av 

direkt intertextualitet. Interdiskursivitet kan beskrivas som i vilken utsträckning diskursen 

                                                             
4
 Begreppen förklaras nedan i avsnittet. 
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utgör en del av eller sammansmälter med andra diskurser. I en kreativ diskurs blandas 

diskurser på ett nytt eller komplext sätt, vilket bör leda till förändring. En konventionell 

diskurs visar snarare på en konserverande effekt. Genom att undersöka interdiskursiviteten är 

det möjligt att upptäcka reproduktion, dvs. hur texter består av inslag från andra texter eller 

uttalanden (Fairclough, 2010).  

Den sociala praktiken utgår från hur texterna förhåller sig till samhälleliga strukturer samt i 

vilka sociala sammanhang texterna används. Genom att studera den sociala praktiken 

undersöks hur sociala strukturer produceras, reproduceras och förändras genom språket. De 

identifierade diskurserna analyseras i förhållande till en social kontext. På ett mer 

övergripande plan analyseras vilka sociala och ideologiska konsekvenser det får för olika 

grupper i samhället. I analysen av den sociala praktiken belyses relationerna mellan diskursiv 

praktik och diskursordning samt en identifiering av vilka eventuella icke-diskursiva praktiker 

som medverkar till skapandet av diskursiva praktiker. Den sociala praktiken innehåller både 

diskursiva och icke-diskursiva element. På grund av de icke-diskursiva elementen bör 

diskursanalysen kompletteras med andra relevanta sociala eller sociologiska teorier. Det är i 

analysen mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken som slutsatserna kan 

finnas (Fairclough, 2010).  

4.2.2 Ideologi 

Som nämnts tidigare i avsnittet kan ideologi förekomma på samtliga av de tre nivåerna i 

analysen. Ideologi kan ses som ett system av idéer, värderingar och åsikter som legitimerar 

maktrelationer och bevarar gruppidentiteter. Det kan även förekomma i form av subjekt, 

identiteter eller interaktioner av ideologisk karaktär. En ideologisk diskurs upprätthåller och 

skapar makt, dominans och förtryck. Tolkningar och förklaringar kan ses som ideologiska i de 

fall de skapar och upprätthåller makt (Fairclough, 2010). Vanliga strategier för ideologisering 

är främjande av egna värderingar samt att dessa neutraliseras så de framstår som självklara 

eller ”sanningar” medan andras värderingar och tankesätt exkluderas eller baktalas. Den 

sociala verkligheten framställs så att den passar de egna tankesätten (Edman, 2012). Ideologi 

ses som en essentiell del av den kritiska diskursanalysen, då den ger möjlighet att relatera 

diskurser till ett större socialt sammanhang (Fairclough, 2010).  

Hegemoni förklaras som ett sätt att beskriva mekanismer där överordnade övertygar 

underordnade. Makt förklaras som medgörlighet och instämmande snarare än styrka och kraft. 

Hegemoni är ett sätt att teoretisera och analysera ideologi inom diskurser (Fairclough, 2010). 

Hegemoni kan ses som den ständigt pågående kamp som bidrar till upprätthållandet av en 

diskursordning. Det bör inte ses som att en diskurs är förhärskande utan snarare som en 

förhandlingsprocess mellan och inom olika diskurser (Fairclough, 2003).  

4.3 Sammanfattning – metod   

På en textuell nivå analyseras det empiriska materialet utifrån modalitet och transivitet, för att 

klarlägga på vilket sätt man talar och vilka maktanspråk som görs. Vidare undersöks vilka 

aktörer som förekommer i textmaterialet, för att se vilka som kommer till tals i debatten. 

Genom att undersöka vilka som talar, hur man talar och vad man talar om ämnar jag belysa 

vilka diskurser som kan skönjas i det empiriska materialet. Den diskursiva praktiken kommer 

att analyseras utifrån intertextualitet och interdiskursivitet, för att undersöka hur de olika 

diskurserna influerar, påverkar och sammansmälter med varandra. Den sociala praktiken 

ämnar analysera sociala strukturer som produceras och konstrueras och vilka eventuella 

konsekvenser det medför. Det undersöks genom att analysera diskursordningen och den 

hegemoniska kampen. 
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4.4 Kvalitetsaspekter 

Bergström och Boréus (2012) menar att validitetsbegreppet inom samhällsvetenskaplig 

forskning bör tolkas utifrån huruvida undersökningen ger svar på det som efterfrågas. Genom 

en förståelse av förförståelsen kan validiteten öka, dvs. genom att forskaren är medveten om 

att denne är med och skapar sitt studieobjekt måste förförståelsen vägas in. Jag är medveten 

om att analysen och slutsatserna bygger på egna tolkningar, vilka i sin tur bygger på den 

förförståelse jag har, både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Här kan påpekas att jag själv 

inte intar någon tydligt ståndpunkt kring just underhållsbehandling, men kunskaper kring 

missbruk kan påverka hur jag tolkar texter i analysen. Studiens socialkonstruktionistiska 

ansats medför att en objektiv sanning inte eftersträvas. Jag är medveten om att min tolkning är 

en av flera möjliga, och att resultatet kan bidra till konstitutionen av diskursen. Winther 

Jørgensen och Philips (2000) menar att god kvalitet på en undersökning förutsätter ett tydligt 

sammanhang, där stycken eller detaljer som inte passar in riskerar studiens trovärdighet. 

Analyser och slutsatser bör läggas fram genom konkreta exempel från empirin. Ovan nämnda 

faktorer har beaktats under studiens gång.  

Bergström och Boréus (2012) använder begreppet reliabilitet kopplat till noggrannhet och 

systematik i textanalysen, oavsett vilken tolkningsstrategi som används. Det förutsätter att allt 

material analyseras på samma sätt. Det som gjorts för att förstärka reliabiliteten i denna studie 

är en strävan efter systematik i analysen av texterna. Exempelvis har modaliteten i samtliga 

texter analyserats för sig, sedan transiviteten osv. I varje steg har minnesanteckningar använts 

för att analysera varje artikel utifrån samma premisser.
5
 En detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssätt har eftersträvats. Under analysen har samtliga texter genomlästs upprepade 

gånger vid olika tillfällen. Om studien hade genomförts tillsammans med någon annan, hade 

analyserna kunnat kontrolleras mot varandra. Det var dock inte möjligt då jag genomförde 

studien på egen hand. De ursprungliga sökträffarna har gåtts igenom flera gånger för att 

undvika att någon relevant träff missas. Analysen innehåller citat och referat från empirin, 

vilket Bergström och Boréus (2012) anser öka genomskinligheten. Till genomskinligheten hör 

också konsisten argumentation samt sammanhängande teori (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Strävan efter en tydlig och sammanhängande argumentation har funnits genom studien. 

Bergström och Boréus (2012) beskriver källhantering som en aspekt av kvalitetsbegreppet och 

menar att källkritik kan vara nödvändig precis som bedömning av källans representativitet. 

Det har tagits i beaktande genom studien. Många av de källor som använts markerar en tydlig 

ståndpunkt kring underhållsbehandling, därmed har de granskats källkritiskt vid bearbetning. 

För att eftersträva representativitet har källor med olika synsätt medvetet valts. Gällande det 

empiriska urvalet har representativitet eftersträvats, men avgränsningar har gjorts vilket 

beskrivs närmare i avsnitt 1.4.  

4.5 Etiska överväganden 

Under arbetets gång har hänsyn tagits kring hur materialet ska användas och presenteras för 

att beakta berörda personers integritet. Då det empiriska materialet i denna studie avser 

publicerade artiklar ur dagspress kan det betraktas som offentligt, då de är tillgängliga att 

eftersöka för den som vill. Enskilda personer i materialet är inte intressanta utifrån studiens 

syfte, därmed har jag valt att inte presentera några personnamn eller partipolitisk tillhörighet. I 

de fall där namn förekommer i citaten är de ersatta med NN. Titlar och yrkestillhörighet 

presenteras vid ett par tillfällen, men ej på ett sådant sätt att de går att härleda till enskilda 

personer. Valet att behålla anonymitet gjordes utifrån att studien inte avser att belysa enskilda 

personers åsikter och deras namn skulle därmed inte tillföra något ytterligare. Artiklarnas 

                                                             
5
 Se Bilaga 2. 
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namn samt datum och i vilken tidning de är publicerade i presenteras. Det är ett övervägande 

som gjorts utifrån kvalitetsskäl, att inkludera dem ansågs öka genomskinligheten. I 

sammanhanget poängteras att inga texter valts bort för att de skulle vara problematiska att 

avidentifiera.  
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5. ANALYS OCH RESLUTAT 

I följande avsnitt presenteras analysen och resultatet utifrån de artiklar som använts. De 

aktörer som finns representerade i artiklarna redovisas i text samt tabell, i avsnitt 5.1. Avsnitt 

5.2 redogör kring språkbruket i artiklarna. I avsnitt 5.3 återfinns analys och resultat kring 

modalitet och i avsnitt 5.4 nominalisering. Avsnitt 5.5 behandlar de diskurser som framträder 

i textmaterialet, vilket innefattar brukarediskurs, kritisk diskurs, politisk diskurs samt 

medicinsk diskurs. I avsnitt 5.6 presenteras intertextualitet och interdiskursivitet. Avsnitt 5.7 

behandlar analysen av den sociala praktiken. I avsnitt 5.8 finns en sammanfattning av 

resultaten.  

5.1 Aktörer 

Utifrån de 59 artiklar som finns representerade i textmaterialet har aktörerna sammanställts. 

De som signerat egna artiklar samt deltagit intertextuellt genom intervjuer eller uttalanden 

inkluderas. Tabellen 4.1 till höger redovisar de aktörer som förekommer i det empiriska 

materialet. 

Bland aktörerna finns 17 politiker, 19 aktörer med 

medicinsk anknytning (såsom läkare, chef inom sjukvården 

m.fl.) och 10 brukare. Forskning finns representerad genom 

6 aktörer. Tabellen till höger visar fördelningen av aktörer 

utifrån titel.   

Från början var tanken att dela in aktörerna efter deras 

inställning till underhållsbehandling. Det visade sig svårt att 

redovisa på ett överskådligt sätt då många av aktörerna inte 

intar tydlig ställning för eller emot underhållsbehandling. 

Vissa argumenterar i huvudsak kring ett specifikt område 

kring behandlingen, exempelvis kötider eller tillgänglighet 

men det framgår inte nödvändigtvis vilken inställning de har 

i behandlingen i stort. Det som går att ser är att majoriteten 

av brukarna och läkarna som uttalar sig har en positiv 

inställning. Aktörer med anknytning till media framhåller 

främst problem, antingen problem med behandlingen eller 

problem som uppstått på grund av behandlingens 

tillgänglighet. Bland de som framhåller sin åsikt är 

förespråkarna något fler än motståndarna. I övrigt är 

åsikterna mycket spridda kring de olika aktörerna.  

 

5.2 Språkbruk 

Överlag är ett skiftande språkbruk karaktäristiskt för 

empirin i sin helhet. Det finns inget enhetligt ord för 

exempelvis behandlingen eller för de som ingår i underhållsbehandling. De subjekt som är 

namngivna är överlag yrkesverksamma såsom politiker, forskare, läkare m.fl. Namngivna 

personer förekommer som subjekt vid 60 tillfällen i det empiriska materialet, varav 5 är 

namngivna brukare. Mottagare av behandling benämns som subjekt vid 100 tillfällen, en 

övervägande majoritet handlar om att de beskrivs som grupp i samband med att man talar om 

behandlingen. Följande citat är exempel ur två artiklar; 

CHEF (SJUKVÅRD) 6 

FÖRENING 9 

TT 7 

POLIS 3 

FORSKARE 4 

MISSBRUKSEXPERT 3 

TV 3 

POLITIKER 17 

FOLHÄLSOINSTITUTET 1 

PRIVATPERSON 1 

LÄKEMEDELSVERKET 2 

CHEF(LÄKEMEDELSINDUSTRI) 2 

BRUKARE 10 

ANHÖRIG 3 

LÄKARE 8 

JOURNALIST 7 

BEHANDLINGSPERSONAL 1 

ARTIST/FÖRFATTARE 1 

PROFESSOR 1 

GENERALDIREKTÖR SiS 1 

MEDICINSK EXPERT 1 

DOMARE 1 

ALKOHOL&DROGTERAPEUT 1 

FORSKNINGSSEKRETERARE 1 

OKÄND 3 

Summa: 97 

Tabell 4.1: Aktörer som återfinns 

          i textmaterialet 
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”… alla som är sjuka, även narkomaner, ska få medicinsk hjälp för att bli friska…” (Aftonbladet 2013-01-11) 

”Svenska drogmissbrukare undermedicineras.” (Expressen, 2010-11-17) 

De mest frekventa ord som används för de som ingår i behandling är patient, narkoman och 

missbrukare i olika grammatiska former. Andra mindre frekventa ord är individer, personer, 

hjälpsökande, knarkare etc. Själva behandlingen förekommer som subjekt vid 38 tillfällen, 

genom 25 olika ord. Som objekt förekommer det vid 175 tillfällen genom 80 olika ord. Ord 

som används är exempelvis läkemedelsassisterad underhållsbehandling, metadonprogrammet, 

substitutionsbehandling, underhållsbehandling etc. Överlag är det vanligaste ordet behandling 

i olika grammatiska former, både som subjekt och objekt. Utifrån det kan konstateras att inget 

enhetligt språkbruk förekommer i debatten, varken kring själva behandlingen eller kring de 

personer som ingår i den. Enligt Edman (2012) och Goldberg (2000) grundar sig språket i de 

olika konstruktioner eller antaganden som görs. Hur ett problem konstrueras eller vilket 

antagande som görs bygger i sin tur på faktorer som vilken position man talar från eller vilken 

disciplin talaren tillhör. Det illustreras i det empiriska materialet genom avsaknaden av 

enhetligt språkbruk och samtidigt aktörer från spridda discipliner. 

5.3 Modalitet 

De flesta modaliteter i texterna är formulerade som objektiva. Flertalet kategoriska 

modaliteter förekommer. Det överensstämmer med vad Winther-Jørgensen och Philips (2000) 

påtalar; att massmedia använder denna typ av modaliteter för att stärka sin ställning. I 

debattartiklar är subjektiva modaliteter vanligare, där förekommer det att talaren uttrycker sig 

i former som ”jag anser”, ”jag menar” etc. Ett exempel från empirin är: ”Jag menar vi måste gå 

från ideologi till kunskap i missbruksvården!” (Expressen 2011-10-05). En form av modalitet som också 

förekommer i debattartiklar är subjektiva modaliteter formulerade som en begäran: ”Låt oss 

skärpa inställningen och verkligen arbeta för ett narkotikafritt samhälle” (DN 2011-10-09) 

Svensson (2012) menar att deltagare i narkotikadebatten förespråkar sin egen position och ser 

motståndarens synsätt som orsak till problemet. Det märks i det empiriska materialet, då egna 

åsikter i regel uttrycks med hög affinitet, inte sällan som objektiva modaliteter. Åsikter 

representerade av motståndare framhålls i regel med lägre affinitet alternativt med en hög 

affinitet men med negativ karaktär. Följande citat är exempel på det senare: ”Du har förmånen att 

vara totalt okunnig om vad det innebär att vara förälder eller anhörig till en missbrukare”(Aftonbladet 2013-

01-09) Journalister och texter producerade av TT uttrycker i regel hög grad av affinitet. Ett 

exempel är: ”Sanningen är att det inte finns några belägg för att det skrivs ut för mycket…” (GP 2011-10-11). 

Några av politikerna uttrycker hög affinitet genom att formulera modaliteterna som subjektiva 

och kategoriska med ord som ”bör”, ”måste”, ”enda säkra sättet” etc., kompletterat med ”vi” 

eller ”jag”. De texter som är producerade av läkare uttrycker i regel en hög affinitet, med 

övervägande objektiva och kategoriska modaliteter. Ett exempel är följande citat:  

”Men över 40 års entydig forskning visar att vid etablerat heroinberoende är det endast sådan 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling som har dokumenterade effekter. Den (underhållsbehandlingen, min 
anmärkning) förbättrar patienternas överlevnad dramatiskt och gör det möjligt att rehabiliteras från livet som 

heroinist.” (GT 2011-10-10). 

Påståenden med lägre affinitet förekommer främst då påståendet rör en annan person än den 

som uttalar sig, som följande exempel visar; ”NN tror inte att det är vanligt…” (DN 2010-05-04). Det 

förekommer även när talaren syftar till de som ingår i underhållsbehandling, exempelvis 

genom följande citat: ”Narkomaner med ett tungt heroinberoende kan hjälpas…” samt ”För några 

möjliggör substituten fortsatt behandling” (GP 2012-11-02). Det förekommer där det kan tolkas som att 

aktören uttalar sig om ett område som inte tillhör deras eget. Följande citat är ur en artikel där 

en minister uttalar sig om kötider: ”- Det visade sig att det som regel gick snabbt att få kontakt med 
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vården för ett första samtal och att det i det allra flesta fall inte var någon väntetid för att påbörja behandling” 

(Expressen 2012-09-03). 

När de gäller rubrikerna är de nästan uteslutande formulerade som objektiva och kategoriska 

modaliteter, som lämnar litet utrymme för ifrågasättande av påståendet. Här följer några 

exempel: ”Metadon skördar allt fler liv” (GP 2012-03-07), ”Subutex räddar missbrukarliv” (GP 2011-10-11) 

samt ”Farligt lång väntan på metadon” (DN 2012-09-11). 

5.4 Nominalisering 

Framträdande är att kortare texter, såsom nyhetsnotiser av TT, saknar nominaliseringar. Där 

nominaliseringar förekommer finns tre framträdande mönster. Det används för att uttrycka 

egna åsikter, när författaren syftar till en mer ospecifik grupp av aktörer samt kring problem 

kopplade till underhållsbehandling. De gånger nominaliseringar används för egna åsikter sker 

det företrädesvis i början och slutet av artiklarna. Då textproducenten syftar på en större eller 

mer ospecifik grupp, där det inte är önskvärt eller möjligt att redovisa vem som åsyftas, 

uttrycks det till exempel på följande sätt: ”Debatten utgår numer från att alla narkomaner är 

opiatmissbrukare…” (SvD 2013-01-03) Debatten kan här ses som en stor grupp aktörer som inte är 

möjlig att redovisa. Det tredje mönstret är där man talar om problem kopplade till 

underhållsbehandlingen. Problem som läckage, köer, tvångsutskrivningar etc. uttrycks genom 

nominaliseringar. I vissa fall är aktören mycket implicit, som följande exempel visar: ”Tidigare 

förekom dödsfall i väntan på hjälp”. (Sydsvenskan 2012-01-07), samt ”Det är ett välkänt faktum att hela 

systemet med Metadon, Subutex och Subuxon läcker som ett såll” (SvD 2010-05-12) 

I vissa fall förekommer det att nominaliseringar används då textproducenten kan ses som 

medaktör, vilket kan påverka valet av uttryckssätt. Nominaliseringar blir ett sätt att dölja 

medverkan i ett problem. Det förekommer nominaliseringar vid interaktion mellan vårdgivare 

och vårdtagare, där vårdgivaren utelämnas. ”… hårda krav på individen utesluter missbrukare från 

nödvändig behandling”. (SvD 2012-12-27) Uttalandet kommer från en som är verksam i 

underhållsbehandling, och kan således ses som medaktör. Det finns exempel där både 

vårdgivaren och vårdtagaren är utelämnad; ”Men om enbart Metadon och Subutex vore räddningen…” 

(SvD 2011-10-13) 

5.5 Diskurser 

Fairclough (2010) beskriver diskurs som ett sätt att tala om något från ett bestämt perspektiv. 

Utifrån att studera hur aktörerna talar, ur vilket perspektiv samt hur de olika texterna hänger 

samman eller skiljer sig åt framträder fyra diskurser; brukarediskurs, kritisk diskurs, politisk 

diskurs samt medicinsk diskurs. Nedan beskrivs de olika diskurserna och det essentiella i 

artiklarna inom dessa diskurser.  

5.5.1 Brukarediskurs 

Inom brukarediskursen uttalar sig företrädesvis brukare, antingen som textproducenter eller 

intertextuellt genom intervjuer eller andra uttalanden. Begreppet brukare inkluderar här f.d. 

missbrukare, deltagare i underhållsbehandling, representanter från brukareföreningar m.fl. 

Uttalanden sker utifrån ett brukarperspektiv och fokuserar på att framställa hur behandlingen 

ska utformas för att vara så fördelaktig som möjligt för dem. Kritik mot politiker och 

beslutsfattare förekommer och används för att kritisera faktorer kring behandlingen som är till 

nackdel för brukare såsom kontrollåtgärder och begränsad tillgänglighet, exempelvis genom 

följande citat; ”Man måste kritisera existerande beroendevård för att den inte gör tillräckligt…” samt ”I 

vissa delar av landet är det nästan omöjligt för en del att komma in…” (Aftonbladet 2012-09-04) 
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5.5.2 Kritisk diskurs 

Den kritiska diskursen utgår från ett kritiskt språkbruk, där underhållsbehandlingen och 

narkomanvården kritiseras i stort snarare än kritik riktad mot enskilda problem eller aktörer. 

De som uttalar sig är övervägande namngivna personer utan någon specificerad 

yrkestillhörighet, en alkohol- och drogterapeut finns representerad. Texterna inom diskursen 

är riktade till både indirekta och direkta mottagare, några är svar på andra personers 

debattartiklar medan andra är underförstått inriktade till beslutsfattare eller vårdgivare. 

5.5.3 Politisk diskurs 

Inom denna diskurs uttalar sig personer med tydlig politisk anknytning eller utifrån argument 

som kan härledas till narkotikapolitiken. De som uttalar sig är företrädesvis journalister och 

politiker. De aktörer som är namngivna har i de allra flesta fall en tydligt politisk anknytning 

via en titel eller partitillhörighet. Politikerna är i majoritet bland debattartiklarna där flertalet 

riktar sina texter till mer eller mindre uttalade mottagare, ofta med en kritisk inställning till 

motdebattörens åsikter. Inom diskursen är det tydligt att aktörerna betonar sina egna åsikter, 

vilket stämmer överens med det Svensson (2012) framhåller. Journalisterna uttrycker sig i 

större utsträckning i texter av notis- eller reportagekaraktär. När personer som ingår i 

underhållsbehandling omnämns är det snarare som grupp än som individer genom uttryck 

som ”en deltagare i programmet”, ”en f.d. heroinist” etc. Det kan härledas till vad Johnson 

(2005) beskriver kring brukarnas generellt låga ställning i debatten. 

5.5.4 Medicinsk diskurs 

I den medicinska diskursen uttalar sig aktörerna främst utifrån medicinska positioner som 

läkare, forskare m.fl. Journalister återfinns också bland aktörerna, vanligt förekommande är 

att dessa är textproducenter och någon från en medicinsk position uttalar sig genom 

intertextualitet. Språkbruket präglas till stor del av en medicinsk terminologi. De flesta texter 

riktar inte sig till någon specifik mottagare medan några implicit riktar sig till vårdgivare eller 

beslutsfattare. Vid det senare förekommer uppmaningar till något som behöver förbättras. 

Debattartiklarna skiljer sig något från de övriga då de i större utsträckning riktar sig till 

specifika mottagare. Forskning framställs på sätt som tillskriver den hög status. Inom den 

medicinska diskursen används egna kunskaper och erfarenheter för att stärka sina uttalanden i 

större utsträckning än de övriga diskurserna. I likhet med övriga diskurser används 

intertextualiteten för att påtala egna fördelar och övriga diskursers nackdelar.  

5.6 Intertextualitet/Interdiskursivitet 

Några mönster kring intertextualiteten kan urskiljas i det empiriska materialet. De texter som 

har formen av reportage bygger på att författaren refererar till vad någon annan säger, det 

Fairclough (2010) benämner reported speech. I debattartiklar förekommer reported speech då 

motdebattörers åsikter redovisas, ofta med en negativ framställning. De texter som är skrivna i 

formen av nyhetsnotiser har ofta en mer implicit form av intertextualitet där det ändå går att 

förstå att de beskrivna skeendena har influenser från någon annan än textproducenten. 

Överlag är citat ovanliga.  

Inom den politiska diskursen är Missbruksutredningen och Socialstyrelsen de som används 

mest frekvent som manifest intertextualitet. Dessa förekommer i den medicinska diskursen 

men inte i lika hög utsträckning. Även statistik från andra länder förekommer som manifest 

intertextualitet. Manifest intertextualitet förekommer i den medicinska diskursen bland annat i 

form av hänvisningar till artiklar i andra kvälls- eller dagstidningar från specifika datum, 

specifik forskning samt direkta hänvisningar till andra debattörers texter. 
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Enligt Fairclough (2010) belyser en analys av intertextualitet processer som texten genomgår 

när den produceras och konsumeras. En av de processer som kan urskiljas vid genomgång av 

det empiriska materialet är där textproducenten försöker övertyga mottagaren om sin åsikt 

(produktionen). Genom att använda sig av intertextualitet för att styrka egna åsikter ökar 

chanserna att mottagaren blir övertygad (konsumtionen). På liknande sätt använder sig 

textproducenterna av intertextualitet för att övertyga mottagaren om att ett annat synsätt är fel. 

Det finns en skillnad mellan den politiska och medicinska diskursen, där den senare i högre 

utsträckning refererar till forskning och vetenskap. Följande exempel visar hur en 

textproducent använder sig av vetenskap för att styrka sin egen åsikt ”Vården av narkomaner ska 

precis som för alla sjukdomar utgår från den medicinska kunskapen” (Kvällsposten 2011-07-11) 

Enligt Fairclough (2010) kan interdiskursivitet beskrivas som i vilken utsträckning diskursen 

sammansmälter med eller utgör en del av andra diskurser. Diskurserna i det empiriska 

materialet blandas och sammansmälter med varandra, därmed går det att konstatera att 

interdiskursivitet finns. I brukarediskursen och den politiska diskursen finns influenser från 

den medicinska, då underhållsbehandling och missbruk ibland beskrivs med medicinska 

termer. Politisk diskurs influerar de andra på samma sätt; genom att narkotikapolitiska 

argument används. Det finns en interdiskursivitet mellan den politiska och medicinska genom 

en ”vi mot dem”-attityd, vilket kommer till uttryck bland annat på följande sätt: ”den 

vetenskapliga evidens som presenterades blev i NN’s (namngiven minister, min anmärkning) öron alltså 

reducerade till åsikter” (Kvällsposten 2011-07-11). Citatet belyser hur politiken, i detta fall en 

minister, ser på vetenskaplig evidens enligt textproducenten. Textproducenten, som själv är 

verksam inom psykiatrin, konstruerar motståndarens syn på vetenskap.  

Det förekommer interdiskursivitet från andra, utomstående diskurser. När läckaget kring 

behandlingen beskrivs förekommer inflytande från vad som kan benämnas en polisiär diskurs. 

Inom den politiska diskursen finns en positiv inställning och den polisiära diskursen uttrycks 

snarast i termer av medhåll. Den polisiära diskursen riktar däremot en hel del kritik mot den 

medicinska, exempelvis i följande text; ”… är det just klinikerna som förser gatan med knark. – Knarket 

kommer inte utifrån. Avdelningarna läcker utav helsicke” (GT 2011-09-22). Det rör sig om ett uttalande 

från en polis angående läckaget av preparaten.  

Av de texter som ingår i brukarediskursen är majoriteten publicerade i slutet av den 

undersökta tidsperioden, vilket kan vara en indikation på att den vuxit fram ur andra 

diskurser, företrädesvis ur den medicinska då den till stor del anammar språkbruk och synsätt 

men kompletterar med ett brukarperspektiv. Brukarperspektivet är frånvarande i stora delar av 

den medicinska och politiska diskursen.  

5.7 Social praktik 

Enligt Fairclough (2010) kan den sociala praktiken analyseras genom att se till hur sociala 

strukturer produceras, reproduceras och förändras genom språket. Det kan göras genom 

begreppet hegemoni
6
. Analysen av den sociala praktiken utgår från hegemoni för att söka 

klarlägga hur sociala strukturer inom underhållsbehandling skapas och upprätthålls, ur ett 

ideologiskt perspektiv. Intentionen är att belysa vilka konsekvenser det får för den bredare 

sociala praktiken. 

En hegemonisk kamp kan ses främst mellan den politiska och medicinska diskursen, genom 

att de i stor utsträckning gör maktanspråk och lämnar orsaksförklaringar. Brukarediskursen 

ansluter sig till den hegemoniska kampen snarare genom medhåll till de medicinska 

orsaksförklaringarna. Analysen visar att den medicinska diskursen används mest sett i antal 

                                                             
6
 Se vidare i avsnitt 4.2.2 Ideologi. 
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texter, däremot är fördelningen över diskurserna jämnare sett till textproducenter. Det kan 

tolkas som att ingen uppnått hegemoni, utan kampen kan ses som i allra högsta grad 

pågående. Fairclough (2010) poängterar att hegemoni inte betyder att en diskurs är 

förhärskande, utan att det innebär en förhandlingsprocess mellan diskurserna. Genom att se 

till diskursordningen inom det empiriska materialet når den dock inte någon stabilitet under 

den undersökta perioden. Den hegemoniska kamp som pågår mellan diskurserna kan i en 

bredare social praktik ses som en kamp mellan huruvida underhållsbehandling, ska betraktas 

som ett medicinskt eller socialt problem. Tecken på att debatten medför förändringar i 

praktiken är exempelvis Missbruksutredningen (SOU 2011:35), som i sina förslag formulerar 

underhållsbehandling som ett medicinskt snarare än ett socialt problem genom att tillskriva 

landstingen ansvar för underhållsbehandling. Utredningen uttrycker inte ett rent medicinskt 

synsätt på missbruk, men framhåller fördelar med medicinska insatser. Genom att lägga 

tyngdpunkten på de medicinska insatserna för opiatberoende lutar det åt en medicinsk 

konstruktion av problemet. Ytterligare ett exempel är den kartläggning Socialstyrelsen gjort 

av underhållsbehandling, på uppdrag av regeringen. Kartläggningen pekade på vissa brister 

(Socialstyrelsen, 2012). Det medförde att en översyn av föreskrifterna kommer genomföras.  

Syftet är att se om regelverket behöver förändras eller förtydligas (Socialstyrelsen, 2013). I 

samband med uppdraget om kartläggningen förekommer flertalet artiklar i det empiriska 

materialet. De flesta handlar om dödsfall kopplat till metadon, vilket var en av punkterna i 

kartläggningen. Det kan ses som ett exempel på hur debatten kan få konsekvenser i den 

sociala praktiken.  

Den distinktion Svensson (2012) framhåller när han definierar synen på missbrukare utifrån 

problembärare eller problemskapare blir synlig i empirin; å ena sidan förklaras missbruk som 

något som ska bestraffas, å andra sidan som en sjukdom som kräver medicinering. Generellt 

finns tydligare orsaksförklaringar inom den medicinska och politiska diskursen, där de 

förstnämnda anammar ett medicinskt synsätt och de senare ett psykosocialt. De tydliga 

orsaksförklaringarna medför tydligare ansvars- och skuldförklaringar. Inom brukardiskursen 

är orsaksförklaringarna otydligare, men influerade av en medicinsk förklaringsmodell. Den 

politiska diskursen förnekar inte behandlingens funktion eller motarbetar dess existens, men 

de är betydligt mer återhållsamma. Det förekommer vid flertalet tillfällen att den som uttalar 

sig har svårigheter att koppla ihop fördelar med underhållsbehandlingen med sina politiska 

ståndpunkter, vilket kan förklaras med vad Svensson (2012) beskriver kring den svenska 

narkotikapolitiken. I Sverige har en restriktiv narkotikapolitik varit rådande under lång tid, 

med grundpelarna kontroll och restriktion. Det kan medföra en försiktighet till åtgärder som 

underhållsbehandling då det innefattar medicinering med narkotikaklassade preparat. Främst 

uppstår konflikt med målet om drogfrihet och önskan om ett narkotikafritt samhälle.  

Genom att studera diskurserna på en övergripande nivå framträder en kamp på två skilda 

nivåer där den medicinska diskursen kämpar för en behandlingsfilosofi de tror på medan den 

politiska diskursen snarare använder underhållsbehandlingen som ett verktyg inom politiken. 

Det bekräftar Svenssons (2012) antagande om att aktörer i debatten framhåller den egna 

positionen och problemformuleringen som den viktigaste. En förklaring till att den politiska 

diskursen får stort utrymme kan vara att den blir mer praktisk för den styrande makten då den 

inte utkräver några stora förändringar utan snarare pekar på existerande problem. 

Den hegemoniska kamp som förs upprätthåller maktförhållanden snarare än utmanar dem. 

Politiker, läkare, forskare och andra experter är de som tillskrivs makt inom diskurserna, vilka 

kan ses i maktpositioner i den sociala praktiken. Mer konkret handlar det om att experterna 

har makt att uttala sig om hur behandlingen bör utformas och konstruera synsätt och problem 

kring den. Försök att öka brukarinflytandet görs, men inte i en sådan utsträckning att det 



  

23 
 

utmanar diskursordningen. Därmed lär det inte leda till en banbrytande förändring i praktiken. 

Maktförhållandena mellan brukarna och experterna kan ses som konserverande. De 

maktförhållanden som utmanas är snarare mellan expertpositioner, om vilka experters 

uttalande som tillskrivs störst betydelse i den diskursiva kampen.  

I det empiriska materialet förekommer ett par händelser som fått ansenlig uppmärksamhet, 

däribland försäljningsstoppet av Subutex, Missbruksutredningen samt dödsfall kopplade till 

underhållsbehandling. I det sistnämnda fallet blir en avliden riksdagsledamot ett upprepat 

exempel, trots att denne inte ingick i en underhållsbehandling. I samband med problem som 

dessa ställer flertalet aktörer krav på hur samhället ska agera och åtgärda problemet. I 

förlängningen får det konsekvenser för praktiken. Vad som är orsak och verkan, dvs. huruvida 

media skapar problemet ligger dock utanför ramen på denna studie. Något som kan 

konstateras är att försäljningsstoppet av Subutex överlag framställdes som positivt i artiklarna. 

Subutex angavs vara orsak till läckage och därmed indirekt bidragande till ökning av 

missbruk. Det kan bidra till att ingen annan läkemedelsdistributör bli återförsäljare av 

preparatet. Missbruksutredningen (SOU 2011:35) är omnämnd i det empiriska materialet, 

både i positiva och negativa ordalag. Det kan få konsekvenser för vilka förslag beslutsfattare 

väljer att genomföra, beroende på vilken opinion massmedia lyckas skapa. En försvårande 

omständighet för denna studie är att den utgår från relativt nyligen publicerat material, vilket 

gör det svårare att urskilja faktiska konsekvenser. Genom att studera de texter som ingår i det 

empiriska materialet tydliggörs att språk och kunskap konstrueras socialt och kulturellt. 

Aktörerna uttalar sig från sig position och den bild av verkligheten den positionen medför. 

Det blir tydligt genom att studera ett område som underhållsbehandling, där flertalet olika 

discipliner finns representerade och där dessa är väsentligt skilda från varandra. Det tydliggör 

hur kunskap skapas subjektivt och kontextuellt. 

5.8 Sammanfattning av resultat 

Här följer en sammanfattning av de viktigaste och mest framträdande resultat som 

framkommit under analysen: 

- De aktörer som får komma till tals i dagspressen är i huvudsak personer med 

expertkunskap, som härstammar från flertalet olika discipliner. 

- Det förekommer inget enhetligt språkbruk i det empiriska materialet, det finns till 

exempel inget etablerat begrepp för underhållsbehandling. Det förekommer bland 

annat influenser från politisk och medicinsk terminologi.  

- Textanalysen visar att aktörerna uttrycker sig företrädesvis i termer av ”sanning”. Den 

egentliga aktören i ett skeende utelämnas då det är fråga om problem med anknytning 

till underhållsbehandling eller i de fall en åsikt alternativt medverkan i ett problem vill 

döljas. Det som uttalas av andra personer än textproducenten återges som referat 

snarare än citat, vilket lämnar utrymme för omkonstruktioner och egna tolkningar. 

- Genom att studera hur man talar och vad man talar om i det empiriska materialet 

framträder fyra diskurser; medicinsk diskurs, politisk diskurs, brukarediskurs samt 

kritisk diskurs.  

- Det empiriska materialet visar att det pågår en kamp mellan diskurserna om hur 

makten ska fördelas och vilket synsätt som skall vara rådande. Maktförhållanden 

upprätthålls snarare än utmanas, med undantag för maktförhållanden experter emellan. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att analysera hur läkemedelsassisterad underhållsbehandling 

framställs i media och vilka aktörer som medverkar till konstruktionen. Som redovisats i 

analysavsnittet är arenan i huvudsak ett område för experter från olika discipliner. De olika 

discipliner de härstammar från resulterar i en maktkamp kring vilka aspekter som ska 

uppfattas som problem eller inte. Aktörerna legitimerar sina åsikter genom att uttrycka sig i 

former som lämnar litet utrymme för ifrågasättande och framhåller sina egna åsikter som de 

rätta medan motståndaren smutskastas. Det handlar i huvudsak inte om behandlingens vara 

eller icke vara, utan snarare vilka faktorer kring den som ska legitimeras. De olika 

disciplinerna bland aktörerna medför ett skiftande språkbruk, vilket genom analys tydliggör 

att framställandet av ett problem är en konsekvens av språkbruket, eller indirekt vilket synsätt 

aktören ansluter sig till. 

Den maktkamp som kan anas i det empiriska materialet tycks snarare handla om huruvida 

underhållsbehandling ska betraktas som en medicinsk eller social angelägenhet. Det är något 

som i förlängningen kan få konsekvenser för den sociala praktiken. Enligt den nuvarande 

lagstiftningen har socialtjänsten det yttersta ansvaret för missbrukare
7
. Lagstiftningen 

tillsammans med det rådande synsättet på missbruk gynnar förespråkande aktörer. De som 

förespråkar ett annat synsätt får arbeta hårdare för förändring i praktiken. Som nämnts i 

analysdelen utmanas inte maktförhållandena i någon större utsträckning. I relation till brukare 

och klienter bibehålls snarare en ojämlik maktfördelning, där de får lov att ta emot de insatser 

som bestäms av expertisen. Svensson (2012) poängterar att anhängare av harm reduction 

förespråkar ett ökat brukarinflytande. Inom den medicinska diskursen finns flertalet 

förespråkare för harm reduction. Ett ökat inflytande av den medicinska diskursen torde 

således i förlängningen medföra att ökat brukarinflytande. Det faktum att den medicinska 

diskursen är den som i det empiriska materialet tillsynes ligger närmast att uppnå hegemoni är 

intressant. Det utifrån vad som tagits upp i forskningsöversikten; det medicinska synsättet 

övergavs redan under 1950-talet och har sedan dess inte nått någon större genomslagskraft. 

Den framträdande rollen hos den medicinska diskursen kan vara ett tecken på förändring, 

alternativt unikt för den studerade tidsperioden. 

Det som denna studie kan bidra till är att öka förståelsen för vad de olika åsikterna kring 

underhållsbehandling grundar sig i och hur de konstrueras. Den kan visa på vilka 

konsekvenser olika typer av framställningar kan få. Det finns dock en begränsning i och med 

den avgränsade tidsperiod som undersöks. För att kunna klarlägga ytterligare mönster kring 

den diskursiva kampen hade en större tidsperiod varit att föredra. Då större delen av den 

forskning som finns kring underhållsbehandling utgår från ett medicinskt perspektiv föreslås 

mer forskning som inkluderar fler sociala perspektiv, utifrån den pågående kamp mellan 

synsätten som belysts i denna studie. En diskursanalys av debatten över ett längre 

tidsperspektiv skulle kunna belysa kampen mellan synsätten ytterligare samt identifiera 

ytterligare diskurser som eventuellt kan ha påverkat hur underhållsbehandlingen framställs i 

media idag. Även en analys med kopplingar till sociologiska teorier i större utsträckning för 

att undersöka ytterligare kopplingar till den sociala praktiken är ett förslag till framtida 

forskning. Alternativt en studie där media får en större roll och ger möjligheter att analysera 

orsaker och verkan; vad konstruerar media och vad konstrueras av den sociala praktiken. 

En nackdel med den kritiska diskursanalysen är att den förutsätter andra relevanta 

sociologiska teorier (Fariclough, 2010). Speciellt analysen av den sociala praktiken hade med 
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 Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453). 
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fördel kunnat kompletteras med ytterligare teorier. Det var dock inte möjligt inom ramen av 

denna studie utifrån tids- och utrymmesskäl. Faircloughs (2003, 2010) tredimensionella 

metod är nog att föredra vid en större studie, dels utifrån vad nyss nämnts angående teori men 

även utifrån att analysmetoden är tidskrävande med sina tre analysnivåer. Alternativt att ett 

mindre urval är att föredra. Urvalet i denna studie på 59 artiklar visade sig vara i största laget. 

Dels för att kunna redovisa materialet på angivet antal sidor men även då textanalysen tog 

många timmar i anspråk. Det grundläggande arbetet med textanalysen underlättade dock 

analyserna av diskursiv samt social praktik, då texterna var grundligt genomlästa flertalet 

gånger. Alternativ metod till denna typ av studie skulle kunna vara kvalitativ textanalys, eller 

någon annan form av diskursanalys. 
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Sydsvenskan, 2011-07-22, De minns sina döda kamrater 

Sydsvenskan, 2011-02-06, Beroendecentrum i Malmö går mot strömmen och ska starta ett 

forskningsprojekt 

Sydsvenskan, 2012-11-24, Stopp för Subutex  

Sydsvenskan, 2012-09-28, Missbrukarvården ska granskas 

Sydsvenskan, 2012-01-07, Tillfällig behandling tog bort kön till hjälpen  

Tidningarnas Telegrambyrå, 2010-05-04, Allt fler dör av metadon  
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Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-11-23, Subutex-substans kvar på marknaden  

Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-11-23, Subutex stoppas i Sverige  

Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-09-27, Socialstyrelsen synar metadon 
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Bilaga 2. 

Mall för textanalys 

Följande mall har använts vid textanalysen. Samtliga texter är analyserade utifrån mallen. 

Varje kategori har analyserats för sig.  

Avsändare: Vem har producerat texten? Finns några indirekta avsändare? (Intervjupersoner, 

refererade/citerade personer m.fl.?)  

Mottagare: Finns någon explicit mottagare? Riktar sig texten till någon implicit mottagare? 

Budskap: Vad är textens huvudbudskap? Vad talar man om? Finns implicita budskap? 

Modalitet: Hur uttrycker aktören uttalanden i termer av sanning? Vilken grad av affinitet har 

de? Vilken typ av modalitet; objektiv, subjektiv, kategorisk? De modaliteter som förekommer 

sorteras i möjligheter, begränsningar, förutsägelser, tvivel, otydlighet, nödvändigheter, 

påståenden och uppmaningar.  

Språkbruk: Hur benämns de som ingår i underhållsbehandling? Vilka ord används för 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling? Förekommer dessa som subjekt eller objekt? 

Nominalisering: Vilka agenter döljs/tonas ner? Vem är det som utelämnas? På vilket sätt?  

Intertextualitet: Finns inflytande från andra texter/uttalanden? Är de manifest? Implicita? I de 

fall intertextualitet finns, hur uttrycks det? (citat, referat m.fl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


