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Metadonbehandling, socialkategorisering och avvikelse 

– en diskursanalytisk studie av svensk dagspress. 

 

Svensk dagspress granskas i artikeln utifrån ett diskursanalytiskt sätt. Hur 

framställs metadonbehandling? Hur skapas socialkategorisering och avvikelse i 

dagspress?  Vilka får utrymme att uttrycka sig? 

Margareta Karlsson 

Inledning 

Metadon är ett syntetiskt opiatpreparat som framställdes i Tyskland under andra världskriget 

och användes som smärtlindring för de sårade soldaterna. I början av 1960-talet upptäckte två 

forskare vid RockefellerUniversitet New York att metadon kunde användas i 

långtidsbehandling för människor med heroinberoende. Metadonets användning vid 

behandling av människor med heroinberoende gav positiva resultat. De människor som ingick 

i behandlingen lyckades hålla sig ifrån sitt tidigare heroinberoende, kunde börja leva ett liv 

där till exempel egen bostad, arbete eller studier ingick. Det innebar att behandlingsmetoden 

snabbt kom att sprida sig till andra delstater i USA. Psykiatriprofessorn Lars-Magnus Gunne 

kom att bli den som introducerade metadonbehandlingen i Sverige år 1966. I Sverige hade 

man inlett ett projekt i syfte att komma till stånd med narkotikaanvändningens omfattning 

genom att ge legal föreskrivningsrätt till vissa doktorer. Men projektet avslutades inom kort 

på grund av att preparaten spreds ut till den illegala marknaden och starka vårdideologiska 

motsättningar mellan medicinskt och socialpolitiskt synsätt på narkotikaanvändning uppstod. 

Den ideologiska debatten gjorde att metadon ifrågasattes som behandlingsform. Det 

medicinska perspektivet fick svårt att göra sig gällande bland annat hos socialarbetare, 

politiker och andra aktörer, som istället argumenterade för beroende som ett rättsligt, 

moraliskt eller socialt problem (Johnson, B. 2005). 

 

Dessa debatter präglade av medicinska och socialpolitiska synsätt har avspeglats i medias 

rapportering. Det vi läser i media är många gånger förenklat och tillspetsat för att beröra oss 

som läsare. Medieforskare Bengt Johansson menar att avvikelse skall ses som ett centralt 

begrepp i skapandet av de nyheter som presenteras i media. Förenkling gör saker begripliga 

för allmänheten, men risken med att förenkla för mycket är att generaliserade och missvisande 

begrepp skapas. Den amerikanske journalisten Walter Lippman hävdar att stereotypa begrepp 



 

Margareta Karlsson: Metadonbehandling,socialkategorisering och avvikelse… 3 

är svåra att förändra och tenderar till att gå i arv nästintill som biologisk fakta. Stereotyper kan 

också fungera som ett skydd för läsaren då den fakta som egentligen ligger bakom kan hota 

vanor och livsval. Media kan genom att skapa stereotyper förstärka eller reducera beteenden, 

stereotyper kan således ses både som negativa och positiva beroende på hur effekten av dem 

bedöms (Edström, M. 2006).  

 

Hur texten skrivs och framställs får betydelse för hur verkligheten kan uppfattas av den som 

läser även om tolkningen kan variera från person till annan på grund av till exempel vilka 

erfarenheter personen i fråga besitter (Blomberg, H., Kroll, C., Lundström, T., & Swärd, H. 

2004). Våra erfarenheter har alltså betydelse för hur vår personliga moraliska panik skapas 

och kan ses som ett sociologiskt fenomen värt att reflektera över i denna studie. I detta 

sammanhang bör medias roll beaktas i uppkomsten av olika attityder och fördomar. Som 

nämnts ovan kan medias rapportering leda till skapandet av stereotyper, där det som ses 

fördelaktigt ställs mot det som betraktas som avvikande och tenderar att bli statiskt. 

Konsekvensen kan bli att olika kontrollkulturer växer fram. Till exempel har polis och 

socialarbetare den sociala kontrollen gentemot människor med narkotikaberoende. Sociologen 

Stanley Cohen menar att moralpanik kan leda till förändrad lagstiftning, men att det inte 

nödvändigtvis behöver leda till några samhälleliga förändringar. Det som utmärker begreppet 

moralpanik är det faktum att en viss grupp människor framställs som ett hot och det leder till 

att ett ”vi och dom” etableras. Det är passande för medias nyhetsproduktion och kan leda till 

en spiral där avvikarnas levnadsattribut symboliseras på ett negativt sätt, vilket sedan kan 

skapa förväntningar hos allmänheten om ytterligare sociala problem. Moralpanikens grogrund 

utgörs av att människors upplevda oro inte överensstämmer med verkligheten, det vill säga 

med det som utlöst reaktionen (Pollack, E. 2001). 

 

Eftersom media påverkar framställningen av sociala problem är det viktigt att belysa att det 

inom socialt arbete kan få betydelse för hur människor och olika typer av problem uppfattas. 

Utifrån att metadonbehandling har varit och fortfarande till viss del är ett konfliktfyllt ämne 

finner jag det intressant att granska vad dagspressen skriver om ämnet hur de människor som 

deltar framställs samt vilka som får utrymme att uttrycka sig och forma sättet att se på 

metadonbehandling, socialkategorisering och avvikelse i dagspress.  

 

Artikelns syfte är att granska dagspressens framställning av metadonbehandling och de 

människor som deltar i behandlingen samt vilka aktörer som får talutrymme. Vad skrivs det 



 

Margareta Karlsson: Metadonbehandling,socialkategorisering och avvikelse… 4 

om metadonbehandling? Hur skapas socialkategorisering och avvikelse i dagspress utifrån de 

granskade artiklarna? Vilka människor är det som får utrymme att uttrycka sig i artiklarna? 

Efter denna inledning följer ett avsnitt som berör material och analysmetod, därefter 

presenteras tidigare forskning av betydelse för uppsatsens fråga därefter presenteras studiens 

resultat. Artikeln avslutas med reflektioner. 

 

Material och analysmetod 

Med hjälp av Mittuniversitets biblioteks sökmotor och databaserna mediearkivet och presstext 

har artiklar från tre av de stora dagstidningarna sökts, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och 

Expressen. Dagens Nyheter valdes utifrån att den är Sveriges största morgontidning, 

Göteborgs-Posten eftersom den är den näst största morgontidningen i Sverige. Expressen 

valdes utifrån att den är en av de dominerande tidningarna på den svenska 

kvällstidningsmarknaden. I sökningen användes sökordet metadonbehandling*. Det gav 196 

träffar totalt i mediearkivet, Göteborgsposten (27). I Presstext gav sökningen 122 träffar totalt. 

Dagens Nyheter (34), Göteborgsposten, (8), Expressen, (27). Under arbetets gång har det 

gjorts en selektiv gallring där alla artiklar inledningsvis lästes igenom två gånger. Vid andra 

genom läsningen sorterades de artiklar bort som ej berörde metadonbehandling i så stor 

utsträckning. Det var till exempel stor variation artiklarna emellan i hur stor utsträckning de 

fokuserade på ämnet metadonbehandling. I vissa artiklar omnämndes bara 

metadonbehandling vid ett tillfälle och därmed gallrades de artiklarna bort och slutligen 

användes nio artiklar från Dagens Nyheter, 16 artiklar från Göteborgsposten, och åtta stycken 

från Expressen. Artiklarna sträcker sig över tidsperioden 1994-06-15 till 2008-02-28. Valet av 

denna tidsperiod uppstod på grund av sökresultatets utfall.  

 

Materialet har analyserats med ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Diskurs är ett sätt att tala 

om världen och därigenom förstå den. Analytiskt är intresset att undersöka hur mening och 

kunskap förmedlas genom språket. När diskursanalysen används i syfte att analysera kunskap 

om en samhällsföreteelse som i denna artikel kan det inte handla om en ren textanalys utan 

det måste också tas hänsyn till den samhälleliga kontexten och de sociala konstruktioner som 

framkallar och upprätthåller verkligheten. Diskurser både påverkar och påverkas utav 

samhället, så ett inslag i diskursanalysen kan vara att analysera förändring. Ett annat syfte 

med diskursanalysen i denna artikel är att lyfta fram det som annars kanske ses som självklart 

och logiskt och reflektera över det (Sjöberg, K. 1999). Genom att använda diskursanalys ges 
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möjligheten att urskilja olika mönster i texten och den är lämplig att använda för att som här 

kunna granska hur delar av världsbilden konstrueras i media I denna artikel kommer den 

också att användas för att klarlägga maktrelationer, det vill säga genom att granska vilka som 

får komma till tals i de granskade artiklarna. Kommunikationen inom dagspressen bör ses 

som en process där journalisten såväl som mottagarens aktiva medverkan har betydelse för 

hur slutresultatet uppfattas samt för hur olika maktförhållanden uppstår. Därför grundar sig 

analysen på kritisk diskursanalys eftersom den reflekterar om makt och sociala förändringar 

som kan leda till mer jämställda maktförhållanden. Analysarbetet har inspirerats av 

Faircloughs tredimensionella modell eftersom den lämpar sig att använda vid granskandet av 

kommunikation och samhälle. Genom att använda Faircloughs tredimensionella modell 

analyserades materialet i tre steg där utgångspunkten är att det finns underförstådda 

värderingar i texten. I modellen finns tre nivåer och dessa tillämpades i analysen för att 

klarlägga olika delar av samma text. Den första nivån belyser textens egenskaper, vilka ord 

används, vad möjliggör texten och vad utesluter den, förekommer liknade text i flera 

textstycken. I den andra nivån reflekteras det över i vilket sammanhang och av vem texten är 

producerad samt vem den riktar sig till och vilka konsekvenser det får. Den tredje nivåns syfte 

är att reflektera över vilken betydelse tillämpningen av orden och textproduktionen får i en 

vidare samhällelig social praktik där till exempel socialkategorisering och skapandet av 

avvikelser får sociala konsekvenser för människor. Fairclough anser att språket är socialt 

skapat och att det ger sociala konsekvenser i samhället. Med det som utgångspunkt och de tre 

nivåerna i Fairclough tredimensionella modellen har analysen utförts (Winther, Jorgensen, 

M., & Phillips, L. 2000). 

 

Praktiskt bearbetades materialet på följande sätt: De utvalda artiklarna lästes inledningsvis 

flera gånger för att få en överblick över textinnehållet. Därefter markerades relevant text med 

olika färger där de olika färgerna kopplades till respektive fråga utifrån frågeställningen. 

Därefter skrevs denna text över på separat blad för att på så sätt få en mer överskådlig bild av 

materialet. Sedan valdes citat som illustrerade vanligt återkommande teman ut. Även det som 

kunde uppmärksammas som säreget i texten plockades ut som citat. Därefter strukturerades 

citaten utifrån hur de kunde kopplas samman med varandra och tillsammans utgöra ett visst 

mönster och olika diskurser, som sedan utgjorde underlag för reflektion i en vidare 

samhällsbemärkelse. 

 



 

Margareta Karlsson: Metadonbehandling,socialkategorisering och avvikelse… 6 

Den världsbild individen har påverkar tolkningsprocessen (Sjöberg, K. 1999), vilket innebär 

att min tolkning av materialet kommer att färgas av min världsbild vare sig jag vill det eller 

inte. Jag har därför försökt att för mig själv tydliggöra min bild av den verklighet som berör 

det valda ämnet genom att skriva ner vissa delar utav den, det vill säga de delar som handlar 

om mina erfarenheter från arbetslivet. På så sätt har jag kunnat distansera mig till den och 

fundera över hur den styr min tolkning.  

 

Jag har mött människor vars liv varit en jobbig kamp på grund av ett destruktivt 

heroinberoende. De erfarenheter jag har fått genom att arbeta med dessa klienter har inte allt i 

genom varit lätta. Jag har ibland känt maktlöshet inför det faktum att klienternas 

heroinberoende är så starkt. I vissa lägen har min upplevelse varit att drogen har varit starkare 

än livet självt, vilket har gjort att jag ibland känt en rädsla för att klienten skall dö om denne 

inte får hjälp med sitt narkotikaberoende. I dessa fall har metadonbehandling varit den för mig 

enda kända lösningen för att kunna hjälpa klienten till ett liv där möjligheten att må bra ingår. 

Metadonbehandling har enligt min erfarenhet givit dessa klienter energi att arbeta med sina 

känslor, tankar och sin livssituation och inte bara med sitt heroinberoende. Eftersom ett 

destruktivt heroinberoende endast har två utvägar, slut eller dö, så handlar metadonbehandling 

för mig om liv eller död. Min erfarenhet säger mig att metadonbehandling är nödvändig och 

livsviktig för vissa klienter med heroinberoende. Jag har också erfarenheter av hur svårt det 

kan vara för människor som använder narkotika att bli accepterade i samhället. Dessa 

människor möts ofta av en i förväg rigid uppfattning om vilka egenskaper de förväntas ha och 

vilka liv de lever. 

 

Om metadonbehandling i Sverige 

Under 1966-71 sågs metadonbehandling som en försöksverksamhet. Även om den ogillades 

bland vissa aktörer inom det politiska fältet ansågs den ändock ha en viss potential som 

behandlingsform för en, under denna period, nästan obefintlig målgrupp. 1972-73 ökade 

användningen av olika opiater i Sverige vilket resulterade i att metadonpolicyn kunde kopplas 

till narkotikaproblemet. På grund av den misslyckade legalförskrivningen under 1960-talet 

kom metadonbehandlingen att betraktas som en riskabel och kontroversiell 

försöksverksamhet. Detta fick till följd att en stark motreaktion skapades inom de 

socialpolitiska domänerna. I slutet av 1970-talet var motståndet mot metadonbehandlingen 

starkt i det narkotikapolitiska fältet. Behandlingsformen ansågs vara mycket kontroversiell 
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och saknade offentligt godkännanden. Uppfattningen var att metadonbehandlingen endast 

skulle användas mycket restriktivt eller förbjudas trots att goda behandlingsresultat kunde 

påvisas ifrågasattes behandlingen av olika aktörer. Under 1980-talet fortsätter motståndet mot 

metadonbehandling att vara kraftigt inom det narkotikapolitiska fältet, men 

metadonförespråkarna använde sig mer och mer av olika strategier för att träda in i det 

politiska flödet. Till slut går det inte längre att bortse från de positiva utvärderingsresultat som 

de svenska forskarna påvisar och Socialstyrelsen beslutar om att auktorisera 

behandlingsformen. Under åren 1985-86 börjar metadonförespråkarna bedriva en intensiv 

påverkan för att metadonbehandlingen skall bli lösningen på den alltmer hotande hiv-smittan 

bland svenskar med heroinberoende, men narkotikafria lösningar fortsätter att vara det 

centrala. Under 1987-88 blir hiv-smittan allt vanligare bland de människor som använder 

heroin och detta leder till att metadonbehandlingen får ett ökat erkännande som en effektiv 

behandlingsform som bör tillämpas i större skala (Johnson, B. 2003).                                                                                                     

 

SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) granskning på narkotikaområdet som 

resulterat i en rapport påvisar att det finns effektiva behandlingsmetoder för människor som 

använder narkotika. Problemet är att dessa metoder inte används tillräckligt och att det nyttjas 

ineffektiv behandling med oklart utfall. Rapporten visar även på bristande samstämmighet 

mellan vetenskap och praxis inom det Svenska narkotikabehandlingsområdet. Enligt SBU:s 

slutsatser kan det konstateras att långtidsbehandlingen av metadon hjälper människor med 

heroinberoende. Det har visat sig minska heroinanvändningen samt förbättra deltagandet i de 

behandlingsprogram som erbjuds (SBU rapport 2001).  

 

De svenska metadonprogrammen är noga reglerade och det tydliggörs för patienten att 

metadon endast reducerar det begär för heroin som patienten upplever. Andra problem som 

heroinberoendet medför måste lösas på annat sätt. Patienterna uppmuntras att tillsammans 

med socialarbetare sätta upp en plan för en yrkesrehabilitering eftersom det har kunnat 

påvisas att patienter som utför lönearbete tenderar till att klara sig bättre än andra som inte 

arbetar. Arbetet utgör exempelvis en möjlighet till att etablera nya narkotikafria kontakter. 

Detta kan göra att de kan bli mer en del av det som kan kallas det ”vanliga” samhället och blir 

mer accepterade som samhällsmedborgare, vilket ökar deras självkänsla och självförtroende. 

Under den inledande perioden som pågår i tre till sex månader får patienterna öva på olika 

sociala situationer till exempel hur de ska uppträda i en anställningssituation (Grönbladh, L., 

& Gunne, L. 1989).  
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Utvärderingar visar att de som lämnar metadonprogrammen frivilligt eller de som blir 

avstängda har en ökad risk att dö. Detta påvisas bland annat i en studie vars syfte var att 

fastställa den totala dödligheten i Stockholmsområdet bland dem som deltagit i 

metadonprogrammet under perioden 1988-2000. I studien ingick alla som varit i kontakt med 

metadonprogrammet även de som blivit utskrivna. Även de som erbjudits behandling men 

avböjt inkluderades i studien, totalt ingick 848 människor. Dödligheten var lägre bland 

människor som stannade i programmet. De som blev utskrivna ur programmet hade högre risk 

att dö på grund av sin narkotikaanvändning än de som stannade i programmet. Majoriteten 

dog av överdoser med heroin. Åttionio dödsfall på grund av metadonförgiftning kunde 

påvisas. Av dessa fanns det bevis för att två hade orsakats på grund av läckage från 

programmet. Säkerheten är hög så länge patienten stannar i programmet och dödsfallen på 

grund av läckage är alltså låg. Dödligheten är däremot hög bland de människor som blivit 

utskriven från programmet (Fugelstad, A., Stenbacka, M., Leifman, A., Nylander, M., & 

Thiblin, I. 2002). 

 

 Socialkategorisering och avvikelse 

Anthony Giddens definierar begreppet avvikelse ur ett sociologiskt perspektiv. En avvikare är 

en person som inte följer de regler och normer som är accepterade av majoriteten i samhället. 

Avvikelse handlar således inte bara om hur individen beter sig utan också till stor del om hur 

majoritetsgruppen beter sig. Den sociolog som mest sammankopplas med stämplingsteorin är 

Howard Becker, som formulerade denna teori i mitten av 1960-talet. Grundtanken i denna 

teori är att för att en handling skall bli avvikande måste den etiketteras eller stämplas som 

avvikande av omgivningen. Becker försökte genom sitt arbete visa hur avvikande identiteter 

skapas genom etikettering eller stämpling och inte genom beteendet i sig. Det avvikande 

beteendet är enligt Becker det beteende som andra människor etiketterar som avvikande och 

han ville påvisa att det inte är beteendet i sig som är den avgörande faktorn till att någon anses 

vara avvikande. Det handlar istället om processer som inte är relaterade till beteendet, till 

exempel hur någon klär sig eller sättet att prata och handla bestämmer om individen skall ses 

som en avvikare eller inte. Det är exempelvis andra människor, myndigheter och media som 

bestämmer om personen i fråga skall betraktas som en avvikare (Giddens, A. 2003). 

Stämplingsteorin är värdefull bland annat för att den uppmärksammar hur myndigheter och 

till exempel media kan bidra till att vissa sociala problem uppstår. Forskningsresultat har 
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påvisat att socialarbetare ofta etiketterar klienter på ett ofördelaktigt sätt. Enligt Payne (2002) 

finns ett behov av att undvika att stigmatisera och bestraffa människor för beteenden som till 

viss del har sociala grunder. Ibland kan händelser göra så att människor blir intvingade i 

sociala system som gör att de betraktas som avvikare. När människor väl fått en etikett är 

utsikten stor att de börjar leva upp till de sociala förväntningar som etiketten medför. 

Beteendet förstärks då och leder således till en stämplingsprocess (Payne, M. 2002).   

 

Medierna och skapandet av sociala problem 

Medierna har fått en allt större roll i människors liv och den ökade inverkan gör att medierna 

har en allt större makt att påverka människors tankar. Medieforskare menar att den allt större 

påverkan styr vilka frågor som tas upp till debatt och inte. Detta kan leda till att oron inför 

olika beteenden i samhället ökar och att nya problem uppstår. Detta gäller inom alla områden 

och inte minst inom socialt arbete där sociala problem har en central roll. Det finns en risk att 

främst beskrivningar av människors utsatthet som bygger på stereotyper kan skapa problem 

om bilden blir allt för entydig. När människor till exempel framställs som offer istället för 

individer med olika resurser och genom det skrivna ordet kan strukturella problem omvandlas 

till individuella problem. Media är en maktinstans som kan påverka denna effekt genom sättet 

att framställa människor och skeenden och det påverkar människors uppfattning av olika 

frågor. Dagspressen har således betydelse för kunskapsförmedlingen eftersom de är en aktiv 

aktör i konstruerandet av verkligheten samt har makt att bestämma vilka som skall få 

möjlighet att uttrycka sig i media. I Sverige har samhällsvetare allt mer uppmärksammat 

mediers hantering av sociala problem och den socialkonstruktivistiska forskningstraditionen 

har fått större inverkan, vilket gör att samhällsproblem ses som socialt konstruerade fenomen 

där vissa grupper har makt att definiera dessa. Detta påverkar vilka såkallad problem som får 

utrymme och de kommer att förstås utifrån ett begränsat perspektiv. Den empiriska 

forskningen har påverkats av de socialkonstruktivistiska teorierna och därmed synliggjort de 

processer som formar det som uppfattas som sociala problem och hur de skall lösas 

(Blomberg, H., Kroll, C., Lundström, T., & Swärd, H. 2004). 
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Diskurser om metadonbehandling 

Makten om talutrymme 

Vilka är det då som har makten att uttrycka sig i diskursen? Vem har makten utifrån ett 

genusperspektiv? Samt vilket utrymme får de människor som är i behov av 

metadonbehandling? De som till största del får utrymme att uttrycka sig i denna diskurs är 

välutbildade män. I de artiklar jag granskat får välutbildade män utrymme att uttrycka sig eller 

citeras på 24 ställen, att jämföra med de fem gånger som välutbildade kvinnor får möjlighet 

att uttrycka sig eller citeras. Sammantaget får dessa välutbildade människor möjlighet att 

uttrycka sig vid 29 tillfällen och utgör därmed en majoritet i diskursen och utifrån 

genusperspektivet är männen i klar majoritet. De människor som använder narkotika 

omnämns vid tio tillfällen var av att de får utrymme att uttrycka sig vid åtta tillfällen. Antalet 

kvinnor som använder droger och får utrymme att uttrycka sig i diskursen är fem och männen 

tre. De anhöriga som får utrymme i texten är två till antalet och båda är kvinnor och medlem 

av Föräldraföreningen mot narkotika. I spetsen för diskursen om utrymmet att uttrycka sig 

står alltså välutbildade människor med uppsatta positioner i samhället. De människor som 

uttalar sig och citeras återkommande i diskursen är Björn Johnson filosofie doktor i 

statsvetenskap och narkotikaforskare, Anna Fugelstad medicine doktor i rättsmedicin och 

narkotikaforskare, Christian Simonsberg psykiater och vårdenhetsöverläkare på 

beroendekliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg. Så i diskursen om utrymme att uttrycka sig i 

dagspress ges de människor vars liv som mest berörs av de ämnen som omskrivs och 

debatteras minst utrymme att uttrycka sig. De människorna hamnar därmed i underläge i 

diskursen samt får minst möjlighet att påverka och förändra diskursen.  

 

En social och medicinsk diskurs 

Utifrån det analyserade materialet kan en vetenskaplig huvuddiskurs urskiljas om 

metadonbehandling. Denna diskurs går att urskiljas i 22 av de totalt 30 artiklarna som 

analyserats. Huvuddiskursen har skapats genom upprepning av samma information som 

framställs på liknande sätt, som tillslut skapar en så kallad sanning. Den sanning som 

huvuddiskursen skapar är att metadonbehandling är en behandling som räddar liv och att 

behandlingsresultatet är bra, det vill säga att de människor som tar del av behandlingen lyckas 

sluta använda heroin. De patienter som tagit del utav behandlingen och som ges utrymme att 

uttrycka sig i texten ser metadonbehandlingen som livsavgörande. I en artikel i Göteborgs-

Posten säger en patient följande, ”Utan den hade jag antingen dött av en överdos eller tagit 
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livet utav mig” (Göteborgs-Posten 2008-02-28). I flera av artiklarna lyfts det fram att 

människor som fått ta del av behandlingen lever ett bättre liv än vad de gjorde innan de 

påbörjade behandlingen. Bland annat framgår att måendet förbättrats, kriminaliteten och 

missbruket samt risken för dödsfall minskat. En konsekvens av detta sätt att skriva blir också 

att värderingar om hur ett bättre liv skapas. Detta kan vara tänkvärt att lyfta fram eftersom 

diskursanalysens syfte bland annat är att reflektera över det som ses som självklart och 

logiskt. I huvuddiskursen ingår även åsiktsyttringar om att metadonbehandling behöver 

användas i större skala eftersom ingen annan behandling kunnat påvisa samma goda resultat. 

Människor med heroinberoende dör utan denna behandling och det borde åtgärdas från 

politiskt håll. I Expressen skrivs: ”Medan vi väntar på att politikerna ska kasta skygglapparna 

dör runt 300 tunga missbrukare varje år på svenska narkotikapolitikens altare” (Expressen 

2003-02-21). Här kritiseras politiker på ett dramatiskt sätt och människor framställs som offer 

på ett altare, men de benämns inte heller här som människor utan med orden tunga 

missbrukare. I flera artiklar går det att läsa om människor som dött på grund av att de inte fått 

tillgång till adekvat behandling det vill säga metadonbehandling. I DN formuleras detta: 

”Hundratals och åter hundratals människor har således gått en onödig och förödmjukande död 

till mötes därför att effektiva behandlingsmetoder hållits tillbaka.” (DN 2005-09-25). 

I den vetenskapliga huvuddiskursen finns exempel på olika perspektiv som skapas av kunniga 

inom området både utifrån ett socialt perspektiv och utifrån ett medicinskt perspektiv. Detta 

kan illustreras genom uttalanden från till exempel Leif Grönbladh, forskare vid institutionen 

för neurovetenskap och föreståndare för metadonenheten vid Ulleåker som säger, ”Metadon 

borde ses som ett läkemedel och inget annat” (DN 2001-09-07). Björn Johnson, statsvetare 

och narkotikaforskare, kritiserar att ideologi hindrar effektiva behandlingsmetoder.  

 

”Jakten på samhällets svagaste och mest utstötta människor har intensifieras, trots att åtgärder 

som höjda straff för narkotikabrott och kriminalisering av narkotikakonsumtion aldrig har 

kunnat påvisas ha några positiva effekter på narkotikamissbruket. Narkomani är numera en 

sjukdom som inte bara anses moraliskt klandervärd, utan som dessutom är förbjuden i lag. ” 

(Expressen 2002-08-22).  

 

Enligt Johnson har sjukdomsperspektivet inte fått det utrymme det skulle behöva i svensk 

lagstiftning och menar att de människor som har ett destruktivt drogberoende inte är hjälpt av 

repressiv svensk narkotikapolitik. Han ser det som ett hot mot de mänskliga rättigheterna 

eftersom människor med heroinberonde dör och menar att metadonbehandlingen används i för 

liten omfattning. Cristian Simonsberg, psykiater och vårdenhetsöverläkare på 
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beroendekliniken, östra sjukhuset i Göteborg påtalar hur svårt det är för människor att ta sig 

ur ett heroinberoende. 

 

 ”Att ta sig ur ett heroinberoende utan hjälp av läkemedel är mycket svårt. Människor dör helt 

enkelt, säger Cristian Simonsberg som i sitt arbete på östra möter förtvivlade heroinister som 

trillar dit gång på gång” (Göteborgs-Posten 2002-10-26). 

 

Enligt honom leder bristande tillgång på metadonbehandling till att människor dör och drar en 

parallell till hur det skulle uppfattas om man till exempel avstod från att ge njursjuka tillgång 

till dialysapparater.  

 

I huvuddiskursen kan det urskiljas en debatt som handlar om en önskad förändring där 

önskemålet är att metadonbehandling skall ges i skadelindrande syfte, det vill säga att 

människor med heroinberoende skall erbjudas metadon utan krav på psykosocialbehandling 

där krav på att ändra livssituationen ingår. Debatten präglas mest av åsikten att metadon 

endast skall ges om patienten är motiverad till en motprestation, nämligen att ta del av 

psykosocialbehandling vars syfte är att hjälpa patienten att förändra hela sin livssituation. 

Björn Johnson statsvetare och narkotikaforskare vill se en förändring och tycker att det borde 

övervägas om de människor som är heroinberoende och inte känner sig motiverade att försöka 

sluta borde få metadonbehandling i rent skadelindrande syfte. Anna Fugelstad 

narkotikaforskare har en annan uppfattning som kan illustreras med detta citat,  

 

”Metadon till alla heroinister, oavsett om dom vill sluta sitt missbruk eller ej, skulle minska 

dödligheten. Förslaget bygger på ett statsvetenskapligt perspektiv som ej tar hänsyn till de 

medicinska” (DN 2005-10-04).  

 

Ur ett medicinskt perspektiv är Johnsons argument inte hållbara menar Anna Fugelstad, 

narkotikaforskare hon menar att Sverige förskonats från dödsfall utanför behandlingen orsakat 

av metadon tackvare programmens restriktiva regler. När socialstyrelsens riktlinjer ändrades 

för att fler människor skulle få tillgång till metadonbehandling infördes uppstod debatt med 

motstridiga åsikter som debatterades i olika artiklar. Där Anna Fugelstad med sitt medicinska 

perspektiv är skeptiskt till förslaget på grund av oro inför eventuell spridning av metadon 

utanför programmen. Björn Johnson utifrån sitt sociala synsätt är däremot positiv och hävdar 

att det inte finns stöd för denna oro vare sig i forskning eller i praktik. En del av 
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socialstyrelsens förslag illustreras genom citatet nedan som är ett uttalanden som 

generaldirektören för socialstyrelsen gjort,  

 

”Förslagets syfte är att stärka patientens ställning, att göra en verksam behandling tillgänglig för 

alla som behöver den, att skärpa kraven på ett nära samarbete mellan sjukvård och socialtjänst 

och att minska läckaget av narkotikaklassade läkemedel, inte bara Metadon och Subutex utan 

också nya liknade preparat, till den illegala marknaden” (DN 2004-05-25). 

 

Syftet med förslaget är alltså att alla som har behov av och vill ha en plats i ett 

metadonprogram skall få det men med fortsatt hårda restrektioner, samt att samarbetet mellan 

sjukvården och socialtjänsten är viktigt. Trots socialstyrelsens intentioner framställs inte 

ambitionen med förslaget vara verklighet, vilket illustreras med följande citat; 

 

”I en rapport från sjukvårdsutskottet som presenterades i förra veckan, kan man läsa att det är 

väldigt få missbrukare som får möjlighet att pröva Subutex och metadon kombinerat med terapi 

trots att detta visat sig vara det hittills mest framgångsrika sättet att hjälpa opiatberoende”. 

(Göteborgs-Posten 2007-02-12).  

 

Alla som skulle behöva får alltså inte en plats i något utav metadonprogrammen och detta 

skall enligt artikeln ha sin grund i bristande ekonomiska resurser.  

 

Starten av metadonbehandling i Göteborg framställs i artiklarna som problematisk och de 

människor som skulle ha behövt en plats i ett metadonprogram riskerar att dö. 

 

”Det finns en effektiv behandling för heroinister. Men inte i Göteborg. Och de pengar man sökt 

uteblir. – Läget är fullständigt desperat, säger psykiatern Cristian Simonsberg på Östra 

sjukhuset” (2002-10-26).  

 

Vid uppstarten av metadonbehandling i Göteborg framkommer argument som har att göra 

med farhågor om illegal handel med metadon och narkotikaliberalisering. Cristian 

Simonsberg psykiater och vårdenhetsöverläkare på beroendekliniken, Östra sjukhuset i 

Göteborg, har svårt att förstå dessa farhågor, eftersom den svenska metadonmodellen är 

strängt kontrollerad. Den svenska metadonmodellen framställs i flera artiklar som en strängt 

kontrollerad modell med hög standard vad det gäller den psykosociala rehabiliteringen. 

Samtidigt finns det inslag av motröster som till exempel detta uttalande, ”De heroinberoende 

som letar sig fram till metadonbehandling och inget mer, gör inget annat än att byter sittplats 
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på Titanic” (Göteborgs-Posten 2006-07-26). Och i samband med uppstartandet av 

metadonbehandlingen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gjordes uttalanden 

som till exempel ”ersätta ett missbruk med ett annat” (Göteborgs-Posten 2006-07-23). Detta 

citat illustrerar socialtjänstens motstånd mot uppstartandet av metadonbehandlingen i 

Göteborg. Men här har det skett en förändring enligt Sven-Eric Alborn, biträdande 

verksamhetschef för beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. ”- 

Nu är den gamla vårdideologiska konflikten bortblåst samtidigt som heroinmissbruket ökat 

kraftigt i Göteborg, förklarar Sven-Eric Alborn.” (Göteborgs-Posten 2006-07-23).  

 

De motröster som kan urskiljas i huvuddiskursen utgörs av de aktörer som anses hindra 

tillgången på metadonbehandling samt lyfter fram negativa aspekter av metadonbehandlingen, 

till exempel politiker, Föräldraföreningen mot narkotika och socialtjänsten. 

Föräldraföreningen mot narkotika är starkt emot metadonbehandling. Detta blir tydligt genom 

uttalanden som till exempel; 

 

”Metadon- och Subutexprogram tycker vi inte heller om. Vi vill ha våra barn tillbaka drogfria, 

inte beroende av något nytt läkemedel. Det finns folk både som dött av metadon, så helt riskfritt 

är det inte, och de som gått metadonbehandling över 25 år, så att säga att det är en väg tillbaka 

till ett normalt liv, tror vi inte på. Som vi ser det verkar metadon- och subutex bara vara ett 

billigare och enklare alternativ. Men alternativ måste finnas. Satsa till exempel i stället mer på 

terapi för att hjälpa våra barn.” (Expressen 2002-02-16). 

 

Markus Heilig, klinisk forskningschef vid det statliga amerikanska National Institute on 

alcohol abuse and alcholism i Washington har en annan uppfattning och säger; 

 

”En vanlig missuppfattning är också att metadonbehandling misslyckas när metadonet inte går 

att ”trappa ner”. Tvärtom är en viktig kunskap att behandlingen är och skall vara mångårig eller 

livslång – den får ses som en parallell till den sockersjukes insulin” (Göteborgs-Posten 1994-07-

09). 

 

Detta citat illustrerar sjukdomsperspektivet på heroinberoende där metadonbehandling ses 

som en självklarhet. Till motrösterna i diskursen om metadonbehandling kan Sveriges 

narkotika politik också kopplas där motröster kan urskiljas som har att göra med den svenska 

narkotika politiken som orsakar dödsfall bland de människor som lider av ett starkt 

heroinberoende. Detta framställs ha sin grund i Sveriges mål om ett narkotikafritt samhälle 
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vilket gör det svårt att stödja en behandling med ett läkemedel som kan anses vara ett 

narkotiskt preparat. Motröster i diskursen utgörs även av åsikter som ifrågasätter 

metadonbehandling som behandlingsform bland annat utifrån att metadon är ett giftigt 

preparat som kan förorsaka dödsfall. ”Metadon från ett program som bedrivs vid 

universitetssjukhuset i Umeå befaras ligga bakom flera dödsfall bland missbrukare i 

Västerbotten” (Göteborgs-Posten 2008-02-19). Huruvida metadonet förorsakar dödsfall 

utanför programmen är i diskursen omdebatterat och här ställs det medicinska synsättet emot 

det sociala synsättet. Där det medicinska synsättet ser en större risk i att metadon kan 

förorsaka dödsfall utanför programmen eftersom metadon är ett giftigt preparat som kan leda 

till döden enligt Anna Fugelstad. Utifrån det sociala synsättet ses detta som en överdriven 

farhåga bland annat utifrån att metadon inte är eftertraktat på den illegala marknaden. Björn 

Johnson anser att metadonbehandling skall ges i skadelindrande syfte och att den repressiva 

narkotikapolitiken med ett narkotikafritt samhälle som mål är en ouppnåelig utopi som leder 

till att människor dör i onödan. 

 

Diskurser om socialkategorisering och avvikelse 

Diskurserna om socialkategorisering och avvikelse handlar bland annat om hur medierna 

skapar avvikelse genom stereotypa benämningar. 

 

”Av de 100 missbrukare som stod i kö men inte fick behandling och fortsatte att använda heroin, 

var hälften döda inom fem år.” (Göteborgs-Posten 2001-04-05). 

”Tunga missbrukare går ner sig eller dör i köer till metadonbehandling” (Expressen 2003-04-

20). 

 ”metadon räddade heroinisternas liv” (Expressen 2001-10-05). 

”Dödligheten är hög bland Sveriges heroinister. Det finns en effektiv behandling som ofta gör 

missbrukaren fri från begäret av heroin.” (DN 2001-09-07). 

”Hundratals narkomaner dör i onödan varje år. Överväg att erbjuda alla heroinister som inte vill 

sluta sitt missbruk metadon” (DN 2005-09-25). 

 

Människorna dör men de kallas inte människor i diskursen utan istället används benämningar 

som, ”tunga narkomaner”, ”heroinmissbrukare”, ”missbrukare”, ”heroinberoende”, 

”heroinister”, ”narkomaner”, ”narkotikamissbrukare”, ”tungaopiatmissbrukare” och 

”tjackhora”. Kriminella, hemlösa och utslagna missbrukare är ord som ger en förenklad 

verklighetsbild av dessa människors liv där deras mångfald av livserfarenheter och goda 

egenskaper inte framträder. Denna förenklade bild av människor med narkotikaanvändning 
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där de också förväntas ha bakomliggande problem till varför de använder narkotika, vilket 

kan ses som ett sätt att framhäva deras handlande som tämligen ologiskt. I diskursen om 

avvikelse är alltså ovannämnda stereotypa begrepp utmärkande, men i samband med 

sjukvården benämns samma människor ibland som patienter. När de själva får uttrycka sig 

används oftast deras tilltalsnamn, men trots dessa variationer utgör de stereotypa begreppen 

en starkt dominerande diskurs.  

 

Heroin framställs som de centrala i dessa människors liv. ”Hela mitt liv kretsade kring 

heroinkapslar. Det var inget liv” (DN 2001-09-07). Detta är ett uttalande gjort av en 38 årig 

man som använt heroin sedan han var 23 år. Han säger att det är ovanligt att bli så gammal 

utifrån att ha levt ett liv med destruktiv narkotikaanvändning, ”-Man får vara glad att man 

lever” (DN 2001-09-07). Heroinberoende är i diskursen om socialkategorisering och 

avvikelse nära sammankopplat med liv och död. Enligt den 35-årige mannen har han påbörjat 

sin andra metadonbehandling och ser det som sin sista chans. Denna gång ser han ljust på sina 

utsikter att klara av att hålla sig drogfri, han uttrycker beslutsamhet men också oro inför 

framtiden. Att ta sig tillbaka till ett ”normalt liv” är svårt efter att ha levt ett liv med stor 

droganvändning: ”Att vara beroende av heroin är ett helvete, att avgiftas är ett helvete, att ta 

sig tillbaka till ett normalt liv är lika svårt som att komma igenom ett nålsöga” (Göteborgs-

Posten 2002-03-03).  

 

I diskursen framställs boende som något eftertraktat och svår uppnåeligt för människor som 

levt ett liv där stor narkotikaanvändning ingått, samt att en motprestation måste till för att eget 

boende skall vara möjligt, vilket kan illustreras med följande citat: 

 

”Nu tänker jag ta mitt metadon och har jättebra saker att se fram emot om jag bara kan visa att 

jag kan hålla mig ifrån heroinet. Jag kanske kan få ett boende och ett jobb som en kompis ska 

ordna” (Göteborgs-Posten 2002-03-03). 

 

Människor med heroinberoende ser fram emot boende och arbete som så många andra 

människor tar för givet men för människor med heroinberoende är det inte en självklarhet 

med boende och arbete och deras liv räknas därmed inte som ”normalt”. Det vill säga de lever 

inte som majoritetsbefolkningen gör och blir därmed stämplad som avvikare. 
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I en av artiklarna får läsaren möta Mats och Tobias ”två helt vanliga män” (Göteborgs-Posten 

2008-02-28) som slutat med heroin och fått metadonbehandling. Enligt artiklarna tittar de på 

teve, träffar vänner och går ut med hunden, det vill säga gör vanliga vardagssaker. Det är 

relevant att ställa sig frågan: Varför skulle de inte vara vanliga män trots att de fått 

metdonbehandling? Vad är egentligen vanliga män? Utifrån diskursen är vanliga män, män 

som tittar på TV, träffar vänner och går ut med hunden. Mats och Tobias blev ”vanliga män ” 

genom att få metadonbehandling, behandlingen bidrar således till att skapa ”vanliga män”. Att 

framhäva deras ”vanlighet” kan ses som en förväntning om att läsare kan ha en föreställning 

om att människor med heroinberoende inte är ”vanliga”. I artiklarna framställs det som ett 

logiskt sätt att leva ett så kallat ”svenssonliv” det vill säga arbete, bostad, ”ordnat liv”. I 

diskursen framträder också en deltagare som under lång tid levt med heroinberoende och 

senare i skuggan utav det, hon är trött på att prata om knark och vill nu prata om något annat. 

Detta kan ses som en önskan om att förändra diskursen om människor med heroinberoende 

när ska de få lämna den delen av sitt liv och bli sedd för något annat. Frågan är: om samhället 

är redo för att låta dessa människor få kliva in och ta del av den diskurs där troligtvis bara 

människor som inte levt ett liv där heroin ingår får utrymme? Diskursen framställer den 

”vanliga människan” som en människa som gör vardagssaker som nämns ovan. Arbete, 

bostad och ordnat ”svenssonliv” räknas till det vanliga och framstår som önskvärt och den 

”avvikelse” som illustreras i diskursen är något som ses som problematiskt och önskvärt att 

komma till rätta med i samhället det vill säga eliminera. 

 

Även experter deltar i utformandet av socialkategorisering och avvikelse i diskursen. 

Professor Lars-Magnus Gunne har fått ett stipendium ur Nils Bejerots minnesfond eftersom 

han anses ha gagnat det socialpolitiska området med sina självständiga och orädda insatser 

genom att bland annat starta metadonprogrammet vid Ulleåkers sjukhus i Uppsala. 

”kontroversiell insats för narkotikamissbrukare” (Göteborgs-Posten 1994-10-24). Citatet 

utgör ett utdrag från motiveringen till att han erhöll priset. Rubriken utgörs av följande ord: 

”Insats för missbrukare” (Göteborgs-Posten 1994-10-24). Lyder alltså ordvalet inte till 

exempel insats för mänskligheten. Återigen ett stereotypt begrepp som är så ofta 

återkommande om de människor som är aktuella för metadonbehandling. Exempel på andra 

experter som deltar i utformandet av socialkategorisering och avvikelse är dito Björn Johnson 

och Anna Fugelstad samt Kerstin Wigzell, generaldirektör socialstyrelsen och Abit Dunbar, 

utredare. Detta illustreras med följande citat som är några av flera exempel: ”missbrukarna 

själva”, ”konsekvenser för både missbrukarna och samhället” (Expressen 2002-08-22), 
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artikeln är skriven av Björn Johnson. ”Metadon till alla heroinister”, ”tunga 

opiatmissbrukare”, ”nå ut till så många missbrukare som möjligt” (DN 2005-10-04), artikeln 

är skriven av Anna Fugelstad. ”föreskrifterna utifrån heroinmissbrukarnas behov”, ”De många 

tusen tunga missbrukarna” (DN 2004-05-25), artikeln är skriven av Kerstin Wigzell och Abit 

Dunbar. Även anhöriga till människor med stor narkotikaanvändning deltar i detta 

utformande, Lena Larsson mor till Kersti som dog i en överdos av narkotika skriver följande: 

”Vi tillsammans med missbrukaren, är de som lever med knarket dygnets tjugofyra timmar” 

(Expressen 2002-02-16). Detta visar vad starkt de stereotypa begreppen är förankrade hos 

människor, vilket gör det svårt att förändra diskursen om socialkategorisering och avvikelse. 

 

”Släpp in tjackhoran”, ”Vad detta slags kvinna behöver är subutex- eller metadonbehandling. 

Och terapistöd. Och skyddat boende, eventuellt- även om hon missbrukar.” (Expressen 2003-02-

06). 

  

Detta citat illustrerar den dubbla stereotypisering som kvinnorna i denna diskurs blir bärare 

av. De benämns i artikeln både som missbrukare och tjackhoror, även om en del av budskapet 

i artikeln där citatet är hämtat ifrån lyfter begreppet stereotyper och de komplicerad 

förhållande som råder i samhället för de människor som benämns med stereotypa begrepp. 

”Ska vi sky, krama, förakta eller begråta henne? Samhället vet inte.” (Expressen 2003-02-06). 

Citatet om skyddat boende trots missbruk illustrerar ett återkommande dilemma för dessa 

människor nämligen att deras beteende inte är önskvärt och för att få tillgång till det som är 

givet för andra människor krävs en motprestation som består av att lämna livet med 

droganvändning. Detta skapar ett synsätt där det ligger en värdering i människors beteende. I 

diskursen finns en önskan att förändra dessa människor för att de ska få tillgång till 

exempelvis bostad. I denna diskurs är detta således en självklarhet att beteendet inte är 

önskvärt och det framhävs som logiskt och självklart. De människor som använt droger och 

framträder i diskursen ser sig själva och kategoriserar sig själva som missbrukare. Detta 

illustreras med ett citat som handlar om Anette och hennes arbete med att sälja tidningen, 

Situation Stockholm ”Tidningen är toppen, den styr upp min och andra missbrukares tillvaro” 

(DN 2007-12-23). Hon identifierar sig själv med det stereotypa begreppet missbrukare och 

räknar sig och andra i liknade situation till den kategorin människor och använder själv det 

stereotypa begreppet missbrukare. 
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I en av artiklarna går det att läsa om Caroline som med hjälp av terapi får hjälp att arbeta bort 

de dåliga sidorna hos sig själv där till exempel förändring av språket ingår. ”Jag svär i 

varannan menning och säger ”fett med folk” i stället för ”mycket folk” och ”allt jidder” i 

stället för ”allt tjafs”. Jag kanske inte ser ut som någon knarkare, men det hörs på mig säger 

Caroline” (DN 2006-05-07). Det handlar således om att förändra flera saker i beteende för att 

få ingå i en annan diskurs där det stereotypa begreppet knarkare inte ingår. Att passa in 

handlar således inte bara om narkotika utan också om annat beteende som Caroline anser vara 

dåligt. Frågan om vilka processer detta har sin grund i är adekvat att ställa sig. Här kan ett 

förtydligande göras genom att dra en parallell till stämplingsteorin och de mekanismer den 

innefattar det vill säga att det inte är beteende i sig som skapar avvikelse utan också till 

exempel sättet att tala och klä sig. I diskursen blir det också tydligt att ”missbrukare” och 

vissa aktiviteter har svårt att gå ihop. ”Trots missbruket tog Caroline studenten, om än med 

ofullständiga betyg” (DN 2006-05-07). Vilket också kan ses som en förenklad bild då många 

människor som använder narkotika både arbetar och studerar med goda resultat i långa 

perioder. Även om det på sikt torde bli problematiskt om narkotikaanvändningen ökar. Men i 

diskursen ses det som logiskt att ”missbrukare” har svårt att klara av studier. 

 

”Som aktiv heroinist riskerar du att dö i överdos, missbruket leder till nya brott, nya 

fängelsestraff, somatisk ohälsa och förr eller senare slutar det socialt med en katastrof, när 

familjen avgränsar sig, säger Christian Simonsberg.” (Göteborgs-Posten 2008-02-28). 

 

I syfte att ifrågasätta det självklara kan detta citat ses som en generalisering som riskerar att 

förstärka en stereotyp bild av de människor som använder narkotika samt att det blir logiskt 

att ett visst händelseförlopp förväntas ske, det kan ses som problematiskt eftersom människor 

har en tendens att uppträda som omgivningen förväntar sig. 

 

Diskussion  

Diskursanalys är värdefull eftersom den får oss att börja reflektera över det som ingår i vår 

verklighet och det som ses som logiskt och självklart. Inte minst är det ytterst viktigt när vi 

arbetar med människor. Genom erfarenheter växer synsätt och relativa åsikter fram och nya 

erfarenheter förändrar gradvis våra åsikter och synsätt. Det innebär att den sanning vi 

använder oss av i vår verklighet bör ses som subjektiv och ständigt i förändring. Det som i 

denna diskurs skapas och ses som ”normalt” och det såkallade ”svenssonlivet” och dess 

konformitet är vanligt förekommande i människors tänkande och i våra välfärdsystem. Djupt 
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rotade föreställningar om vad som är ”normalt” kan prägla oss i vårt synsätt och därmed även 

som socialarbetare. En ökad medvetenhet kan bidra till att förändra rigida bilder av människor 

och företeelser samt utveckla vårt synsätt. Diskursanalysen är i det sammanhanget 

betydelsefull eftersom den inte är så vanligt förekommande inom socialt arbete. Det har 

därmed varit svårt att kunna göra några jämförelser med liknade studier eftersom jag inte 

funnit några likartade relevanta studier inom just detta område utifrån liknande utgångspunkt.  

 

Genom artikelskrivandet blev det tydligt var makten ligger när det gäller att uttrycka sig i 

dagspress. Utifrån ett genusperspektiv blir det tydligt att det främst är välutbildade män som 

innehar makten att uttrycka sig. De som har minst utrymme är de människor som kan anses ha 

en problematisk narkotikaanvändning och behov av en plats i ett metadonprogram. Detta går 

således att koppla till samhället i stort och dra en parallell till denna studie som ytterligare 

tydliggör att makt och genus är genomgående i alla samhällsföreteelser samt att människor 

som enligt omgivningen har ett avvikande beteende har svårt att få genomslag med sina 

kunskaper. Den dominerande diskursen om metadonbehandling är vetenskapligt formad och 

utgörs främst av en vetenskaplignivå där behandlingen anses kunna rädda människors liv och 

hjälpa dem till en tillvaro där heroinanvändning inte ingår. Olika synsätt påverkar 

uppfattningen om i vilken form och i hur stor utsträckning metadonbehandling skall få 

förekomma, vilket skapar en komplex situation där vetenskap, politik, ekonomi, makt och 

fördomar samverkar. Genom granskningen av metadonbehandling i svensk dagspress har det 

blivit alltmer tydligt för mig att svensk vetenskap, narkotikapolitik och behandlingsmetoder är 

starkt sammankopplade. Min framtida önskan är att fler människor som har använt droger 

kommer att få göra sina röster hörda. Enligt mitt sätt att se behöver både media, politiker, 

forskare, och samhället i stort ge dessa människor större utrymme och i större utsträckning 

utmana sitt eget tankesätt och, så även jag. Vidare tycker jag det vore önskvärt att kunniga 

inom området försöker ändra användningen av de stereotypa begrepp som förekommer i 

dagspress eftersom de också använder dessa.  

 

Under arbetets gång har det ibland känts påfrestande att ta till sig texten eftersom det blir så 

tydligt hur den bidrar till skapandet av socialkategorisering och avvikelse. Samtidigt har det 

blivit ännu mera tydligt för mig vad svårt det är att hitta alternativa ord till stereotypa 

benämningar. Artikelskrivandet har också givit en ökad medvetenhet hos mig vilken svår och 

komplicerad process det är att förändra olika attityder och förhållningssätt i samhället. Samt 

vilka sociala konsekvenser olika framställningar av verkligheten får. De människor som 



 

Margareta Karlsson: Metadonbehandling,socialkategorisering och avvikelse… 21 

använder narkotika blir i dagspress bärare av stereotypa framställningar och skapas som 

avvikelser i diskursen. Alla som ger sig in i textskapande vetenskapliga sanningar bidrar till 

att skapa olika diskurser och genom att skriva denna artikel belyser jag dessa stereotypa 

begrepp och hur avvikelse skapas, vilket i sig kanske kan bidra till att förstärka dess makt. 

Trots detta finner jag det vara av värde att belysa dessa begrepp och dess innehåll för att 

tydliggöra att de existerar och för att förhoppningsvis starta en process hos läsaren som leder 

till vidare reflektion. Jag hoppas det kommer att vara till fördel för de människor som 

framställs i den skapade diskursen om socialkategorisering och avvikelse som är gjord i denna 

artikel. Ambitionen är att skapa en social förändring för dessa människor även om den utifrån 

detta forum kan bli tämligen liten och blygsam. Jag anser att alla människor i så stor 

utsträckning det går ska få vara ”bara” människor och ses som jämlika. För när allt kommer 

omkring är vi alla människor men som befinner sig på olika platser i samhället och har 

därmed olika mycket makt att påverka samhället och livet.  
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