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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen har genom en diskursanalys sett över för vad som är en god missbruksvård 
vid opiatberoende genom två olika ideologier, 12-stegsbaserade behandling och 
läkemedelsassisterad behandling. Ideologierna har två olika grundantaganden för vad en god 
missbruksvård är. 12-stegbehandling förespråkar en total nykterhet medan den 
läkemedelsassisterad behandling innebär en behandling med narkotikaklassade läkemedel.  
 
Analysen sker genom en diskursanalys med Foucault och Fairclogh som utgångspunkt, för att 
visa på hur det är genom språket som beskrivningar av verkligheten skapas. Det är främst 
genom den vardagliga diskursiva praktiken genom sin textkonsumtion och textproduktion, 
som den sociala och kulturella reproduktionen och dess förändring äger rum. Inom 
diskursanalysen förs olika beskrivningar av verkligheten fram, det av intresse är däremot 
vilka av dessa beskrivningar får status av att vara sanning i ett sammanhang och hur. I det här 
fallet är frågan och uppsatsens syfte, vad är en god missbruksvård? Däremot tar inte 
uppsatsen ställning till vad som anses ge en mer äkta bild av verkligheten eftersom dessa 
värden inom diskursanalysen inte är av vikt, däremot påverkar diskursen vad vi tror är möjligt 
och inte möjligt att göra och tänka. Eftersom det inte går att nå fram till sanningen bör man 
heller inte fråga om något är sant eller falsk, istället riktas fokus mot hur sanningseffekter 
skapas inom diskursen. Det är med andra ord inte relevant för vad som faktiskt är sant utan 
för hur något blir en sanning. (A. Fejes, m fl 2009 s 81-85).  Ideologiernas sanningar är en 
språklig konstruktion och skapande kraft i samhället för frågan. Uppsatsen använder sig av 
Howard Beckers stämplingsteori om avvikande beteende för att påvisa hur samhället och 
missbruksvården påverkar individens självbild och förutsättningar. Samhället förser individen 
med vård men valet av behandlingsform är ett ställningstagande för varje individ. Ett 
ställningstagande vilket påverkas av samhällets diskurs där olika beskrivningar av vekligheten 
förs fram för vad som är en god missbruksvård och synen på den beroende. Det sociologiska 
problemet ligger i hur de som producerar texten både påverkar strukturer i samhället men att 
även de i sin tur är påverkade av de rådande sociala strukturer som ligger till grund för 
textproduktionen.  
 
Nyckelord; Diskursanalys, avvikande beteende, sanningseffekter, missbruksvård 
  



Abstract  
 
This paper has viewed the discourse analyses to investigate appropriate addiction treatments 
for opiate addiction through the lens of two ideologies; the12-step treatment and the 
medication-assisted treatment. The ideologies are separated by two basic assumptions. The 
12-step treatment advocates complete sobriety whereas the medication-assisted treatment use 
narcotic drugs as treatment. 
 
The analysis is done through a discourse analyses with initial focus on Foucault and 
Fairclogh. The theory demonstrates that descriptions of reality are created through the use of 
rhetoric. The discourse analysis provides various descriptions of reality and the point of 
interest is which of these descriptions that gets the status of being true in a context, and how. 
The question and purpose of this essay is; what is an appropriate addiction treatment? This 
paper does not focus on what is considered to give a truer representation of reality because 
those values are irrelevant in discourse analysis since the truthfulness and falseness are 
impossible to answer. The focus should therefore only be on how the truth is created within 
discourse because it affects our thoughts on what we reason to be possible and not possible to 
think and do. 
The ideologies truths consist of rhetorical constructions, which have a creational force in our 
society. To then see over these two ideologies in which the perception of good addiction 
treatment differ reveals a sociological problem between the individual and society. This is so 
because the society provides the individual with care but the choice of therapy is a stance for 
each individual. This stance is influenced by society’s discourse when different descriptions 
of reality are presented for what is an appropriate addiction treatment. 
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1   Inledning 
En egen vetgirighet för missbruksvård ligger till grund för detta arbete. Vid sidan av mina 
studier har jag även arbetat inom missbruksvård både inom socialpsykiatrins kommunala 
verksamhet med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa, på ett HVB-hem 
(hem för vård eller boende) för ungdomar med psykosocial problematik i privat regi, och nu 
inom öppenvård med inriktning mot missbruk och kriminalitet bland unga vuxna. I mitt arbete 
med unga vuxna möts jag ständigt av personer vilka står inför valet om de ska påbörja en 
medicinering eller inte. Medicineringen kan vara för en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, ångest, sömnstörningar eller av andra anledningar. Vad som är 
intressant är att deras inställning till medicinering ofta är formad av den behandlingsform de 
har erfarenhet från, men även utifrån frågor och funderingar angående detta. Några vill avstå 
medicinering helt trots sömnstörningar, ångest eller en utredd neuropsykiatrisk problematik. 
En medicinering för någon av dess åkommor kan innebära en medicinering motiverad av 
läkare, om bland annat förbättrad koncentrationsförmåga och minskad hyperaktivitet. Viss 
form av medicin kan innebära en medicinering med narkotikaklassade läkemedel. Narkotiska 
läkemedel innehåller ett eller flera narkotikaklassade ämnen. Ett narkotiskt ämne kan orsaka 
beroende eller vara euforiska, de stimulerar med andra ord det centrala nervsystemet 
(www.lakemedelsverket.se). Varje person måste göra ett val för om de vill och klarar av en 
sådan medicinering utifrån sitt tidigare beroende. Några väljer att påbörja en medicinering 
och kanske är motiverade till en drogfrihet för att få påbörja en sådan medicinering. Några 
väljer att avstå från medicinering och istället arbeta med sin funktionsnedsättning för att bli 
mer välfungerande, då de inte vill eller vågar påbörja en medicinering som kan utmana deras 
drogfrihet. Jag möter även de personer som önskar och ibland kräver medicinering för sitt 
beroende eller dess bieffekter som uppstått, utan ett utrett behov av medicinering. Här ställs 
även jag inför ett ställningstagande, för vad jag anser är en god missbruksvård. Till en början 
tycktes det som att desto mer jag frågat och funderat desto fler tycktes mina frågor bli, 
eftersom åsikterna är vitt skilda inom området. Inför mitt examensarbete försökte jag därför 
sätta mig in i samhällets diskurs kring ämnet missbruksvård. I och med den inläsningen 
började jag fundera på om god missbruksvård är en fråga om perspektiv, att det inte finns ett 
självklart svar för vad som anses vara en god missbruksvård ur ett samhällsperspektiv.  
	  
Att fråga någon om bästa behandlingsmetoden för cancer tycks enklare av den anledningen att 
du vet den bakomliggande orsaken till sjukdomen. Du har elakartade celler vilket börjat växa 
och bildar tumörer vilket gör dig sjuk, ibland dödligt sjuk. All behandling utgår från denna 
dokumenterade och evidensbaserade slutsats. Ett beroende är däremot individuellt och består 
av ett flertal olika dimensioner. Rätt behandling tycks därför vara svår att fastställa. Även om 
det kan dokumenteras vilket typ av missbrukssubstans som ligger bakom beroendet, är 
orsaken och anledningen till att missbruket finns inte alltid enkel att finna, bland annat för att 
missbruket fyller en emotionell funktion. Grunden för ett missbruk är att det finns substanser 
vilka skapar en förändrad sinnesstämning, vilket annars inte är uppnåelig för individen. Ingen 
skulle nog vilja utveckla ett missbruk om denne inte blivit beroende av en substans som fyllde 
en funktion som annars anses ouppnåelig. En missbrukssubstans tillför något för individen 
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medan en cancertumör inte är mottaglig för individuell påverkan, den uppstår och finns där 
till den är borttagen, sedan kan bli du friskt. Maria Åsberg är professor i psykiatri vid 
karolinska institutet och skriver i förorden till boken av Miki Agerberg kidnappad hjärna, om 
hur just en kidnappad hjärna är en god beskrivning för vad det rör sig om; 
 
 ”Beroende handlar inte om en ”svag karaktär”, det handlar om en förändrad funktion i just 
det organ som är underlag för vår ”karaktär”, som åstadkoms av att upprepad tillförsel av en 
beroendeframkallande drog bygger om delar av hjärnan, framför allt dess belöningssystem” 
(Agerberg 2013 s 5).  
 
Alla droger är lika till det sättet att de påverkar medvetandet vilket i sin tur innebär att de 
påverkar hjärnan. Det som skiljer dem åt är att de använder olika vägar för att påverka 
hjärnan, och att dess effekter skiljer sig åt. Däremot har oavsett drog en gemensam nämnare, 
de får folk att må bra vilket förklarar dess lockelse (Agerberg 2013 s 26). Att ställa frågan 
”vad är en god missbruksvård? ” tycks däremot vara fel väl att gå. Att däremot ställa sig 
frågan vad säger olika perspektiv eller ideologier om vad de anser vara en god missbruksvård, 
generera fler svar. Det är samhället som ansvarar för missbruksvården och individen vilket får 
anpassa sig efter dess utbud. 
 
Med språket skapas föreställningar om verkligheten och genom vårt språk är verkligheten 
ständigt i förändring och rörelse. Språket bidrar med effekter för hur vi ser på något vilket 
diskursanalysen belyser (Fejes m fl 2009 s 81-82). Exempelvis har inte missbruk någon given 
eller självklar relation till en form av behandling i Sverige.  Missbruksvård förändras och 
omformas i olika sammanhang. Idag finns flera olika former av behandling men uppsatsen 
avser att se över två ideologier av missbruksvård för narkotikaberoende, den 
läkemedelsassisterade behandlingen och 12-stegsbehandling. Uppsatsen använder sig därför 
av diskursanalys för att belysa hur de språkliga vändningarna mellan dessa ideologiers olika 
sanningar är en språklig konstruktion, vilket ständigt förändras i och med exempelvis 
forskning och evidens samt en samhällelig diskurs. Eftersom språket formar vår verklighet 
kan en diskursanalys belysa de effekter de får för vad som anses bra och dåligt och på så sätt 
även synliggöra språkets formgivande och skapande kraft i samhället (Fejes m fl 2009 s 83). 
 
En viktig poäng att framföra är att uppsatsen inte avser att belysa vilken behandlingsform 
anses bäst eller med störst evidens. Uppsatsen avser att undersöka den diskurs vilket finns 
mellan två ideologier för hur de ser på behandlingen av ett narkotikamissbruk. Det uppsatsen 
belyser är den diskurs vilket råder om att behandla missbruket med hjälp av läkemedel kontra 
behandlingen av missbruket med hjälp av total nykterhet. Uppsatsen belyser de två 
ideologiernas sätt att se på vad de anser är god missbruksvård. Uppsatsen är sociologisk 
genom att den avser att se över problematiken mellan individ och samhälle, eftersom 
samhället erbjuder vården för den missbrukande individen, och diskursen påverkar oss. Vad 
diskursen avser att synliggöra är ojämlika maktförhållanden i samhället och hur de inverkar 
på den sociala strukturen, sociala praktiker och tesxtproduktionen vilket sedan tolkas av 
mottagen. Vad Becker menar i sin stämplingsteori är att en avvikelse skapas av samhället. 
Sociala grupper grundar de regler för vad de anser vara avvikande. När någon överträder 
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dessa regler skapas själva avvikelsen (Becker 2006 s 22). Drogberoende är en form av 
regelbrott vilket ses som en avvikelse. Att då se över dessa två ideologier där synen på god 
missbruksvård skiljer sig åt, och att inkludera stämplingsteorins påverkan för individen, visar 
på ett sociologiskt problem mellan just individ och samhälle i frågan för vad som är en god 
missbruksvård.  
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1.1   Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa den diskurs som råder i samhället för vad som anses vara 
god missbruksvård. Uppsatsen belyser därför två olika perspektiv för missbruksvård, den 
läkemedelsassisterade missbruksvården samt Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen. 
Syftet ska besvaras genom att belysa nedanstående frågeställningar utifrån en 
samhällsdiskurs, frågeställningarna ska även belysa syftet samt uppsatsens huvudfråga, vad är 
en god missbruksvård?  

•   Vad säger 12-stegsbehandling enligt Minnesotamodellen om missbruksvård? 
•   Vad säger det läkemedelsassisterade perspektivet om missbruksvård? 

 
Missbruk har även tidigare benämnts som ett socialt problem men i allt större utsträckning 
börjat övergå att beskrivas i en sjukdomsbild. Därför behöver även en beskrivning göras 
mellan missbruk som socialt problem och som sjukdom för att förmedla en bakgrundsbild av 
missbruksvården i Sverige.  
 
1.2   Disposition 
	  
Uppsatsens kommer att läggas upp genom att först ge läsaren en inblick i vad ett beroende är 
samt för hur forskningen ser på området. En kortare beskrivning kommer sedan av hur 
utvecklingen sett ut från att ett beroende gått från att ses som ett socialt problem till att ses 
som en sjukdom. När denna bakgrundsbeskrivning klargjorts kan sedan det teoretiska 
perspektivet för uppsatsen läggas fram, Howard Beckers stämplingsteori om avvikande 
beteende. Efter teorin kommer metoden vilket är en beskrivning av diskurs som metod. 
Foucaults perspektiv inom metodologin och begrepp kommer att beskrivas samt tillämpas för 
uppsatsens syfte, att se över vad en god missbruksvård är utifrån två olika ideologier. Efter 
teori och metod kommer en beskrivning av datamaterialet att presenteras samt de utvalda 
artiklarna. När detta är gjort går uppsatsen vidare in på analysens innehåll och upplägg. 
Analysens första steg är en beskrivning av de två ideologierna, skillnader, likheter samt hur de 
definierar problem och grundantaganden. Här tillämpas även stämplingsteorin om beroende 
som ett avvikande beteende. Efter detta kommer steg två vilket innebär en fördjupad analys 
där metoden diskursanalys tillämpas på ideologierna, uppsatsen huvudsyfte samt 
behandlingsformerna. När detta är beskrivet för läsaren presenteras i analysens tredje del de 
tre artiklar vilka valts ut att representera de två olika ideologierna. Här följer även en analys 
av artiklarna kopplat till stämplingsteorin och behandlingsformernas påverkan för individen. 
Analysens fjärde och sista del är en teoretisk analys utifrån kritiskt diskursanalys av 
textmaterialet från  de tre artiklarna som presenterats. Uppsatsen avslutas sedan med en 
diskussionsdel där uppsatsen syfte och frågeställningar binds samman med teori, metod och 
de empiriska materialet. Resultaten av analysen presenteras och diskuteras samt att förslag till 
vidare forskning ges.  
 
1.3   Avgränsning 
 
Uppsatsen är avgränsad till att se över behandling för opiatberoende utifrån två olika 
behandlingsmetoder. Uppsatsens syfte är att se över för vad som är en god missbruksvård 
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utifrån två olika behandlingsformer, den läkemedelsassisterade behandlingsformen och 12-
stegsbehandling. Uppsatsens använder sig av diskursanalys som metod och stämplingsteorins 
inverkan på den beroendes identitet, vilket innebär att det inte kommer att presenteras en 
missbruksvård vilken är mer rätt eller fel, sant eller falskt. Däremot påvisar diskursanalysen 
för hur sanningseffekter skapas och formar vår uppfattning om verkligheten genom diskursen. 
Uppsatsen innehåller därför inga egna intervjuer eller statistik, utan redan publicerade 
debattartiklar skrivna av representanter från respektive behandlingsmetod.  
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2   Forskning om beroende 
I boken kidnappad hjärna har Miki Agerberg intervjuat Charles O´Brien, professor i psykiatri 
vid University of Pennsylvania, en av världens främsta experter på drogberoende. Han med 
sitt team har utvecklat flera behandlingsmetoder som används över hela världen. De var först i 
världen med att visa på hur läkemedlet Revia minskar risken för återfall bland alkoholister. 
Charles O´Brien menar att många fortfarande än idag ser definitionen av drogberoende som 
tolerans och abstinens. Vilket betyder att personen ”tål” mer än tidigare av drogen samt att 
fysiska symtom uppstår om denne slutar ta drogen, detta är en föråldrad uppfattning menar 
han. Inget av dessa två är varken nödvändigt eller tillräckligt för att kunna göra en bedömning 
för om någon är drogberoende. Definitionen av drogberoende har betydelse för behandlingen, 
detta eftersom många tänker på avgiftning men den är inte viktigast. Den stora utmaningen 
för behandling av drogberoende är istället att kunna förhindra återfall, att kunna hjälpa den 
beroende att kunna stå emot tvånget att ta drogen igen. O´Brien menar att den föråldrade 
föreställningen om att avgiftning är viktigast härstammar från den gamla tidens vård av 
alkoholister. Att använda alkohol kontinuerligt innebär en ökad tolerans vilket innebär att det 
krävs större mängder för att nå samma berusningseffekt, vilket kopplas samman med att en 
ökad tolerans innebär att abstinens utvecklas i form av fysiska symtom. Exempel på detta kan 
vara svettningar eller darrningar när någon ska sluta med alkohol. På samma sätt fungerar det 
för heroinberoende eller annat opiatberoende, en högre toleransnivå utvecklas i samband med 
svåra abstinensbesvär. Det här föråldrade sättet att se på beroende hängde sedan samman med 
behandlingen av beroende där personerna i fråga togs in på avgiftning eller ”torken”. De 
befanns sig på sjukhus eller anstalt för att ”få giftet ur kroppen” och ansågs sedan kunna 
återvända ut i samhället som drogfria. Detta resulterades även i att de som fick återfall 
målades ut som att de berodde på en dålig karaktär (Agerberg 2013 s 33-34).  
 
Kokain däremot följer inte detta mönster eftersom den inte utvecklar klassiska 
abstinensbesvär, ändå är det en av de absolut mest beroendeframkallande drogerna. Den akuta 
abstinens för alkohol och heroin varar i några veckor, och det finns läkemedel vilket lindrar 
den. O´Brien menar att ”abstinensen är den lättaste delen att behandla i ett beroende, 
problemet kommer när avgiftningen är klar” (Agerberg 2013 s 34). Detta eftersom personen 
hela tiden måste stå emot de tvång beroendet av drogen framkallar, därför är risken för återfall 
stor. En förklaring är att det handlar om en betingad reaktion, vilket innebär att även om 
någon varit drogfri under flera år kan någonting personen lärt sig att förknippa med drogen 
fortfarande utlösa ett sug. Ett exempel på detta kan vara när en alkoholist ser en 
systembolagetskylt (Agerberg 2013 s 57).  
 
2.1   Beroende som kronisk sjukdom 
	  
Amerikanska läkarförbundets tidskrift publicerade i oktober 2000 en mycket omdebatterat 
artikel ”Drug Dependence, a Chronic Medical Illness” (Drogberoende, en kronisk medicinsk 
sjukdom” (www.csamasam.org). Artikeln skrevs av professorn och läkaren Charles O´Brien 
och Tom McLellan som är psykolog. Artikeln väckte stor debatt eftersom många ser 
drogberoende som en huvudsaklig social fråga om starka eller svaga karaktärer. Artikeln 
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belyste istället drogberoende som en kronisk och medicinsk sjukdom, vilket i sig inte var ett 
nytt sätt att tänka, men artikeln gick ett steg längre än tidigare och gjorde en systematisk 
jämförelse av drogberoende och tre kroniska sjukdomar, vilket alla anser vara medicinska. 
Dessa var; diabetes, högt blodtryck och astma. I artikeln hade de gått igenom alla 
engelskspråkiga artiklar som publicerats om dessa sjukdomar de senaste 20 åren genom 
databasen Medline. Resultatet var att de hittade en rad likheter mellan dessa, bland annat 
ärftliga faktorer (Agerberg 2013 s 39). Genom ett flertal och upprepade tvillingstudier har 
forskare kunnat visa på att den ärftliga delen av att utveckla ett beroende av alkohol är 
ungefär 50 %, nästan närmare 60 % menar professorn Marc Schuckit vid University of 
California San Diego (Agerberg 2013 s 72). Ärftligheten för astma är ungefär 50 %, högt 
blodtryck mellan 25-50 % och typ 2-diabetes hela 80 % ärftlighet (Agerberg 2013 s 39). De 
visade även på andra likheter mellan beroende och dessa sjukdomar, även faktorer som 
bristande motion, övervikt samt stress ökar risken för diabetes, på samma sätt påverkar 
tillgången på billig alkohol samt dryckesvanorna i omgivningen risken av att utveckla ett 
alkoholberoende. Samspelet mellan arv och miljö avgör för såväl drogberoende som för 
diabetes, astma och högt blodtryck, för vem som drabbas (Agerberg 2013 s 39). 
 
En annan likhet är att de ses som kroniska tillstånd, även om de finns effektiva läkemedel 
botar det inte sjukdomen. Om medicineringen avbryts kommer med andra ord sjukdomen att 
återkomma, eller fortsätta trots medicineringen. När någon av dessa sjukdomar behandlas är 
det inte enbart genom medicinering utan även genom en livsstilsförändring, kost kan vara en 
faktor vilket hjälper sjukdomen att hållas under kontroll. En parallell av detta dras till 
drogberoende, även om det finns läkemedel vilket dämpar suger för droger som alkohol och 
heroin, krävs även andra insatser för att behandla ett drogberoende (Agerberg 2013 s 40). 
 
Vad gället att följa läkares föreskrifter kring behandling för sjukdomarna astma, högt 
blodtryck samt diabetes har Tom McLellan i artiklar kunnat redovisa siffror för att mindre än 
50 % av diabetespatienter tar medicinerna helt enligt ordinationer, mindre än 30 % följer 
föreskrifterna för vikten av fotvård och kost. Patienter med högt blodtryck och astma visar på 
att de är mindre än 30 % som följer läkarens föreskrifter för behandling av sjukdomen. 
Likheter kan ses inom missbruksbehandling samt att återfallsstatistiken är ungefär samma. 
Ungefär ett år efter påbörjad drogbehandling är återfallsrisken ungefär 40-60 %, dock en del i 
mindre mängd än tidigare. För patienter med vuxenastma är återfallsprocenten efter ett år 60-
80 %, högt blodtryck 50-60 %, diabetes 30-50 % (www.csamasam.org) (Agerberg 2013 s 40-
41). 
 
McLellan och O´Brien menar dock att det konstiga är att för de etablerade medicinska 
sjukdomarna ses siffrorna som ett bevis för att behandlingen har effekt medan liknande siffror 
i beroendevård tolkas som att behandlingen är misslyckad. O´Brien menar att drogberoende 
bör ses som kroniska sjukdomar eftersom återfall är vanliga även efter en bra behandling. 
O´Brien menar att detta beror på att framgångsrik behandling inte är densamme som bot.  
Tanken är inte att heller att bota menar O´Brien, däremot att minska dess symptom samt 
hjälpa patienterna till ett bättre och fungerande liv. Det är även av stor vikt att patienterna lär 
sig att återfall inte är ett misslyckande eftersom den genomsnittliga patienten har återfall, 
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återfallen är tillfälliga och det viktiga är att det kommer in i behandling igen precis som för 
astma, diabetes och högt blodtryck. Återfall måste ses som en del av sjukdomen och att det 
viktigaste är att ta reda på varför ett återfall inträffat för vidare insatser likande 
återfallsprevention, ändringar i medicineringen eller öka behandlingsintensiteten, något som 
kan behöva pågå under flera år (Agerberg 2013 s 41-42). 
 
Även Charles O´Brien menar att det är en utmaning att betrakta drogberoende som en 
sjukdom eftersom det länge betraktats samt behandlats som ett socialt problem, främst i 
Sverige där missbruksvården legat under socialtjänsten. Dock menar han att det sällan finns 
”rena beroende” utan att de flesta patienterna även har andra problem. Alla sjukdomar har en 
social sida vilken är extra viktigt vid ett beroende; sociala kontakter, kamratinflytande, media, 
tillgång och priser på droger osv. Dock förändrar inte detta bilden av drogberoende som en 
kronisk, återkommande sjukdom menar han (Agerberg 2013 s 41-42). 
 
2.2   SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering 
	  
SBU har till uppgift att granska vilka behandlingsmetoder som är fungerande respektive inte 
fungerar, detta för att höja och förbättra kvaliteten på den svenska sjukvården.  Resultatet av 
detta är att det i större utsträckning ska användas behandlingsmetoder som är effektiva samt 
evidensbaserade. SBU har en positiv inställning till både läkemedelsbehandling och 12-
stegsbehandling. De menar att det finns ett antal psykosociala metoder vilket visat sig vara 
effektiv vid behandling av beroende där 12-stegbehandling är en av dessa. Grunden för deras 
framgång är att de anses vara strukturerade samt vara inriktade mot missbruksbeteende, 
däremot har ospecifika, stödjande behandlingar vilka är vanliga inom beroendevård i Sverige 
däremot ingen bevisad effekt.  SBU menar också att läkemedlen Campral och Revia har 
dokumenterad effekt, förutsatt att de sker under övervakning. Det pågår diskussioner över 
nyttan av metadonbehandling för heroinmissbruk, men SBU menar att långtidsbehandling 
med läkemedlen metadon och subutex har visad effekt för minskat heroinmissbruk samt bättre 
deltagande i behandling (Agerberg 2013 s 145), (http://www.sbu.se). 
 
Sven Andréasson, docent i socialmedicin vid karolinska institutet och medlem i SBUs 
expertgrupp menar att de behöver fortsätta att utvärdera fler behandlingsmetoder, han menar 
även att det är viktigt att de som arbetar med behandling får vetskap och kunskap om de olika 
behandlingsmetoderna med bevisad effekt. Däremot anser han att det är viktigt att belysa att i 
verkligheten går hälften av de miljarder som satsas inom dagens missbruksvård i Sverige till 
”icke-dokumenterade behandlingsmetoder vilkas värde vi inte vet” (Agerberg 2013 s 146), 
(http://www.sbu.se). Exempel på dessa metoder är allmänna stödsamtal och antabus utan 
kontrollerade former. SBU menar även att ”Flera andra metoder som idag tillämpas mot 
missbruk och beroende av alkohol och narkotika saknar emellertid dokumenterad effekt eller 
är visat ineffektiva i vetenskapliga studier. Det finns därför ett utrymme att förbättra vården 
genom att dels överföra resurser från ineffektiva behandlingsmetoder till metoder som är 
dokumenterat effektiva och dels förstärka de områden av missbruksvården som tillämpar 
evidensbaserade metoder” (http://www.sbu.se). 
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Tillskillnad från många länder är huvudansvaret för missbruksvården förlagd hos 
socialtjänsten och inte sjukvården. Insatserna från sjukvårdens sida blir därför oftast 
begränsade till den akuta avgiftningsfasen. Varför systemet ser ut som det gör har historiska 
förklaringar och går tillbaka ända till nykterhetslagstiftningens era, detta har resulterat i en 
socialt och icke- medicinskt inriktad vårdideologi. Ett annat resultat av detta är även att det 
kommit att innebära en stor skepsis mot läkemedelsbehandling. Ett exempel för detta är att 
Sverige är det land i Västeuropa där man i lägst utsträckning använder sig av metadon vid 
behandling av heroinmissbruk (Agerberg 2013 s 146-147).  
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3   Teoretisk utgångspunkt – stämplingsteori om avvikande beteende 
 
Vad Becker menar i sin stämplingsteori är att en avvikelse skapas av samhället. Sociala 
grupper grundar de regler för vad de anser vara avvikande. När någon överträder dessa regler 
skapas själva avvikelsen (Becker 2006 s 22). Människor handlar på basis av hur de uppfattar 
världen och vad som finns i den. Om en människa ser på sin situation som verklig blir den 
även det till sina konsekvenser. Vad Becker avser med detta resonemang är att när vi ser på 
samhällsvetenskapliga problem på det viset, problematiseras även frågan för vem som 
definierar vilka sorters aktiviteter på vilka sätt (Becker 2006 s 13).  
 
Becker skriver i sin bok ”utanför”, att även om han pratade om brott benämnde han området 
med fokus på ”avvikelse”. Detta gjorde han medveten genom en meningsfull förskjutning. 
Vad han menade med detta var att han riktade fokus mot ett mer generellt problem än frågan 
om vem som begår brott. Människor som dras med in i ett kollektivt handlande definierar 
även vissa saker som fel, och försöker därigenom vidta åtgärder för att andra människor inte 
ska göra dessa fel. Därför sätter vi människor upp regler för antingen en begränsad grupp eller 
styr ett begränsat handlingsfält. Becker exemplifierar detta genom att se över spel och idrott. ” 
det gör inget hur man flyttar en schackpjäs om man inte spelar schack mot någon som tar 
reglerna på allvar, och alla sanktioner mot överträdelse av reglerna gäller bara inom 
schackgemenskapen. Men inom sådana gemenskaper verkar samma sorts processer för att 
skapa regler och avslöja personer som bryter mot dem”( Becker 2006 s 14).  
 
En avvikelse är en följd av andras reaktioner för ett visst handlande (Becker 2006 s 23). Inom 
alla grupper sätts regler upp vilket definierar vissa handlingar som riktiga och andra som 
felaktiga för olika omständigheter eller sammanhang. När en regel blivit etablerad kan den 
som bryter mot den betraktas som en viss typ av person, någon man inte kan lita på. Personen 
blir vad Becker ser som utanförstående. Den utanförstående är enligt Becker den som avviker 
från gruppreglerna. Vad som ska poängteras utifrån Beckers teori är att personen som bryter 
mot en regel vilka en grupp satt upp, inte behöver se sig själv som utanförstående, utan se 
annorlunda på saken. Personen behöver inte accepterar regeln efter vilket denna döms efter 
och ser kanske dessutom inte de som dömer honom som kompetenta eller legitimt berättigade 
att döma. En regel kan bestå av informella överenskommelser eller traditioner inom en grupp. 
Regler som grundar sig på detta sätt vidmakthålls genom olika informella sanktioner för att 
övervaka att regeln efterlevs (Becker 2006 s 17). Till vilken grad en handling betraktas som 
avvikande beror på vem som utför handlingen och vem som har skadats av den (Becker 2006 
s 25). En avvikelse är inte en bestämd form av beteende som finns hos vissa och saknas hos 
andra. Vad Becker menar är att en avvikelse är en produkt av en process som innefattar 
andras reaktioner på beteendet. Om något är avvikande eller inte beror med andra ord på om 
denne bryter mot en regel och dels på hur andra ser på och behandlar denne. En avvikelse ses 
inte som en egenskap hos själva beteendet utan finns i en interaktion mellan den som begår 
handlingen och andras reaktioner av handlingen (Becker 2006 s 26). När två skilda grupper 
med olika regler strider och motsäger sig varandra, resulterar detta i en oenighet om vilket 
slags beteende som är tillbörligt i en viss situation. Förutom insikten om att en avvikelse 
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skapas genom att andra reagerar på beteendet som avvikande, måste också en förståelse riktas 
mot att de regler som skapas och upprätthålls genom etikettering inte är allmänt erkända. Utan 
vad som är viktigt att poängtera är hur dessa tvärt om är föremål för konflikt och oenighet, de 
är en del av samhällets politiska process (Becker 2006 s 27).  
 
Att en person innehar ett avvikardrag kan även innebär att de får ett allmänt symbolvärde, där 
andra människor automatisk antar att en person med ett avvikardrag även bär på andra icke 
önskvärda egenskaper. Att en person uppmärksammas med ett avvikande handlade utsätter 
även den personen för sannolikheten att bli betraktad som avvikande eller icke önskvärd även 
i andra avseenden. Detta innebär att även om vi har andra egenskaper skyddar detta inte 
personen från att i första hand behandlas utifrån avvikandedraget och de tillhörande 
symbolvärdet. Detta eftersom avvikanderaget innebär att vi i första hand brutit mot en regel, 
och att den identifikationen väger tyngre än andra egenskaper. Personen med ett avvikardag 
identifieras i försa hand som avvikare innan andra egenskaper vägs in, identifikationen som 
avvikare blir med andra ord den styrande faktorn. Människan sorterar i denna ordningen 
eftersom den avvikande personen är annorlunda. Becker beskriver detta genom hur andra ser 
på en person som brutit mot en viktig regel genom; ” annorlunda än vi, en som inte kan eller 
kommer att handla som en moralisk människa och därför kan tänkas bryta mot andra viktiga 
regler” (Becker 2006 s 41). Detta innebär konsekvenser för personen med ett avvikande 
handlade eftersom andra behandlar denne som om han eller hon är generellt avvikande, 
istället för specifikt avvikande och skapar på så sätt en självuppfyllande profetia. Vad Becker 
menar med detta är att det startas flera olika mekanismer som för personen med ett avvikande 
handlade, vilket formar den bild andra människor har om denne (Becker 2006 s 40-41). 
 
Det finns ett flertal avvikelseformer som skapar svårigheter eftersom de inte är förenliga med 
förväntningar inom andra livssfärer. Samhället är integrerat på så vis att sociala arrangemang 
inom en aktivitetssfär flätas samman med andra aktiviteter i andra sfärer. Becker 
exemplifierar detta med att vissa former av arbetsliv förutsätter en viss form av familjeliv. 
Den offentliga reaktionens inflytande kan vara direkt eller indirekt utifrån de samhälle där 
avvikaren lever, och har därför inflytande över individen på flera nivåer, både i en privats 
sfärs regler och utifrån samhällets regler. Den avvikande personens oförmåga att kunna 
uppfylla andra människors förväntningar och regler, kan tvinga individen att söka sig till 
andra avvikande lösningar för att nå resultat som kommer automatiskt för en icke avvikande 
person. Sammanfattningsvis kan teorin om avvikande beteende förklaras genom att en person 
som avslöjas med en avvikande handling och etiketteras som avvikare, påbörja en 
självuppfyllande profetia genom att falla in i de mekanismer som förskjuter denne mot 
ytterligare avvikelse (Becker 2006 s 43). 
 
3.1   Avvikande beteende och drogberoende 
Becker beskriver under fallet Ray i sin bok Utanför, hur Ray menar att ”drogberoende ofta 
försöker bota sig själva och att motivationen bakom deras ansträngningar är ett försök att 
visa icke-beroende, vilkas omdöme de respekterar, att de egentligen inte är så dåliga som de 
anses. Men när de framgångsrikt bryter sin vana finner de till sin bestörtning att människor 



	   16	  

fortfarande behandlar dem som om de vore beroende (uppenbarligen efter premissen ”en 
gång knarkare, alltid knarkare”)” (Becker 2006 s 43).  
 
3.2   Avvikarens karriär 
Becker menar att det slutliga steget in i en avvikares karriär är när denne rört sig in i en 
organiserad avvikargrupp. Detta kan ske genom att den avvikande personen tar steget fullt ut 
in i den avvikande gruppen, eller när denne inser och accepterar att denne redan gjort det. Vad 
som är centralt med inträdet i en organiserad avvikargrupp är att det har en stark effekt på 
dennes självbild. Detta eftersom medlemmar i en organiserad avvikargrupp har en sak 
gemensamt: sin avvikelse. Känsla av att sitta i samma båt eller dela samma öde resulterar 
även i en känsla av gemenskap. Ur dessa känslor växer även en avvikande subkultur fram: en 
uppsättning av gemensamma synsätt och perspektiv om hur världen är och kan hanteras. I 
denna avvikande subkultur växer även ett antal rutinaktiviteter fram som utgår från dessa 
perspektiv och synsätt. Medlemskapet för en person i den sortens grupper befäster en 
avvikaridentitet. Ett medlemskap i en sådan grupp har också ett flertal konsekvenser för en 
avvikande individs karriär. En av dessa konsekvenser är att avvikargrupper tenderar i högre 
grad än en avvikande individ, att rationalisera sin position. Detta kan exempelvis innebära en 
utveckling av olika psykologiska försvar för sin avvikande aktivitet. De flesta avvikargrupper 
i samhället har en självförsvarande motivering eller ideologi. För det första fyller det 
funktionen av att neutralisera konventionella attityder gentemot det avvikande beteendet. För 
det andra förser det individen med skäl som tycks sunda för att fortsätta den redan påbörjade 
handlingslinjen. Resultatet av detta är att den person vilket tystar eventuella tvivel genom att 
anamma motiveringen, blir än mer principfast och formar en än mer konsekvent avvikelse än 
som tidigare var möjlig. En person som blir medlem i en avvikargrupp lär sig även hur denne 
ska genomföra sin avvikande handling med minsta besvär. Detta eftersom de problem som 
uppstått i och med regelbrytandet, har andra tidigare stått inför och har därför en utarbetat 
lösning. Exempelvis lär sig den unge tjuven av äldre mer rutinerade tjuvar. Den avvikare som 
inträder en organiserad och institutionaliserad avvikargrupp kommer med största sannolikhet 
därför att fortsätta på samma väg. Detta eftersom avvikaren lär sig att undvika problem 
samtidigt som denna får en motivering till att fortsätta. Motiveringen som finns inom dessa 
avvikande grupper innehåller ofta en förkastning av konventionella moralregler, 
konventionella institutioner och med det även hela den konventionella världen. Becker menar 
att det inte är så att avvikelsemotivet leder till det avvikande beteendet utan tvärt om- det 
avvikande beteendet producerar med tiden motivet för avvikelsen (Becker 2006 s 47).  
 
3.3   Offentlig stämpling  
Becker ser även en avvikelse som en offentligt stämplad överträdelse och är alltid ett resultat 
av ett initiativ. Detta eftersom någon måste ha skapat den regel som definierar handlingen 
som avvikande, regler tillkommer med andra ord inte automatisk utan genom ett initiativ. 
Först efter att en regel skapats för vad som anses vara en avvikande handling kan en kategori 
av människor etiketteras och behandlas som utanförstående. Att en avvikelse ses som en 
offentligt stämplad överträdelse innebär att avvikelsen måste upptäckas och utpekas. Detta för 
att människor måste känna att något bör göras åt saken och att allmänheten bör 
uppmärksammas om detta. För att detta ska vara möjligt måste samhället bli medvetna för att 



	   17	  

få något gjort, och samtidigt rikta detta åt rätt håll för att en regel ska skapas. Becker menar 
att själva avvikelsen är en produkt av företagsamhet, eftersom det krävs krafter som väcks åt 
rätt håll för att skapa en regel. Om andra inte uppmärksammas angående denna offentliga 
överträdelse som utgör avvikelsen, kan heller inte avvikelsen som består av att bryta regeln 
finnas (Becker 2006 s 135).  
 
3.4   Zygmunt Bauman och individualismen 
 
Bauman menar att identitet blivit en prisma genom vilka andra aktuella aspekter av livet 
upptäcks, undersöks och blir förstådda. På så sätt blir många andra samhällsvetenskapliga 
frågor kopplade till just identitet (Bauman 2002 s 171). För att knyta detta till uppsatsen syfte 
och frågeställningarna, blir med andra ord diskursen om vad som är en god missbruksvård 
något som också kopplas samman med personen som är i behov av missbruksvård. Bauman 
menar även att den diskurs vilket uppstått kring identitet också kan förklaras mot det 
mänskliga samhällets nuvarande tillstånd. Samhället blir allt mer individualiserat och allt 
mindre kollektivt (Bauman 2002 s 171). Det ”nya” samhället har blivit präglat av ambivalens, 
osäkerhet, vilsenhet, stress, frustration och ångest vilket ger sig i uttryck i den mänskliga 
identiteten på ett eller annat sätt. Bauman menar att dagens otrygghet är av ett nytt slag. 
Olyckan väljer ut sina offer snabbt och oväntat utan logik och sprider sig sedan utan att kunna 
förutse hur den ska slå, vem som drabbas eller vem som blir räddad. Han menar att denna nya 
otrygghet är en av individualismens mäktiga krafter. Istället för att förena splittrar den och 
resulterar därför i att det blir omöjligt att veta vilka som olyckas eller vilka som räddas och 
därför blir föreställningen om ett allmänintresse alltmer svårt att se. De som drabbar oss får vi 
uthärda i ensamheten eftersom det inte förenar oss till något gemensamt. Resultatet blir att 
solidariteten slås ut och en ny livsstrategi tar plats och ersätter det som en gång ledde till den 
gemensamma saken med ett allmänintresse, det kollektiva före det individuella. Bauman 
menar även att vi lever efter rådande ideal, något som ter sig paradoxalt då individualismens 
ideal är valfrihet (Bauman 2002 s 35-36).	  
 
Bauman menar att identitet i det moderna samhället inte är en privat fråga utan ett privat 
bekymmer. Bauman menar även att vår individualitet förvisso är socialt skapad men 
poängterar även motsatsen, om att utformningen av vår socialitet inklusive de samhälle vi 
delar, i sin tur beror på hur individualiseringens uppgift gestaltas. Vad Bauman menar med 
detta är att själva idén om individualiseringen bygger på är hur individen frigörs från den 
tillskrivna, nedärvda och medfödda bestämningen av dennes sociala karaktär. Det är den här 
utgångspunkten som det moderna tillståndet bygger på. Individualiseringen innebär att 
omvandla den mänskliga identiteten från något givet till en uppgift. Att den mänskliga 
identiteten omvandlas på det sättet innebär för individen att denne själv bär ansvaret för att 
utgöra denna uppgift och med det även själv ansvara för dess kommande konsekvenser. 
Uppgiften består på så sätt av att skapa en oberoende självständighet, en autonomi. Detta 
innebär att vi inte längre har en självklar plats i samhället, vår uppgift är att bli vad man är 
och inte att vara den man är (Bauman 2002 s 176).  
 



	   18	  

Bauman menar att de identitetsproblem som uppstått i och med moderniteteten är problem 
som kretsar kring vart kan jag, eller ska jag, gå? Och vilka konsekvenser kommer det att få 
för mig? Människans stora problem är inte längre för hur de ska kunna uppnå den identitet de 
vill ha och för för hur de ska få andra människor att erkänna den. Utan problemet består av 
vilken identitet en person ska välja, och den oro som tillkommer i och med den vaksamhet 
denne måste ha för att kunna välja en ny identitet, i fall den tidigare identiteten tappar 
dragningskraft eller försvinner från marknaden. Den stora oro och misstänksamhet som 
uppstår i och med detta är med andra ord inte för att välja en identitet utanför om eller när de 
ramar för vilken identiteten följer, raseras och försvinner (Bauman 2002 s 179-180).  
 
3.5   Kritisk diskursanalys 
 
Diskursiv praktik innebär att texter skapas och att de blir mottagna och tolkade, vilket i sin tur 
är av stor vikt för formen av en social praktik. Den sociala praktiken är av betydelse för hur vi 
grundar vår sociala värld, sociala relationer och sociala identiteter. Det är främst genom den 
vardagliga diskursiva praktiken genom sin textkonsumtion och textproduktion, som den 
sociala och kulturella reproduktionen och dess förändring äger rum. Diskurs ses med andra 
ord som en form av social praktik genom text vilket både utgör vår social värld, men som 
även påverkas av andra sociala praktiker. Diskurs är inte enbart ett bidrag till att forma och 
ifrågasätta sociala strukturer utan speglar dem även. Jorgensen m fl tar upp att Norman 
Fairclough har framställt en analysmodell vilket innebär att det inte enbart är diskursiva 
praktiker vilket påverkar en ny form av politik, utan att även diskursiva praktiker påverkas av 
samhällskrafter bortom en enbart diskursiv karaktär. Exempel på samhällskrafter kan vara ett 
systems struktur, eller i relation till denna studie om  vad som är en god missbruksvård. 
Samhällets diskursiva konstitution uppstår inte enbart, utan är förankrad i en social praktik. 
Den diskursiva konstitutionen tillhör en social struktur, ett system vilket vi sedan följer fram 
till dess att social och kulturell reproduktion med tillhörande förändring äger rum. Detta sker 
med hjälp av den diskursiva praktiken (Jorgensen m fl 2000 s 66-67). 
 
Inom den kritiska diskursanalysen avses att diskursiva praktiker frammanar ojämlika 
maktförhållanden mellan sociala grupper (ideologiska effekter). I denna studie  står de två 
olika perspektiven för en samhällsvetenskaplig inriktning (12-steg) och en naturvetenskaplig 
inriktning (LARO). En maktkamp som pågått och som kommer att fortsätta pågå. Jorgensen 
m fl. (2000) menar att den kritisk diskursanalysen innebär; ”vikten av att se över den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 
relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 
riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocessen och i samhället som 
helhet” (Jorgensen m fl 2000 s 69). 
 
Vad Fairclough (1995) avsåg med kritisk diskursanalys är att systematiskt undersöka och 
synliggöra relationer och samband mellan (a) diskursiv praktik, händelser och texter och (b) 
sociala och kulturella strukturer, relationer och processer. Med andra ord , förhållanden 
mellan text och samhälle. Detta för att undersöka hur dessa praktiker så som händelser och 
texter blir ideologiskt formade i relationer av makt och kampen om makt. Fairclough ville i 
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sin analys undersöka de oklarheter som finns i relationen mellan diskursen och samhället som 
en faktor för makt (Fairclough 1995 s 132-133). Fairclough har satt ihop en tredimensionell 
modell för analysen och för att utforska diskurser.  
 
Varje diskurs består av tre delar. Den första delen består av en text och dess egenskaper som 
länkar samman med en diskursiv praktik som innebär produktionen och tolkningen av texten, 
vilket i sin tur hör ihop med en social praktik. Dessa tre delar är ett sätt att analysera diskurser 
för att belysa makt och kampen om makt (Fairclough 1995 s 133). Kritisk diskursanalys är 
sällan neutralt utan snarare ett politiskt ställningstagande och kritiskt angreppssätt vilket 
engagerar till social förändring (Jorgensen m fl 2000 s 71).  
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4   Metod  
 
Diskursanalys är ett sätt att redogöra förståelsen för språkets betydelse i hur vi skapar vår 
verklighet. Att dekonstruera texter är ett sätt att analysera för hur vi innesluter eller utesluter, 
ofta ovetandes. Att välja diskursanalys som metod för arbetet är ett sätt att studera för vilka 
sanningar som anses normalt, och därför även vad som anses onormalt. Det visar även för vad 
som tas för givet respektive vad som osynliggörs genom att analysera de sätt, vilka i det här 
fallet är hur två ideologier beskrivs i text och tal (Fejes m fl 2009 s 81).  
 
Den diskursanalytiska metodansatsen är att studera de två olika ideologiernas perspektiv på 
god missbruksvård. Missbruksvård har fått ett allt större utrymme i olika massmedia, detta 
innebär att det offentliga rummet blivit en plats där vi ofta möter olika åsikter kring missbruk 
och missbruksvård. Missbruksvård är även en vårdform som offentligt diskuteras men slår 
hårdast mot individen. Det är samhällets instanser vilka förser den beroende med vård, dock 
möts individen av olika ideologier för vad som anses vara det bästa vårdvalet. För att belysa 
frågan om vad ideologierna säger om missbruksvård analyseras därför textmaterial från båda 
parter för att se vilka kontexter av verkligheten vilka skapas genom dessa. Genom att välja 
textmaterial från båda ideologier kan på så sätt en bild framställas för vad de anser vara en 
god missbruksvård. Texterna är publicerade i en diskussionsforum vilket visar på hur 
missbruksvården fått ett eget utrymme i det offentliga rummet. Artiklarna visar på hur olika 
åsikter kring en god missbruksvård skapat en debatt, en diskurs vilket visar på hur två olika 
verkligheter och kunskapsfält försöker göra anspråk på sanningseffekten för frågan om vad en 
god missbruksvård är.  
 
Uppsatsen utgår från att använda sig av diskurs som utgångspunkt. Detta för att frågan om 
vad som anses vara en god missbruksvård är komplex och det är svårt att bedöma för vad som 
är rätt eller fel, sant eller falsk, både för individ och samhälle. 12-stegsbehandling och 
läkemedelsassisterad behandling är båda godkända i Sverige som behandlingsform för ett 
narkotikamissbruk, men skiljer sig åt i sina grundantaganden. Det ena perspektivet 
förespråkar en total nykterhet medan det andra perspektivet är en behandling med 
narkotikaklassade läkemedel. 
 
4.1   Diskursanalys 
Diskursanalys är ett sätt att redogöra förståelsen för språkets roll i hur vi skapar vår 
verklighet. Diskursperspektivet är relevant som perspektiv eftersom det visar på hur det 
påverkar oss och våra liv genom att vår verklighet skapas diskursivt. Detta innebär att 
diskursen påverkar vad vi tror är möjligt och inte möjligt att göra och tänka. Att dekonstruera 
texter är även ett sätt att analysera för hur vi innesluter eller utesluter, ofta ovetandes eftersom 
det beror på hur vi uppfattar vår verklighet. Att välja diskursanalys som metod för arbetet är 
ett sätt att studera för vilka sanningar som anses normalt, och därför även för vad som anses 
onormalt. För att veta vad som är rätt behöver vi också veta vad som är fel, något som inte 
alltid är självklart. Vad som är en god missbruksvård är med andra ord inte självklart, men i 
diskursen mellan dessa ideologier lyfts två perspektiv fram. Båda perspektiven försöker visa 
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på deras sanning för vad de anser vara en god missbruksvård och på så sätt även utesluta ett 
annat perspektiv (Fejes m fl 2009 s 81).  
 
Diskursanalysen ses även som språkliga utsagor vilka beskriver en verklighet (Fejes m fl 
2009 s 85). Inom diskursanalysen förs ständigt olika beskrivningar av verkligheten fram, det 
av intresse är däremot vilka av dessa får status av att vara sanning i ett sammanhang och hur. I 
det här fallet är frågan vad är god missbruksvård? Däremot tar inte uppsatsen ställning till vad 
som anses ge en mer äkta bild av verkligheten eftersom dessa värden inom diskursanalysen 
inte är av vikt. En genomförd diskursanalys ska istället visa på vilka beskrivningar av 
verkligheten som i diskursen får status av att vara sanna. Vad vi tror är möjligt och inte 
möjligt att göra och tänka påverkas av dessa beskrivningar av verkligheten (Fejes m fl 2009 s 
85). 
 
4.2   Diskurs 
 
Diskurs definieras enligt följande ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen” (Jorgensen m fl 2000 s 7). Diskurs är en idé om att språket är strukturerat i 
olika mönster vilka våra utsagor följer när vi sedan agerar inom olika speciella områden 
exempelvis för hur ett perspektiv lyfter fram sin tolkning och sanning mot en annan. 
Diskursanalys är i sin tur analysen av dessa mönster. Att förklara vad diskurser är, hur de 
fungerar, eller hur en analys genomförs av dem är däremot mer komplicerat, därför är en 
metod eller teori nödvändig. Utgångspunkten är dock att vårt sätt att tala inte är neutralt till 
hur vi ser på vår omvärld, våra identiteter samt sociala relationer fyller en avgörande roll för 
hur vi aktivt skapar samt förändrar den (Jorgensen m fl 2000 s 7). Diskurs är en form av 
social praktik vilket formar den sociala världen. Begreppet social praktik sätter mänskliga 
handlingar i en dubbel praktik. Det betyder att handlingar är konkreta, individuella och 
kontextbundna, men samtidigt är de även institutionaliserade och socialt förankrade vilket 
innebär att de har en viss regelbundenhet (Jorgensen m fl 2000 s 25). Diskurser bidrar även i 
hög grad till att skapa de subjekt vi är samt de objekt vi kan veta något om (inklusive oss 
själva som subjekt). Eftersom det inte går att nå fram till sanningen bör man heller inte fråga 
om något är sant eller falsk, istället riktas fokus mot hur sanningseffekter skapas inom 
diskursen. Det är med andra ord inte relevant för vad som faktiskt är sant utan för hur något 
blir en sanning. Det finns två olika sanningar i den här uppsatsen för vad som anses vara en 
god missbruksvård vilket ska studeras i analysen. Analysen av diskursen sker därför genom 
att se över de diskursiva processer där diskurserna skapas eftersom de är här som bilden av en 
sann eller falsk bild av verkligheten konstrueras (Jorgensen m fl 2000 s 21). 
 
I en diskursanalys är även diskursperspektivet av stor vikt eftersom det står för den 
utgångspunkt uppsatsen kommer att anta. Uppsatsen använder sig av Foucaults definition av 
diskurs, ”praktiska handlingar som systematisk bildar de objekt de talar om” (Foucault 2002 s 
67) (Fejes m fl 2009 s 87). 
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4.3   Metodologi  
 
Foucault menar att kunskap inte enbart är en avspegling av verkligheten, utan vad som anses 
sant och inte är en diskursiv konstruktion av olika kunskapsområden. Foucault menade att 
syftet med diskursen är att kartlägga den struktur inom dessa kunskapsområden genom att se 
över de regler för vad som kan sägas respektive inte sägas, samt regler för vad som anses sant 
eller falsk (Jorgensen m fl 2000 s 19). Foucault använder sig även han av begreppet subjekt, 
vilket skapas i diskurser. Ett subjekt har ingen egen grund vilket betyder att det är decentrerat, 
subjektet skapas med andra ord genom diskursen, och på olika sätt beroende på angreppssätt 
(Foucault 2002 s 22-23). Vad uppsatsen avser vara ett subjekt är vad som anses vara en god 
missbruksvård utifrån de två perspektivens syn och angreppssätt på frågan. Det är inom 
diskursen som denna fråga får en egen grund och subjektet skapas och utformas. Ett subjekt är 
något som skapas inom en diskurs, något vi vill veta något om och de objekt vi kan veta något 
om. Vi vill veta vad en god missbruksvård är och de två olika ideologierna är de vi kan veta 
något om, som genom sina två olika angreppssätt kan ge oss sanningseffekter för vårt subjekt. 
Foucault menar som sagt att det vi kan veta något om inte är en direkt avspegling på 
verkligheten. Utan att vad som anses vara sant och inte är en konstruktion av olika 
kunskapsområden. Vad som anses vara en god missbruksvård är en sanning som konstrueras 
av kunskapsområdet för 12-stegmetoden och en annan inom läkemedelsassisterad behandling.   
 
Diskursanalytiskt menar Foucault att de som studeras måste ryckas upp från de självklara 
vilket omger dem och istället blottlägga de problem de reser samt vikten av att ställa frågor 
kring struktur, sammanhang, tillvägagångssätt eller omvandlingar. Det finns inte en 
självklarhet kring vad som är en god missbruksvård. I denna studie analyseras hur de olika 
ideologierna definieras och avgränsas från varandra. Även hur de två ideologierna gör 
anspråk på området vilket specificerar dem i rummet och en kontinuitet vilket särpräglar dem 
i tiden. För att kunna ta reda på detta måste det ses över enligt vilka lagar de bildas; mot vilka 
diskursiva händelser de framträder; och om de slutligen, i sin allmänt vedertagna särprägel 
inte enbart är yteffekter av mer motsägelsefria enheter. Med andra ord måste en redogörelse 
finnas över vad ideologierna står för, samt se över dess innehåll och betydelse för att visa på 
hur de inte är enbart yteffekter inom området för vad en god missbruksvård är. När detta 
genomförts öppnar sig ett område att definiera vilket består av faktiska utsagor samt spridning 
inom det forum var och en är utmärkande för (Foucault 2002 s 41-42). Utsagor beskrivs bland 
annat av Foucault som ett system där de exempelvis finner stöd av varandra samt de sätt de 
inkluderar eller exkluderar andra utsagor samt finner en regelbundenhet (Foucault 2002 s 50). 
 
Det gäller att fånga utsagan som den enskilda händelse den utgör; att avgöra villkoren för dess 
existens, fastslå dess gränser så exakt som möjligt, upprätta de samband den kan ha med anda 
utsagor vilka kan knytas samman med den, samt visa vilka andra former av utsägelser den 
utesluter. Foucault stället frågorna; varför är utsagan inte något annat? På vilket sätt utesluter 
den alla andra? Hur just den bland de andra, och i förhållande till dem kan nå en plats vilken 
ingen annan kunde ta? Vad är det för särskild existens vilken ger sig till känna i det som sägs 
– och ingen annanstans? (Foucault 2002 s 43). Foucault menar att diskursanalysen bör reda ut 
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vad det är inom diskursen som gått från att vara ett subjekt till att anses vara ett objekt för ett 
kunskapsfält (Foucault 2002 s 45). 
 
4.4   Reliabilitet, validitet och etik 

Varje uppsats ska koppla etik, reliabilitet och validitet till den egna studien och val av metod. 
Detta för att bedöma kvaliteten för arbetet. Den här uppsatsens kan inte riktigt mätas mot 
någon reliabilitet för att styrka dess kvalitet, eftersom det inte finns något konkret 
tillförlitlighet att mäta. Däremot kan vi se över dess trovärdighet genom att låta båda 
ideologiernas grundantaganden och kunskapsfält komma till tals och få utrymmet att 
beskrivas i en neutral form, innan artiklarna i analysens tredje del där ideologierna får komma 
till tals utifrån deras sanning. Det teoretiska perspektiv och begrepp jag valt för uppsatsen är 
relevanta inför syftet och frågeställningarna, samt att jag inom diskursen försöker besvara och 
diskutera dessa. 

Vad nu gäller validiteten för uppsatsen, om jag sett över vad jag avsåg att se över, och hur väl 
jag lyckats med detta, är det viktigt att poängtera att diskursanalysens syfte inte är att komma 
fram till exakta sanningar utan för hur sanningen skapas inom diskursen. På så sätt har jag 
observerat det jag hade för avsikt att se över, nämligen för vad de två olika ideologierna avser 
är god missbruksvård. Genom att lyfta fram de två olika ideologiernas sanningar för att sedan 
visa vad de anser vara rätt, och på så sätt även visa på vad de anser är fel. Detta belyser hur 
språket genom olika sanningseffekter formar vår verklighet och dess effekter för samhälle och 
individ. Jag har därför försökt stärka min validitet genom att visa på att det går att 
karakterisera problemet utan att blanda in andra närliggande ideologier eller genom 
exempelvis undersökningar för att statistiskt kunna visa på dess effekter, vilket inte hade varit 
förenligt med diskursanalysen.  

I den här uppsatsen finns de två olika verkligheter som genom språket inom diskursen 
försöker göra anspråk för vad de anser vara är en god missbruksvård. Vad gäller reliabiliteten 
bör utfallet bli detsamma som uppsatsen redan vill belysa, nämligen att vad som är en god 
missbruksvård inte är något självklart utan en fråga om perspektiv och ställningstagande. 
Detta eftersom både ideologierna tillämpas inom missbruksvården och är godkända av 
socialstyrelsen, samt visar på goda resultat via SBU. 

Resonemanget ovan visar även på att uppsatsen haft etiska aspekter i åtanke. För det första 
anser jag att uppsatsen ger kunskap som är värd att veta och att den kunskap som presenteras 
kan styrkas, verifieras och kontrolleras genom de källor jag har med, samt att de är kritiskt 
granskade. Jag håller även en neutral roll i mitt skrivande även om jag själv arbetar med 
behandling av beroende. Med det menas att jag inte själv tar ställning i uppsatsen för vad jag 
anser är god missbruksvård, utan belyser enbart diskursen.  
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4.5   Datamaterial – debattartiklar 
 
De tre texter jag valt ut för min analys är från Svenska dagbladets diskussionsforum 
Brännpunkt. Den första artikeln ”läkemedel flödar ut på den illegala marknaden” är 
skriven av Mikael Lund, beroendeterapeut, arbetar med lyxfällan, undervisat på karolinska 
institutet och författare till boken ”Beroende – en folksjukdom”. Mikael Lund, är vid 
tidpunkten då artikeln skrevs, VD och behandlingsansvarig för Human Gardening, Mikael 
Lund representerar 12-stegbehandling. Artikeln riktade kritik mot den läkemedelsassisterade 
behandlingsformen samtidigt som Mikael Lund belyste det 12-steginriktade 
behandlingsformen som ett alternativ för individ och samhälle. Artikeln riktar kritik mot 
sjukvården, läkare och läkemedelsindustrin som ansvariga för problemet att det idag flödar av 
lagligt förskrivna droger på den illegala marknaden, eftersom det är dessa vilka förser 
marknaden med drogerna.  
 
Till svar på denna artikel skrev Joar Guterstam en egen artikel ”Oseriös kritik av 
beroendevården”. Joar Guterstam är vid tiden då artikeln skrevs, ST-läkare vid 
Beroendecentrum i Stockholm samt doktorand vid Karolinska institutet och styrelseledamot i 
svensk förening för beroendemedicin. Joar Guterstam representerar den läkemedelsassisterade 
behandlingen. Joar inte bara försvarade den läkemedelsassisterade behandlingsformen i sin 
artikel utan lyfte även fram sin sanning inom sitt kunskapsområde. Detta blir belyst i artikeln 
där han skriver att om vi vill minska skadorna från droger, bör man också erbjuda en 
behandlingen som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  
 
Efter att Joars artikel publicerades skrev Mikael Lund en till artikel som svar på denna; ”Vår 
modell är väl beprövad”. Mikael Lund lyfter i artikeln fram sitt kunskapsfält både i form av 
information om 12-stegmodellen men även att han uppnått sitt mål och syfte med den första 
artikeln, nämligen att skapa en debatt vilket han skriver i sin artikel nu blivit uppnått. Efter 
den sista artikeln publicerades inga fler på den tråden i debatten men artiklarna är mer än 
tillräckliga för att belysa den diskurs uppsatsen avser att se över, vad är en god 
missbruksvård? 
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5   Genomförande och analys 
 
Nedan följer ett antal frågor vilka fungerar som utgångspunkt för analysen (Fejes m fl 2009 s 
88); 

•   Vad sägs om missbruksvård? 
•   Hur talas det om missbruksvård? 
•   Vad framställs som god missbruksvård (”sanning”) 
•   Vad för sorts missbrukssubjekt skapas genom detta tal? 
•   Vad för form av missbruksvård utesluts eller exkluderas? 

 

Analysen kommer att delas in i fyra steg där steg ett är en beskrivning av de två ideologierna, 
deras antaganden samt utgångspunkter för vad de anser är en god missbruksvård. Ideologierna 
kommer även påvisa skillnader och likheter mellan varandra, samt för hur de definierar 
problem och grundantaganden inom sitt kunskapsfält. När båda ideologierna är beskrivna på 
ett neutralt sätt kan sedan analysens andra del ta vid. Steg två är en fördjupad analys utifrån 
Foucaults begrepp av vad de talas om och hur inom de två ideologierna utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar. När båda ideologierna blivit beskrivna och Foucaults begrepp 
tillämpats kan sedan analysens tredje del läggas fram. Den tredje delen består av tre artiklar 
inom diskursen mellan de två ideologierna där de försöker påvisa sanningseffekterna inom sitt 
kunskapsfält samtidigt som de exkluderar den andre. Steg fyra är en teroretisk analys utifrån 
den kritiska diskursnalysen. Steg fyra granskar textmaterialet utifrån Faricloghs analysmodell 
där varje diskurs består av tre delar i syfte att synliggöra förhållanden mellan text och 
samhälle. Analysen utgår från textmaterial och dess egenskaper som länkar samman med en 
diskursiv praktik vilket innebär produktionen och tolkningen av texten, vilket i sin tur hör 
ihop med en social praktik. Dessa tre delar är ett sätt att analysera diskurser för att belysa 
makt och kampen om makt (Fairclough 1995 s 133). Att lägga upp analysens stegvis är ett 
sätt för läsaren att sätta sig in i diskursen på ett överskådligt sätt, genom att först lära känna 
ideologierna för att följsamt kunna förstå diskursanalysen som metod och tillämning, och 
slutligen själv ta del av diskursen och den kritiska diskursanalysen. Analysen följer 
ordningen; 
 

1.   Beskrivning av de två ideologierna, skillnader, likheter samt hur de definierar problem 
och grundantaganden. 

2.   Fördjupad analys av vad de talas om och hur 
3.   Debatten mellan de två olika ideologierna  
4.   Teoretisk analys 

5.1   Analys – ideologierna (steg ett)  
 
5.1.1   Historik över läkemedelsassisterad behandling 
 
Läkemedelassisterad behandling för opiatmissbruk är inget nytt fenomen utan metadon 
introducerades redan på 1960-talet, buprenorfin på 1990-talet och buprenorfin i kombination 
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med naloxon under 2000-talet. Redan på 1960-talet inleddes en nationell försöksverksamhet 
vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala med metadonbehandling vid opiatberoende. Den rådande 
diskussionen och ifrågasättandet huruvida det är rätt eller fel att ersätta ett drogberoende med 
ett annat, har med andra ord varit aktuell sedan 1960-talet och är det än idag (Almqvist m fl 
2012 s 1). Motståndet blev så starkt att programmet stoppade intagningen för nya ansökanden 
1979 men återupptogs 1981 efter att socialstyrelsen godkände programmet som en reguljär 
sjukvård enligt beprövad erfarenhet och vetenskap. Däremot var motståndet fortfarande starkt 
och även inom socialstyrelsen fanns det delade meningar vilket resulterade att intaget av nya 
till programmet inte kom igång igen fören 1984 (Almqvist m fl 2012 s 12). Efter 1984 spreds 
däremot läkemedelsassisterad behandling runt om i landet. 1985 startade Stockholms läns 
landsting ett samarbete med Uppsala en öppenvårdsmottagning för metadonpatienter, vilket 
sedan kom att omvandlas till ett eget metadonprogram 1988. Efter det öppnade ett nytt i lund 
1990, Malmö 1992 och sedan ett längre gap innan det även startades ett till i Göteborg 2004 
(Almqvist m fl 2012 s 1-9). 
 
Idag finns många program runt om i hela landet och en kritik som riktas mot programmet är 
att det är långa kötider, vilket lett till att ett flertal självmedicinerar innan de antas till 
programmet. Trots att läkemedelsassisterad behandling mött motstånd sedan starten på 1960-
talet och att reglerna kring läkemedelsassisterad behandling ändrats under åren, har 
behandling fått allt mer ökad acceptans. Det finns ett tryck för att utöka platserna för att 
kötiden ska minska samt en brist på effektiva behandlingsalternativ. Detta beror på att 
behandlingen har ett starkt vetenskapligt underlag, humanitära aspekter, ett stort antal 
utvärderingar och studier har även visat på att kriminalitet, dödlighet och drogmissbruk 
minskar, särskilt för de som går programmet under en längre tid (Almqvist m fl 2012 s 11).  
 
5.1.2   Läkemedelsassisterad behandling 
 
Den läkemedelsassisterade behandlingen avser i denna uppsats att se över innebörden av 
behandling vid opiatberoende, LARO-behandling. Behandlingen kallas ofta för LARO- 
behandling vilket står för ”läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering av 
opiatmissbrukare”. (Almqvist m fl 2012 s 9). En LARO-behandling definieras av 
socialstyrelsen genom ” 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” där opiatberoende anses innefatta ” beroende som 
framkallas av heroin, opium eller morfin” (SOSFS / 2009:27). 
 
Läkemedelsassisterad behandling är en vårdform vilken ofta beskrivs som det bästa 
alternativet för opiatberoende och är väl etablerad världen runt (Ekendahl, Mats m fl 2015 s 
2). LARO-programmet kan ses som ” ett sorts kontrakt där hälso-/sjukvården erbjuder 
substitutionsmedicin mot att individen slutar missbruka.” (Ekendahl m fl 2015 s 5). 
Socialstyrelsen har gjort den bedömningen att hälso- och sjukvården i första hand bör 
behandla opiatberoende med buprenorfin i kombination med naloxon och att metadon kan 
vara ett alternativ för vissa grupper. Läkemedelsbehandlingen rekommenderas även att den 
kombineras med kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP) eller Community 
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reinforcement approach (CRA). Rekommendationen av just dessa behandlingsprogram är för 
att de har god effekt vid behandling av drogberoende. Det finns idag tre olika former av 
substitutionsbehandling godkända av läkemedelsverket sedan hösten 2006, där 1) metadon, 2) 
buprenorfin och 3) en kombination av buprenorfin och naloxon. Naloxon är ett preparat vilket 
har en motverkande rusningseffekt (ett motgift) för den aktiva substansen buprenorfin vid 
intravenös injektion (injektion med spruta direkt i blodet). Kombinationen av buprenorfin och 
naloxon är sedan 2006 registrerat i Sverige under namnet Suboxone, vilket är en 
vidareutveckling av läkemedlet Subutex med den aktiva substansen buprenorfin. 
Kombinationen Suboxonen har inneburit att risken för intravenöst missbruk sjunkit avsevärt 
än tidigare då enbart buprenorfin användes, vilket lett till ett mindre intresse på den illegala 
marknaden. Eftersom samtliga preparat inom substitutionsbehandlingen är narkotikaklassade 
ska de därför även kombineras med en psykosocial behandling (Almqvist, Linda m fl 2012 s 
12-13). 
 
5.1.3   Antagna vid ett LARO-program 
 
Programmen är ett strikt reglerad och kontrollerad läkemedelsassisterad behandlingsform för 
opiatberoende. Detta eftersom läkemedlen som används (Metadon och buprenorfin) är 
narkotikaklassade vilket innebär höga risker vid felmedicinering. Socialstyrelsen har därför 
utfärdat ett omfattande regelverk (SOSFS 2009:27 se bilaga 1). Konsekvenserna av 
misskötsel eller regelbrott kan innebära ökade kontroller och restriktioner alternativt 
utskrivning från programmet. För att bli antagen för en LARO-behandling finns vissa krav, 
exempelvis ska den sökande ha ett dokumenterat opiatberoende. Personer med ett 
blandberoende ska inte heller delta i en LARO-behandling eftersom det ses som ett hinder för 
följsamhet i behandlingen, samt att det utgör en medicinsk risk. Behandlingen är även 
långvarig och för vissa livslång. Syftet med behandlingen är att personen i fråga ska få en 
förbättrad livskvalitet. Vilket innebär att de även krävs insatser runt om varje inskriven person 
på ett LARO-program. Exempel på detta är ordnat boende, sociala relationer, sysselsättning, 
ingen eller minskad kriminalitet samt drogfrihet utöver den läkemedelsassisterade 
behandlingsformen (Almqvist, Linda m fl 2012 s 3-24). 
 
Av de verksamheter vilka bedriver LARO-program har närmare 80 % av dessa uteslutit någon 
under senaste året. Vad som framkommit av socialstyrelsens utredning av detta är att 
personen i fråga vilken blivit utskriven blivit detta först efter omfattande insatser liknande 
avgiftning och utökat stöd. De som trots detta ändå blivit utskrivna har den största andelen 
haft ofta återkommande återfall eller ett sidomissbruk, drogförsäljning alternativt allvarliga 
hot och våld mot personal. (Almqvist. Linda m fl 2012 s 21). 
 
Vad som även visat sig är att det inom gruppen av personer inskrivna i ett LARO-program 
finns en omfattande samsjuklighet. I det här avseendet menas att det finns en grupp personer 
vilka behandlas med LARO-läkemedel men även får andra narkotikaklassade läkemedel, 
inklusive opioider utskrivna av andra vårdenheter. Under 2013 gjorde ungefär 40 % av de 
inskrivna personerna vid ett LARO-program minst tre uttag av andra narkotikaklassade 
läkemedel. De vanligaste läkemedlen var bensodiazepiner, följt av pregabalin, metylfenidat 
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och opioider. Vad som kunde utvisa sig var att det inte fanns några större skillnader mellan 
män och kvinnor, inte heller mellan de som använde metadon eller buprenorfinpreparat. 
Problematiken med att dessa personer även har tillgång till andra narkotikaklassade 
läkemedel, vilka tas i missbrukssyfte, kan få negativa konsekvenser för själva behandlingen 
av missbruket (Almqvist, Linda m fl 2012 s 28). 
 
Socialstyrelsen har även genomfört en kartläggning och intervjustudie av personer antagna 
vid ett LARO-program. De slutsatser vilka redovisats påvisar att personer intagna vid ett 
LARO-program upplever att de saknar inflytande och medbestämmande i sin behandling. 
Exempel på detta kan vara hämtningsfrekvens, dosnivå eller val av substitutionsmedicin. De 
inskrivna vilka varit mest missnöjda med sitt program har även uttryck att reglerna tillämpats 
på ett sätt som upplevdes som kränkande eller bestraffande. De program vilka de inskrivna 
varit mest nöjda har varit de program där det funnits flexibilitet i rutiner, mindre program och 
god relation med personalen. Detta är ett problem vilka forskare menar även är svårt att 
möjliggöra i den formen av behandling (Danielsson, Bengt m fl s 21 ) (Johnson m fl 2014 s 
26). Vad som framkom i ett flertal studier och så även i socialstyrelsens intervjustudie 
”Brukares erfarenheter av och syn på̊ sin behandling ”, är att trots att de är avgörande för 
huruvida en behandlingsintervention ska bli framgångsrik eller inte krävs god tillgänglighet 
samt ett tillvaratagande av personen ifråga erfarenheter och synpunkter. LARO-programmet 
visar på brister inom samtliga av dessa områden. Intervjustudien visade även på att personer 
avvaktat med att söka till ett LARO-program eftersom de såg behandlingsformen som alltför 
kontrollerande eller integritetskränkande. De fanns även de som medvetet avvaktat med 
sökandet i rädslan för att utredas och vara i behov av socialtjänsten (Johnson m fl 2014 s 24-
25). 
 
Det finns även en annan problematik för de personer vilka kommit långt i sin 
rehabiliteringsprocess, eftersom de ständigt är i behov av att uppvisa en skötsamhet genom 
exempelvis negativa urinprov. Dessa personer får därför svårt att någonsin riktigt komma ur 
missbrukarrollen vilket resulterar i att rehabiliteringsprocessen saknar ett slut. En annan 
baksida är att de personer vilka är inskrivna i ett LARO-program inte normaliseras samt får en 
ny identitet som ex- missbrukare (Danielsson, Bengt m fl s 20-21). Många upplever att de har 
svårt att komma ifrån missbruksstämpel och även om de sköter programmet är de ständigt 
utsatt för misstankar och misskötsel (Ekendahl, Mats m fl 2015 s 16).  
 
5.1.4   Läckage 
 
En kritik vilken brukar riktas mot LARO-läkemedlen är att de narkotikaklassade preparaten 
skulle bidra till stora läckage ut på den svarta marknaden. Både metadon och buprenorfin 
finns tillgängliga även utanför hälso- och sjukvården. En utredning av socialstyrelsen har 
därför tillsats för att ta redan på vars dessa preparat kommer från, rapporten heter 
”Buprenorfin och metadon på̊ den illegala drogmarknaden”. Statens kriminaltekniska 
laboratorium (SKL) samlade in uppgifter mellan september 2013- augusti 2014 om de 
aktuella läkemedlen som polisen beslagtog under perioden. Uppgifterna baserades på 
tillgängliga data vilka kunde bidra till att spåra läkemedlen så som batchnummer (visar från 
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vilken leverans en vara har kommit ifrån), beredningsform, dosering, mängd, antal, 
förpackningens språk, var beslaget gjordes samt att en förpackning ska ha funnits eller delar 
av en sådan. För den som vill läsa mer ingående kan själv läsa rapporten men dess 
information rör inte huvudsyftet med uppsatsen, fokus ligger på vad som anses vara en god 
missbruksvård. Precis som många andra marknader styrs även narkotikamarknaden efter 
utbud och efterfrågan. Vad som visat sig är att efterfrågan på metadon och buprenorfin är 
mycket liten bland ungdomar och yngre missbrukare. Den efterfrågan som finns är från en 
begränsad grupp med ett redan utvecklat missbruk av opiater. (Bodenfält m fl 2015 s 35). 
Socialstyrelsens bedömer att läckaget av metadon eller buprenorfin från de svenska LARO-
verksamheterna är begränsat. Cirka 10 % av den receptbelagda buprenorfinen har sålts på den 
svarta marknaden och beskrivs därför som läckage. Andra orsaker än läckage bidrar till att 
LARO-läkemedlen finns utanför den legala marknaden. Polisen har beslagtagit och spårat 
preparaten vilket resultaten visar på i huvudsak är illegalt insmugglat buprenorfin från 
Frankrike. Rapporten ” Buprenorfin och metadon på̊ den illegala drogmarknaden”, menar 
därför att ett annat sätt att se på det är att illegal införsel, kan ha en större betydelse än läckage 
(Bodenfält m fl 2015 s 7). Rapporten visade även på andra orsaker till varför LARO-
läkemedlen finns på den svarta marknaden så som receptförfalskning och stölder (Danielsson 
m fl 2015 s 35-36). 
 
5.2   12-stegsbaserad behandling enligt Minnesotamodellen  
 
Behandlingsprogrammet har funnits i Sverige under en lång tid och även kriminalvården 
använder sig av 12-stegsprogrammet sedan 1995. 12-stegsprogrammet är ett kognitivt 
behandlingsprogram där varje person får kartlägga sina egna tankemönster samt träna på att 
förändra dessa (www.kriminalvarden.se). Programmet bygger på stöd från personer med 
liknande erfarenhet samt gemenskap och att förändringen kommer från var och ens arbete 
utifrån de 12 stegen. Inom tolvstegsrörelsen menar man att det första som måste ske är den 
som är beroende också måste erkänna beroendet innan framsteg för ett tillfrisknande ska vara 
möjligt. Några vitala delar för att det ska vara möjligt är att först erkänna för sig själv att 
denne är maktlös för beroendet, samt att livet blivit ohanterligt. Att denne inte är ansvarig för 
sin sjukdom men däremot ansvarig för sitt tillfrisknande och slutligen att det inte längre går 
att skylla sitt beroende på människor, platser eller saker, utan att den beroende måste möta 
sina egna problem och känslor (www.nanorr.org/pdf/ip16.pdf).  
 
5.2.1   De tolv stegen och traditioner 
 
Eftersom uppsatsen valt att se över missbruk i form av narkotika följer därför listan över 
Anonyma Narkomaners (NA- narcotics anonymous) 12 steg; 

1.   Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit ohanterliga.  
2.   Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka.  
3.   Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, som vi uppfattade 

honom.  
4.   Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.  
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5.   Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra 
fel.  

6.   Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.  
7.   Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.  
8.   Vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att 

gottgöra dem alla.  
9.   Vi gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle skada 

dem eller andra.  
10.  Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. Vi sökte 

genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, som vi 
uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrkan 
att utföra den.  

11.  När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att 
föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter 

12.  När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att 
föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter (www.nanorr.org/pdf/ip16.pdf). 

Stor vikt läggs även vid de tre principerna ärlighet, öppet sinnelag och villighet. Förutom de 
tolv stegen förespråkas även de tolv traditionerna; 

1.   Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand; personligt tillfrisknande är 
beroende av NA:s enighet.   

2.   För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud såsom han kan 
komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de 
styr oss inte.   

3.   Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.   
4.   Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper 

eller NA som helhet.   
5.   Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den beroende 

som fortfarande lider.   
6.   En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad 

inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar, egendom 
eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.   

7.   Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.   
8.   Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan 

anställa personal för speciella uppgifter.   
9.   NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser eller kommittéer för 

serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.   
10.  Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn aldrig 

dras in i offentliga tvister.  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11.  Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. 
Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, 
radio och film.   

12.  Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss 
ständigt om att ställa principer framför personligheter (www.nanorr.org/pdf/ip1.pdf). 

 

12-stegsbaserad behandling enligt Minnesotamodellen bygger på AA:s och NA:s 
tolvstegsprogram. Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende är ursprungligen 
utarbetat i Minnesota, USA av Anonyma Alkoholister (AA) under 1940-50-talet och bygger 
på de 12 stegen. Sedan Anonyma Alkoholister grundades har ett flertal andra 12-stegsrupper 
bildats. Först startades Al-Anon (för anhöriga) och sedan Anonyma Narkomaner och idag 
finns ett flertal för bland annat matmissbrukare, sexmissbrukare, medberoende, 
arbetsnarkomaner osv (Bergström (2014) s 351). En kritik vilket brukar riktas mot 12-
stegsprogrammet är att det är religiöst, detta eftersom det talas mycket om gud och andlighet. 
Även om 12-stegsrörelsen har kristna rötter och att det därför även får kritik från icke troende, 
enades man inom 12-stegsrörelsen om att formuleringarna rörande gud, är ett perspektiv på ”
som du uppfattar honom”(Bergström 2014 s 348).  
 

5.2.2   Behandlingsformen 
	  
En 12-stegsbaserad behandling kan bedrivas både i privat och offentlig regi och är en form av 
missbruksbehandling. De som arbetar med behandlingsformen är såväl sjukvården i form av 
läkare, sjuksköterskor och psykologer till socialarbetare, präster och alkohol- och 
drogterapeuter. Beroende på behandlingshem ingår även en avgiftning vilket även är en del av 
det ursprungliga konceptet för behandlingsmetoden. Utbildningen för en alkohol-och 
drogterapeut med 12-stegsinriktning kan variera i längd och erbjuds av ett flertal olika 
utbildningsanordnare. En vanlig förutsättning för att utbilda sig är personen har egna 
erfarenheter av 12-stegprogrammte genom deltagande i AA, NA eller anhörighetsgrupper 
(www.socialstyrelsen.se).  
 
Hela behandlingen bygger på synen av att ett beroende är en kronisk sjukdom vilket inte kan 
hanteras annat än genom en helnykterhet. Syftet med behandlingsformen är att den beroende 
ska få kunskap samt insikt om de negativa konsekvenserna samt att de ska få en introduktion 
till AA (Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner). Ett förtydligande är på sin 
plats angående AA och NA, ingen av dessa har professionella behandlare utan är fristående 
och egenfinansierade från själva 12-stegsprogrammet. AA och NA är en självhjälpsrörelse där 
andra personer med alkohol- eller drogproblem kan möta andra i samma situation, samt är 
öppet för alla med viljan att upphöra med sitt drickande eller drogande. Däremot uppmanas 
personer vilka genomgått behandlingen att delta på AA eller NA möten för att upprätthålla sin 
nykterhet eller drogfrihet, samt skapa en förbättrad livskvalitet för denne samt anhöriga. 
Många har även en sponsor, en person vilket den beroende känner förtroende inför och som 
har kommit länge i sitt tillfrisknande. Sponsorns funktion är att hjälpa en annan beroende att 
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jobba sig igenom de 12 stegen, samt att vara en hjälpande och stödjande person. I valet av 
sponsor brukar ett råd vara att välja någon av samma kön för att undvika exempelvis 
kärleksrelationer (Bergström 2014 s 352). En behandling inom slutenvård är ungefär sex 
veckor med daglig terapi vilket sedan följs upp med eftervård under ett års tid. Om 
behandlingen enbart är under öppenvård sker dagliga träffar under den första månaderna och 
glesas sedan ut (www.socialstyrelsen.se). 
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5.2.3   Vikten av gemenskap 
 
En central komponent i behandlingen är att den beroende ska känna identifikation till andra i 
samma situation och därigenom få stöd. Inom NA menar man att någon som är ensam i sitt 
beroende är i dåligt sällskap. I en 12-stegbehandling är gemenskapen av stor betydelse 
eftersom vikten av att dela med sig också innebär att arbeta sig igenom tankar och känslor och 
minska benägenheten att handla efter vad som kan upplevas som ej hanterbara tankar och 
känslor. Att då dela med sig till en annan person med liknande erfarenheter öppnar upp för 
möjligheten att även den personen haft liknande upplevelser och därför kan berätta vad som 
fungerat och inte för denne. Att tillhöra en grupp och inte kämpa ensam är också ett sätt att 
skapa en relation till en högre makt som alltid kan finnas med personen enligt NA 
(www.nanorr.org/pdf/ip7.pdf) 
 
En 12-stegbehandling sker därför vanligtvis i grupp vilket i sin tur leds av alkohol- och 
drogterapeuter. Terapeuterna har oftast haft egna eller liknande erfarenheter av 
beroendeproblematiken och 12-stegsprogrammet. Behandlingsformen utgår från 
föreläsningar, videofilmer om exempelvis sjukdomsbegreppet, medicinska och psykologiska 
konsekvenser av ett beroende samt om de 12 stegen. Gruppdeltagarna får under behandlingen 
redovisa och återkoppling inom gruppen, samt arbeta med skriftliga uppgifter rörande sin 
livshistoria och negativa konsekvenser av sitt beroende. Den som genomgår en 12-
stegbehandling bjuder även in sina anhöriga där de ges möjligheten att dela med sig av sina 
upplevelser kring dennes beroende (www.socialstyrelse.se). 
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6   Fördjupad analys (steg två) 
 
Subjektet är med andra ord enligt Foucault något som finns utspritt i diskursen och påverkas 
beroende på kunskapsfält. Ett subjekt kan i sin tur omvandlas till ett objekt, något vi vet något 
om inom diskursen. I den här uppsatsen blir missbruksvården ett decentrerat subjekt inom två 
olika angreppssätt, där läkemedelsassisterad behandling är en utsaga och 12-stegmodellen är 
en annat utsaga inom subjektet missbruksvård. Vad Foucault vill belysa inom en 
diskursanalys är att inget av dessa angreppssätt är självklara. Båda utsagorna är olika till sin 
form, utspridda i tiden och bildar en helhet där de hänför sig till objektet för vad de försöker 
beskriva som en god missbruksvård, dess ideologi. Båda utsagorna inkluderar vikten av en 
god vård för individen samt hur dess sjukdomsbild, genom en regelbundenhet kan hanteras på 
bästa sätt för att uppnå en god livskvalité, samtidigt som dessa utsagor försöker exkluderar 
varandras objekt (ideologi) inom samhällsdiskursen, subjektet för god missbruksvård. 
 
Uppsatsen vill belysa utifrån Foucaults hur dessa två utsagor är ett sätt att visa på hur god 
missbruksvård inte är något självklart, utan konstruerat inom ett kunskapsfält genom två olika 
utsagor. Vad som anses vara god missbruksvård är med andra ord inte självklart utan en fråga 
om perspektiv och sanningseffekt. Sättet att tala om missbruksvård är med andra ord inte 
neutralt vilket synliggörs i hur diskursen är en social praktik som också formar vår sociala 
värld. Båda dessa utsagor vilka utgör objekt i missbruksdiskursen är beskrivna som konkreta, 
individuella samt kontextbundna i sin form i analysens första del. De är bägge väl socialt 
förankrade över tid vilket också innebär att de har en regelbundenhet i sig. Trots detta är inte 
vikten i sig vad som är sant eller falskt i dessa utsagor utan för hur sanningseffekterna skapas 
inom diskursen.  
 
Analysen har hittills försökt synliggöra varför båda av dessa utsagor inte kan vara något annat 
än de är, baserat på dess ideologi som objekt samt på vilket sätt dessa utesluter den andre. 
Analysen ska nu genom artiklar visa på vilket sätt dessa utesluter den andre under analysens 
tredje del, samt hur dess sanningseffekt skapas inom diskursen. På vilket sätt gör den 
läkemedelsassisterade behandlingen respektive 12-stegsbehandlingen anspråk inom områden 
god missbruksvård inom samhällsdiskursen? För att ta reda på det ska uppsatsen nu utifrån 
hur Foucaults metodologi vilket tillämpats ovan försöka belysa hur missbruksvården går från 
ett subjekt till objekt inom båda utsagornas kunskapsfält, samt hur dess sanningseffekt skapas 
inom diskursen genom artiklar tagna ur just denna samhällsdiskurs, för vad som anses vara en 
god missbruksvård.  
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7   Artiklarna (steg tre) 
 
Nedan följer den första av tre artiklar. Den första artikeln är skriven av Mikael Lund och heter 
”Läkemedel flödar ut på den illegala marknaden”. Artikeln publicerades på Svenska 
dagbladets debattsida Brännpunkt den 30 december 2013. Samtliga artiklar är hämtade från 
samma tråd, alltså de är artiklar vilket svarar till varandra. Artiklarna är direktciterade utifrån 
hur de publicerats på debattsidan Brännpunkt.  
 
7.1   Läkemedel flödar ut på den illegala marknaden (artikel 1 av 3) 
 
Det finns en behandlingsmetod som förespråkar total avhållsamhet, en metod som ger 
människan/missbrukaren/den beroende möjligheten att leva ett fritt liv utan droger och som 
ger dem att val på en daglig basis att leva ett värdigt liv. Det är en metod som är holistisk och 
ser till människan som helhet. Den bygger på kognitiv terapi både enskilt och i grupp. 

Det är tusentals människor som är beroende eller alkoholister som lever på detta sätt i Sverige 
idag. Vår erfarenhet inom behandling, och de erfarenheter som görs dagligen av de 
misslyckade insatser som droger på recept är, talar för sig själv. Denna empiriska kunskap är 
något som det talas väldigt tyst om. Det finns en grupp av beroende/missbrukare som varken 
kan eller vill bli drogfria och som är en fara för sig själva och samhället. Denna grupp kan 
behöva drogersättning men detta måste vara den sista åtgärden eller lösningen på problemet. 

Trots det kan denna sista grupp bli drogfria om de en gång fått smak på vad drogfriheten kan 
ge i senare skede i livet. 
 
Efter att ha arbetat med total avhållsamhet som recept på drogberoende står jag och vi i 
behandlingsbranschen frågande till varför det är så tyst i medierna runt denna metod, som 
enligt Socialstyrelsens egen SBU-rapport är den mest effektiva metoden för att få folk nyktra 
och drogfria. 

Okunskapen om beroendets natur är uppenbar när sjukvården uttalar sig i termer av att det 
finns en ny typ av missbrukare/beroende. De flesta missbrukare/beroende tar den drog som 
finns framför näsan på dem om inte deras favorit- eller huvuddrog finns tillgänglig. Problemet 
idag är att den illegala marknaden flödar över av lagligt förskrivna droger, där är sjukvården, 
läkemedelsindustrin och läkarna det är de som förser marknaden med dessa 
 
Förr i världen var den illegala marknaden renare. Det fanns amfetamin, hasch, heroin, kokain, 
morfin och någon gång då och då LSD och en liten del lagligt förskrivna droger plus alkohol. 
Numera flödar, som tidigare nämnts, de lagligt förskrivna drogerna som bensodiazepiner, 
sömnmedel, smärtstillande, som Citodon, Tramadol och Treo Comp, och andra droger som 
Ritalin, Metadon, Subutex, Subuxone och kombinationsläkemedel, till exempel Lyrica, och 
detta blandas friskt med de illegala drogerna och alkohol. 

Hela systemet läcker och på så sätt har sjukvården och läkarna blivit de nya langarna. 
Effekterna av detta blir oöverskådliga och kombinationerna av droger oändliga. Folk dör av 
överdoser och konsekvenser av blandningarna. Dessutom är det enklare för ungdomar idag att 
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få tag i piller av alla de slag än alkohol på gatan och ute i förorten. De hittar till exempel 
bensodiazepiner, smärtstillande, Metadon och Subutex och blir beroende av detta men nästa 
gång de vill handla så finns bara heroin eller andra illegala droger. Det smittar bakvägen, och 
på grund av detta har vi nyrekrytering till den illegala marknaden. Idag finns det de som bara 
sysslar med försäljning av dessa legalt förskrivna droger. 

Det förvånande är inte att missbrukarna/de beroende dör utan att sjukvården verkar förvånade 
över att de dör och de står handfallna inför detta. Det verkar vara en brist på kunskap, 
ansvarstagande och självrannsakan. 

De som arbetat länge med beroende på vårt sätt vet att om vi skall kunna göra något åt själva 
beroendet så måste patienten var totalt avhållsam från alla sinnes- och stämningsförändrande 
substanser och avgiftad från alla droger inklusive alkohol. Det går inta behandla de 
bakomliggande orsakerna till beroendet och nå den beroende känslomässigt om den har 
droger i sig. Behandlingen är omöjlig rent terapeutiskt och det friska jaget kan inte få plats att 
växa. 

Obehandlade känslor från barndom och konsekvenser av drogberoendet gör att patienten till 
slut blir desperat, deprimerad och hamnar i känslor av hopplöshet, maktlöshet, får ångest och 
vet ingen väg ut ur eländet än att ta sitt liv. Droger (inklusive lagligt förskrivna) generar skam, 
skuld, låg självkänsla, sorg, sömnproblem, depression och ångest. Sjukvården försöker bota 
symptomen med mer droger vilket i sin tur generar mer ångest som kräver mer medicin och så 
undrar man varför missbrukarna tar sitt liv. 

Det som är det värsta är att man tar bort hoppet om ett bättre liv och tron på att personen kan 
förändra sitt eget liv genom att säga: Du får nog gå på medicin (läs droger) resten av ditt liv. 
Att det inte går att sluta med till exempel heroin är en myt och ren lögn. Det finns många 
heroinister som lever drogfria precis som det finns massor av alkoholister som är nyktra i 
Sverige idag. 

Många som kommer till behandling upplever konceptet med total avhållsamhet som en 
befrielse. De slipper ha kontroll på något de aldrig kunnat kontrollera. Acceptansen av att jag 
har en sjukdom kallad beroende (addiction) gör att avhållsamheten blir enkel. Jag och droger 
inklusive alkohol går inte ihop. Jag kan och vill inte helt enkelt ta något som förändrar mitt 
sinne. 

Reaktionen som den beroende har är friskt. Det är hela hans system skriker att du skall sluta 
misshandla dig själv, din kropp och ditt psyke. För oss som arbetar med total avhållsamhet, 
får höra detta varje dag i behandlingssammanhang. 

Det stora problemet som alla beroende har är toleransökningen, alltså att en beroende alltid 
vill ha mer. Som en drogberoende uttryckte det: ¨ More is my drug of choice¨. Att ha en 
beroende på en stadig dos receptförskriven medicin (till exempel Subutex) är en utopi och en 
brist på kunskap hur beroendet fungerar. Detta gör att de flesta som ingår i 
drogersättningsprogram tar andra droger eller dricker alkohol vid sidan om i ett så kallat 
sidomissbruk. 

Beroendet är en progressiv, obotlig och genetiskt betingad sjukdom som det går att tillfriskna 
ifrån. Det behövs hjälp för att klara det men det är en hjälp till självhjälp som kostar initialt 
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men som sedan inte kostar samhället någonting, Dessa tusentals människor bidrar till 
samhället med både mänskligt och ekonomiskt kapital, istället för att gå omkring som 
drogade, känslomässigt döda människor utan hopp om förändring. I metoden finns det en 
obändig tro på människans egen förmåga att förändra sig själv och tillvaron. De är inga 
hjälplösa offer. Det handlar om människosyn och var vi lägger vår energi och vårt 
engagemang (www.svd.se). 
 
7.2   Oseriös kritik av beroendevården (artikel 2 av 3) 
	  
Som svar på denna artikel publicerade Joar Guterstam artikeln ”oseriös kritik av 
beroendevården” den 1/1 januari 2014;  
 
Företagaren Mikael Lund riktar i en artikel på Brännpunkt 30/12 allvarliga anklagelser mot 
sjukvårdens personal, och hävdar att de genom att förskriva läkemedel förvärrar missbruket 
och orsakar den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige. Istället borde vi i sjukvården 
lära oss av Lunds företag och dess ”holistiska” metod, som helt enkelt botar patienterna från 
deras beroende. 

Som belägg för dessa häpnadsväckande påståenden sprider Mikael Lund i sin text en rad 
missuppfattningar och myter om beroendetillstånd och deras behandling. Felaktigheterna är 
alltför många för att bemöta i en kort replik. Det känns dock angeläget att påpeka att han inte 
har något som helst att göra med oss som idag arbetar med beroendeforskning och -
undervisning på Karolinska Institutet. 

En annan viktig punkt att korrigera är att varken Socialstyrelsen eller SBU (vilket är två helt 
olika myndigheter) rekommenderar någon enskild ”holistisk” eller ”kognitiv” metod som den 
mest effektiva. Vid heroinberoende har läkemedelsassisterade behandlingsprogram överlägset 
bäst evidens vad gäller att förbättra överlevnaden och möjliggöra rehabilitering. Trots strikta 
kontroller förekommer läckage från behandlingen, men forskare från Malmö högskola har 
nyligen konstaterat att dessa läkemedel inte fungerar som inkörsport till missbruk bland unga 
människor i Sverige, utan används inom en snäv krets av personer med etablerat tungt 
missbruk. Vid nikotinberoende kan man receptfritt köpa nikotinersättning, men för andra 
beroenden än heroin och nikotin finns ingen ”ersättningsbehandling”. Det vanligaste 
läkemedlet i beroendevården är tvärtom spärrmedicinen disulfiram (Antabus) mot 
alkoholberoende. 
Trots de senaste decenniernas utveckling av nya läkemedel och psykosociala behandlingar 
finns det ingen enskild metod som hjälper alla beroendepatienter. Den gedigna 
Missbruksutredningen från 2011 konstaterade därför, precis som alla andra seriösa bedömare, 
att den svenska beroendevården behöver professionaliseras och bredda sitt evidensbaserade 
behandlingsutbud. 

Våra ansvariga politiker har tyvärr ännu inte visat den handlingskraft som krävs för att 
förverkliga Missbruksutredningens förslag. Än idag kan därför desperata patienter och deras 
familjer drivas i händerna på skojare med hemsnickrade titlar som ”beroendeterapeuter”, vilka 
påstår att deras metod är den enda rätta. Det förekommer charlataner som föraktfullt kallar de 
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som valt en annan väg till återhämtning för ”drogade, känslomässigt döda människor”. Detta 
är en skandal. 

Om vi vill minska skadorna från alkohol och andra droger, bör vi erbjuda behandling som 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för den enskilde patienten. Mikael 
Lund tycks stå för någonting helt annat (www.svd.se). 
 
7.3   Vår modell är väl beprövad (artikel 3 av 3) 
	  
Den sista artikeln ”vår modell är väl beprövad” är en slutreplik av Mikael Lund utifrån Joar 
Guterstams artikel ovan. Artikeln publicerades på Dagens nyheters debattsida brännpunkt den 
7/1 2014. 
 
Detta är min replik på Joar Guterstams inlägg eller snarare personliga påhopp (Brännpunkt 
1/1). Hans replik är ett sätt att ta bort fokus från det egentliga ämnet. 

Den behandling jag bedriver har ramavtal med 46 kommuner i Skåne och södra Sverige. Vi 
har blivit upphandlade av SKL Kommentus. 

Alla som arbetar och som kommer att arbeta med oss har adekvat utbildning inom respektive 
disciplin, inklusive jag själv som gjorde min utbildning till terapeut 1993-94. 
Jag har också utbildat personal inom kommun, stat och privata näringslivet och har varit 
inbjuden föreläsare i olika sammanhang. Jag har även utformat behandlingsprogram och 
startat behandlingar både i Sverige och i Danmark. 

Att jag har egen påhittad metod är rent trams. 

Behandlingen bedrivs i öppen form. Behandlingsmetoden grundar sig på Minnesota-modellen 
som är 12-stegsinriktad. Det är metoden för att behandla beroendet och människan bakom 
beroendet. 

Vi ser beroendet som en sjukdom som har tydliga symptom, orsaker, förlopp och utgångar. 

Den ger konsekvenser psykiskt, fysiskt, socialt och andligt. Att använda spärrmedicin och 
något samtal då och då räcker inte för detta. 

De flesta patienter har psykiatriska symptom när de börjar behandlingen men de försvinner 
oftast med tiden när de avstår från att ta något som är sinnesförändrande. Huvudparten 
behöver heller inte någon medicinering när behandlingen är klar. Behandlingen är en hjälp till 
självhjälp. Drogfriheten och nykterheten är bara ett delmål, sedan kommer själva 
behandlingen av beteenden, attityder, känslor och tankemönster skapade av beroendet, den så 
kallade beroendepersonligheten. Antabus använder vi väldigt sällan och Campral använder vi 
inte överhuvudtaget. Dessa preparat bearbetar inte själva beroendet. Det gör bara patienten 
avhållsam. 

Metoden har funnits i USA sedan 1950-talet och i Sverige sedan mitten på 1980-talet. 
Metoden har utvecklats och är väl beprövad med kända resultat. Det finns många 
behandlingshem och öppenbehandlingar som arbetar enligt denna metod i Sverige. Metoden 
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används inom Kriminalvården på till exempel Skänningeanstalten och inom SIS. Bara i Skåne 
är det minst fem behandlingar som vi känner till och flera i Danmark. 

I USA är de mest kända Betty Ford-kliniken, Hazelden Foundation och Dr Drew i Pasadena. 
Ytterligare information om vår behandling finns på www.humangardening.se. 

Förutom behandlingen går våra patienter på 12-stegsmöten som AA (Anonyma Alkoholister) 
och NA (Anonyma Narkomaner). Dessa självhjälpsgrupper växer i antal hela tiden och bara i 
Sverige hålls det varje vecka cirka 1600 AA- och NA-möten. Dessa möten kostar inte 
samhället något, de är självförsörjande. 

Juterstam hävdar att legalt förskrivna droger, så som Subutex och Metadon, bara når tunga 
missbrukare. Min erfarenhet är att många unga missbrukare hittar dessa preparat på gatan och 
har flerårigt missbruk av dessa illegalt införskaffade preparat. 

Det är många som delar mina åsikter, se till exempel Gunnar Bergströms blogg. 

Mitt mål och syfte med den första artikeln var att skapa debatt och detta är nu uppnått 
(www.svd.se). 
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8   Teoretisk analys (steg fyra) 
Den här studien innehåller texter av två olika författare (diskursiv praktik), vilket innebär att 
texter blivit producerad men även konsumerad av mottagaren. Båda författarna hänvisar till 
två olika system, där grundtanken för en god missbruksvård skiljer sig markant åt. Ena 
systemet förespråkar behandling med hjälp av narkotikaklassade läkemedel, och det andra 
systemet en behandling vilken förespråkar en total nykterhet. De har olika utgångspunker för 
vad en god missbruksvård är, vilket innebär att andra samhällskrafter än enbart den diskursiva 
praktiken är av betydelse. Detta eftersom den diskursiva praktiken uppstår utifrån det system 
texten producerats inom. Diskursens innebörd för vad som ska lyftas fram är att den sociala 
praktiken strävar efter att definiera  vad som är en god missbruksvård. Detta sker i huvudsak 
genom att inverka, och om möjligt förändra vår sociala struktur hos mottagaren genom att 
motta och tolka texten.  Anledningen till  att textmaterial från både läkemedelsassisterad 
behandling och 12-stegsbehandling är för att påvisa en spegling av två olika sociala 
strukturer. Att en god missbruksvård är ett politiskt ställningstagande blir synligt i och med att 
båda författarna vill engagera till en social förändring. Båda författarnas texter blir en 
ideologisk fråga om  makten över att definiera vad som är en god missbruksvård. Båda 
författarna har producerat texter och läsaren har tolkat texterna, vilket handlar om  en social 
praktik för vad som anses vara  god missbruksvård.  
 
Texterna har med andra ord en relation till den sociala praktiken men formas utifrån den 
diskursiva praktiken där texten produceras och konsumeras. Här uppstår inte enbart 
ideologiska konflikter mellan två olika behandlingsinriktningar utan speglar även ojämlika 
maktförhållanden mellan samhällsvetenskap (12-steg) och naturvetenskap 
(läkemedelsassisterad). Ojämlikheten består av att det blir en konflikt i evidens vilket den 
läkemedelsassisterade behandlingsformen kan dra nytta av i sina argument gentemot 12-
stegbehandling. 12-stegsbehandling försöker istället att vinna mark genom att rikta fokus mot 
människovärde och betydelsen för innebörden av drogfrihet. Deras motsatser till varandra 
bidrar till den ideologiska konflikt som uppstår i och med att motstånd inom den diskursiva 
praktiken skapas, vilket resulterar i en maktkamp. De sociala strukturerna förändras när  
kunskap reproduceras och förändring kan på så sätt äga rum. I och med att samhället blir allt 
mer individualiserat förändras och utvecklas även de sociala strukturer vilket individerna i ett 
samhälle förväntas följa. Bauman poängterar hur individen i allt högre grad bär ett eget ansvar 
och frigörs från det kollektiva och uppmanas till frihet för att följa nya sociala strukturer 
vilket präglas av individualism och ett eget ansvar. Att behandlingsformer med en 
individualistisk prägel får allt större inflytande kan därför förklaras i relation till  samhällets 
sociala strukturer vilka präglas av individualisering (Bauman s 171). Det är detta Farclough 
ville belysa i sin kritiska diskursanalys, makt och kampen om makt och för vad det är som 
inte sägs men som finns i texterna. Debattartiklarna i denna studie  antas påverka den sociala 
praktiken, men även de har i sin tur frammanats genom påverkan av de samhällsstrukturer 
som redan råder. Diskurser är skapade och formade av en social praktik vilket hör samman 
med den större sociala strukturen. Den sociala praktiken vilket utformar diskursen är därför 
både medvetet och omedveten redan påverkad och influerad av sociala strukturer och dess 
sammanhang. Den rådande sociala strukturen följs till dess att det sker en utvecklig inom den 
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sociala och kulturella reproduktionen och därigenom sker förändring och utveckling. De 
sociala strukturerna vilka präglas allt mer av ökad individualisering inverkar på samhället och 
dess människor. De allt mer individualiserade sociala strukturerna kan däremot inte förändras 
och utvecklas utan den diskursiva praktiken. Den  kritiska diskursanalysen och Fairclogh 
påvisar hur diskurs är en viktig form av sociala praktik, vilket både reproducerar och 
förändrar kunskap. Genom denna analys har diskursens innebörd lyfts fram genom att påvisa 
den sociala praktikens strävan efter att definiera vad som är en god missbruksvård genom 
textmaterial av Joar Guterstam och Mikael Lund (2013). Författarna strävar efter  att genom 
den diskursiva praktiken  inverka och reproducera det sociala och kulturella för att förändra 
en social struktur. Detta sker när läsaren mottar och tolkar texten inom denna diskursiva 
praktik. 
 
  



	   42	  

10   Resultat  
Beckers stämplingsteori om avvikande beteende eller avvikande handlingar, utgår från det 
faktum att avvikelsen skapas av samhället. Avvikelsen utgörs av uppsatta regler vilket är 
skapade av sociala grupper för vad de anser vara avvikande, och när någon bryter eller 
överträder dessa regler skapas själva avvikelsen. Den första grundläggande och individuella 
avvikelsen är att någon har utvecklat ett beroende av droger, samt att det gått så långt att 
denne nu är i behov av vård. För uppsatsens syfte, att se över vad som är en god 
missbruksvård, behöver förutom ovanstående även avvikelsen analyseras utifrån eventuell 
påverkan beroende på behandlingsform. Först måste en analys av själva drogberoendet som 
avvikande beteende analyseras och presenteras. När Becker studerade brott gjorde han en 
medveten förskjutning där fokus riktades bort från brott för att rikta fokus mot ett mer 
generellt problem än frågan om vem som begår brottet. Uppsatsen riktar inte fokus mot vem 
det är som använder droger eller varför, utan istället mot vad som är en god missbruksvård för 
någon med ett beroende. Fokus ligger därför på beroendet som en avvikelse sett utifrån två 
olika behandlingsformers syn på behandlingen av beroendet, för att minska avvikelsen och 
regelbrotten (Becker 2006 s 14). 
 
Att vara drogberoende är avvikande eftersom de väcker reaktioner från människor i samhället. 
Att användandet av droger ses som en avvikande handling är inte enbart en regel uppsatt av 
en social grupp i samhället, utan är även olagligt enligt svenskt lag. Becker fokuserar inte på 
normer utan om uppsatta regler vilket tydligt visar på när ett reglebrott begås. Den 
drogberoende blir enligt Becker utanförstående eftersom den drogberoende avviker från 
gruppreglerna, och betraktad som en viss typ av person, någon som inte går att lita på. I fallet 
med drogberoende är det uppenbart att det är ett så pass allvarligt regelbrott att sanktioner 
införs från samhället för att övervaka regeln att droger är olagligt, vilket i den här uppsatsen 
leder till behandling av beroendet. Avvikelsen har med andra ord blivit en produkt av en 
process som nu innefattar andras reaktioner på beteendet och ett avslöjande av regelbrottet. 
Att drogberoende är en allvarlig form av avvikelse beror på att reaktionen inte enbart är en 
egenskap hos själva beteendet, utan det uppstår en interaktion mellan den som begår 
handlingen och andras reaktioner av handlingen (Becker 2006 s 22-26). Samhället och dess 
människor försöker kontinuerligt att vidta åtgärder för att andra människor inte ska göra dessa 
fel och begå regelbrott.  
 
När ett regelbrott blivit uppmärksammat och avslöjat som ett avvikardrag innebär det även 
påtagliga konsekvenser för den personens hela livssfär. En konsekvens innebär att personen 
även tillskrivs andra symbolvärden och icke önskvärda egenskaper. Exempelvis att återfall 
målas ut som att de beror på en dålig karaktär (Agerberg 2013 s 33-34). Att förknippa ett 
beroende med dålig karaktär innebär även att personen med stor sannolikhet kommer att bli 
betraktad som avvikande eller inneha andra icke önskvärd egenskaper även i andra avseenden 
exempelvis genom att bli avskuren från deltagande i andra konventionella grupper. Detta kan 
komma att innebära isolering eftersom omgivningen saknar offentlig kunskap om och 
reaktioner på den avvikande handlingen. Även om ett utvecklat beroende ses som en kronisk 
sjukdom skyddar det inte den beroende från att i första hand behandlas utifrån 
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avvikandedraget och de tillhörande symbolvärdet. Ett beroende är en sådan avvikelseform 
som skapar svårigheter eftersom den inte är förenlig med förväntningar inom andra livssfärer. 
Detta skapar problem eftersom samhället är integrerat på så vis att sociala arrangemang inom 
en aktivitetssfär flätas samman med andra aktiviteter i andra sfärer (Becker 2006 s 40-41). I 
bakgrunden för uppsatsen belystes hur professor Charles O´Brien menar att alla sjukdomar 
har en social sida vilken är extra viktigt vid ett beroende; sociala kontakter, kamratinflytande, 
media, tillgång och priser på droger osv. Dock förändrar inte detta bilden av drogberoende 
som en kronisk, återkommande sjukdom (Agerberg 2013 s 41-42). Becker menar att detta 
beror på att avvikardraget innebär att vi i första han brutit mot en regel, och att den 
identifikationen väger tyngre och blir den styrande faktorn förre andra personliga egenskaper. 
Detta beror på att människor sorterar i den ordningen eftersom den avvikande personen är 
annorlunda. Det räcker inte att personen får en behandling utan ses fortfarande som beroende 
med tillhörande symbolvärde. Den beroende är inte enbart annorlunda, utan ses som någon 
vilket inte kan eller kommer att handla moraliskt, och att denne därför troligen kan komma att 
bryta mot andra viktiga regler. Eftersom samhället identifierat och stämplat personen som 
avvikande innebär det svårigheter för personen av bryta med sin missbrukspersonlighet, även 
efter att denne blivit drogfri. Detta eftersom identifieringen som beroende vägts in tyngre än 
andra egenskaper hos personen (Becker 2006 s 41). Becker förklarar detta genom att det 
avvikande beteendet och följden av hur andra reagerar på avvikelsen som i större utsträckning 
än själva handlingens inneboende egenskaper som leder till stämplingen. Därför blir inte 
fokus på en persons droganvändning, och att om droganvändningen upphör, försvinner 
stämpeln automatiskt. Utan det är den offentliga reaktionen på handlingen och dess 
tillskrivande symbolvärde som är av betydelse, och blir därför utanför individuell påverkan 
när denne väl blivit avslöjad och utpekad för sitt eller sina regelbrott (Becker 2006 s 42).  
 
Becker beskriver även en avvikande karriär när den beroende tagit steget in i en organiserad 
avvikargrupp eller när denne inser vidden av sitt beroende och att möjligheten att sluta inte 
längre finns. Steget och acceptansen för att ett beroende utvecklats har en stark effekt på 
dennes självbild. Att då träffa andra människor genom sin behandling med ett liknande 
beroende innebär att de har något gemensamt: sin avvikelse. Känslan av att inte vara ensam 
skapar en gemenskap för den beroende. Gemensamma synsätt och perspektiv om hur världen 
är och kan hanteras skapas. Hittills är denna process mycket lik för den som är aktiv i sitt 
missbruk och som driver denne allt längre in i det avvikande beteendet och regelbrotten blir 
allt fler. Missbruket har nu blivit det centrala i den beroendes liv och utvecklingen av en 
självuppfyllande profetia samt en karriär som avvikare tar fart ordentligt, vilket uppsatsen 
teoridel redan beskrivit. Den processen har skridit så långt att denne nu är i behov av 
behandling för sitt beroende, vilket är uppsatsens syfte och huvudfokus. Vad som därför är av 
intresse i analysen av debattartiklarna är den offentligt stämplade överträdelsen vilket alltid är 
ett resultat av ett initiativ, skribenternas initiativ. Förvisso är det så att den första offentligt 
stämplade överträdelsen är att personen blivit avslöjad och utpekad som avvikande i och med 
sitt beroende. Det är även ett stort regelbrott från samhällets sociala grupp, vilka grundat de 
regler att de anses vara avvikande med ett beroende. Becker menar att människan handlar på 
basis av hur de uppfattar världen och vad som finns i den. Om en människa ser på sin 
situation som verklig blir den även det till sina konsekvenser.  
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Att se ett drogberoende som ett samhällsproblem problematiseras även frågan för vem som 
definierar vilka sorters aktiviteter på vilka sätt (Becker 2006 s 13). I den här uppsatsen är den 
Joar Guterstam och Mikael Lund som står för det initiativet. Ett ställningstagande för en av 
dessa behandlingsformer innebär att det kommer leda till olika slutsatser för hur vi ser på en 
god missbruksvård. Mikael Lund och Joar Guterstam består enligt Becker av två skilda 
behandlingsformer med olika regler vilka strider och motsäger sig varandra, vilket resulterar i 
en oenighet om vilket slags beteende (behandlingsform) som är tillbörligt i en viss situation 
(för beroendet) (Becker 2006 s 27). Det finns med andra ord inte en absolut sanning för vad 
som är en god missbruksvård. Utan hur vi väljer att se på en god missbruksvård som verklig, 
blir den även det till sina konsekvenser. En meningsfull förskjutning innebär därför att fokus 
riktas bort från stämplingsteorin om avvikande beteende för själva drogberoendet, och fokus 
riktas istället mot det mer generella problemet för uppsatsens syfte, vad är en god 
missbruksvård? En avvikelse är en offentlig överträdelse och alltid ett resultat av ett initiativ 
eftersom regler inte skapas automatiskt. När en regel skapats kan också en kategori av 
människor anses vara avvikande och behandlas som utanförstående. För att en offentlig 
stämpling ska vara möjlig måste även avvikelsen upptäckas och utpekas för att människor ska 
kunna känna till samt göra något åt saken och därför måste allmänheten uppmärksammas, 
detta kräver att allmänheten blir medvetna, exempelvis genom debattartiklar. Förutom 
insikten om att en avvikelse skapas genom att andra reagerar på beteendet som avvikande, 
måste också en förståelse riktas mot att de regler som skapas och upprätthålls genom 
etikettering inte är allmänt erkända. Utan vad som är viktigt att poängtera är hur dessa tvärt 
om är föremål för konflikt och oenighet, de är en del av samhällets politiska process (Becker 
2006 s 27). Därav är metoden förenlig med teorin eftersom diskursen påvisar för hur 
sanningar skapas och dess effekter för hur vi upplever och ser på verkligheten. 
 
Själva avvikelsen blir med andra ord en produkt av företagsamhet som väcker krafter i 
samhället. Om inte allmänheten uppmärksammas om den offentliga överträdelsen som utgör 
avvikelsen, kan heller inte avvikelsen som består av att bryta regeln finnas (Becker 2006 s 
135). Frågan för vem som definierar vilka sorters aktiviteter på vilka sätt, sker genom den 
samhälleliga diskursen som metoden redan visat på. Att uppsatsen använder sig av 
diskursanalys som metod är därför ingen slump. Uppsatsens syfte är inte att visa på vilken 
vård som anses bäst, mer rätt eller fel. Däremot riktas uppmärksamheten mot ett mer generellt 
problem inom diskursen för vad som är en god missbruksvård och inte för vad som anses vara 
rätt eller den bästa missbruksvården. Att ta ställning för antingen 12-stegsbehandling eller 
läkemedelsassisterad behandling innebär att vi dras in i vad Becker ser som ett kollektivt 
grundantagande, genom vilket vi definierar för vad som i sin tur är fel, exempelvis att ersätta 
en drog med en annan på recept, eller tron på en total nykterhet. Detta blir ett försök för att 
vidta åtgärder för att andra människor inte ska göra dessa fel. Både Joar Guterstam och 
Mikael Lund försöker därför genom sina artiklar uppmärksamma allmänheten att vidta 
åtgärder för att läsaren inte ska ta ställning för den andres behandlingsform. De gör detta 
genom att påvisa och avslöja när den andre bryter mot dessa regler inom den andres 
kunskapsområde och dess behandlingsform. De försöker båda styra handlingsfältet för vad 
som är en god missbruksvård genom sina sanningseffekter. Mikael Lund skriver i sin sista 
artikel att hans syfte hade blivit uppnått i och med att det uppstått en debatt mellan 
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behandlingsformernas olika syn på en god missbruksvård. Båda behandlingsformerna har 
regler inom sitt kunskapsfält för vad de anser är en god missbruksvård med två skilda 
grundantaganden. Frågan för om det är rätt att ersätta droger med narkotikaklassade 
läkemedel på recept, har även påverkan för individen. Uppsatsen har tagit upp att de finns 
personer som känner att det är svårt att lämna missbruksidentiteten i ett laroprogram på grund 
av de tillhörande symbolvärdet. För den som väljer 12-stegbaserad behandling erkänner denne 
och ser sig själv som en nykter narkoman, accepterar stämplingen men inte dess tillhörande 
symbolvärde. De faktum att avvikelsen skapas av samhället kvarstår även inom denna debatt, 
där båda skribenterna offentligt försöker stämpla den andre behandlingsformen som 
avvikande, innebär även att de indirekt fortsätter att stämpla de personerna vilka redan ingår i 
respektive behandlingsform. Något som försvårar för den beroende att skapa sig en ny 
identitet. Charles O´Brien, vilken nämnts tidigare i uppsatsen menar att en framgångsrik 
behandling inte är densamme som bot. Vad både 12-stegbehandling och läkemedelsassisterad 
behandling däremot visar är att det finns en koppling mellan behandlingsformen och 
behandlingsresultat, men att det på samma gång inte automatiskt eller garanterat ses som en 
god missbruksvård. Att göra ett ställningstagande för en av dessa behandlingsformer innebär 
också att det kommer leda till olika slutsatser för hur vi ser på en god missbruksvård. Det 
finns med andra ord inte en absolut sanning för vad som är en god missbruksvård. Utan hur vi 
väljer att se på en god missbruksvård som verklig blir den även det till sina konsekvenser. 
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11   Diskussion 
Vad uppsatsen velat belysa är hur subjektet (vad är en god missbruksvård), inte har någon 
egen självklar grund utan är decentrerat. Subjektet skapas alltså genom diskursen och på olika 
sätt beroende på angreppssätt och dess sanningseffekter. Foucault menar att det är 
diskursanalysens syfte att reda ut vad det är inom diskursen som gått från att vara ett subjekt 
(vad en god missbruksvård bör vara), till att vara ett objekt som vi vet något om för ett 
kunskapsfält. Objekten är 12-stegmodellen och den läkemedelsassisterade behandlingen som 
båda lagt fram sin sanning genom sitt angreppssätt inom sitt kunskapsfält, dess utsaga. 
Genom analysen har diskursens innebörd lyfts fram genom att påvisa den sociala praktikens 
strävan efter att definiera vad som är en god missbruksvård genom textmaterial av Joar 
Guterstam och Mikael Lund (2013). Författarna strävar efter att genom den diskursiva 
praktiken  inverka och reproducera det sociala och kulturella för att förändra en social 
struktur. Båda författarna har producerat texter och läsaren har tolkat texterna, vilket handlar 
om en social praktik för vad som anses vara  god missbruksvård. Det sociologiska problemet 
ligger i hur de som producerar texten både påverkar strukturer i samhället men att även de i 
sin tur är påverkade av de rådande sociala strukturer som ligger till grund för 
textproduktionen. Vad diskursen avsåg att synliggöra i analysen är ojämlika maktförhållanden 
i samhället och hur de inverkar på den sociala strukturen, sociala praktiker och 
textproduktionen vilket sedan tolkas av läsaren.  
 

I Anna Kåvers bok ”himmel, helvete och allt däremellan”citerar hon filosofen Aristoteles. 
Aristoteles menade att alla ting och företeelser kan delas in i materia och form;  
 
”En stol är gjord av trä, lim, nubb, stoppning och tyg (materia). För att dessa saker ska 
kunna kallas för en stol måste de olika delarna vara hopsatta på ett visst sätt (form). Om vi 
placerade alla föremålen i en hög på golvet skulle vi knappast kalla det för en stol. Stolen blir 
stol, inte bara på grund av materia och form, utan även på grund av dess funktion – man kan 
sitta på den (funktion)”(Kåver 2009 s. 46). 
 
Vad citatet av Aristoteles ovan vill påvisa för uppsatsen syfte är att det är svårt att utstaka för 
vad som är god missbruksvård. Båda dessa behandlingsmetoder är godkända och används 
inom missbruksvården i vårt samhälle, men med väldigt olika grundantaganden. Materia och 
form skiljer sig åt men båda vill samma sak, en god missbruksvård vilket ska hjälpa den 
beroende att tillfriskna. Båda behandlingsmetoderna vill göra anspråk för vad som är god 
missbruksvård genom sin sanning inom sitt kunskapsfält. De vill fylla en funktion för individ 
och samhälle samtidigt som de utesluter den andre, de är inte förenliga med varandra även om 
syftet är detsamma- ett tillfrisknande för individen. Mikael Lund menar att grundantagandet 
för 12-stegmetoden är total avhållsamhet och att den metoden ger individen mest värdighet 
och ser till människan som en helhet. Genom Mikael Lunds sanning gör han på så sätt 
anspråk för subjektet, vad som är en god missbruksvård. Genom sin ideologi som objekt och 
kunskapsfält som utsaga utesluter han det läkemedelsassisterade perspektivet genom att se det 
som misslyckade insatser med droger på recept. Joar Guterstam menar å andra sidan att den 
behandling som bör erbjudas ska bygga på vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet med 
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en respekt för patienten. Joar Guterstams sanning och de sätt han gör anspråk för subjektet är 
att läkemedelsassisterad behandling ska ha överlägset bäst evidens vad gäller att förbättra 
överlevnaden och möjliggöra en rehabilitering vid opiatmissbruk. Genom sin ideologi som 
objekt och kunskapsfält som utsaga menar Joar Guterstam att Mikael Lund för en oseriös 
kritik av beroendevården i sitt sätt att rikta anklagelser om att föreskrivna läkemedel förvärrar 
missbruket samt orsakar den höga narkotikadödligheten i Sverige. Det läkemedelsassisterade 
perspektivet utesluter 12-stegsmodellen genom att se personer likt Mikael Lund som skojare 
med hemsnickrade titlar som ”beroendeterapeut”. Joar Guterstam menar att den svenska 
beroendevården istället bör professionaliseras och bredda sitt evidensbaserade utbud.  
 
Vad den här uppsatsen försökt belyst är att god missbruksvård inte är en god missbruksvård 
enbart för att den består av en form och materia och säger sig vara god. God missbruksvård 
blir ett perspektiv och ställningstagande för var och en med ett beroende i valet av behandling. 
God missbruksvård blir även ett perspektiv och ställningstagande inom diskursen i vårt 
samhälle, vilket i sin tur påverkar och inverkar på individens val av behandling. Valet av 
behandlingsmetod är med andra ord inte självklar, däremot är det självklart att valet kan 
påverkas av och inom diskursen. Inom diskursen blir det synligt för hur språket formar vår 
verklighet och på så sätt konstruerar olika former av sanningar för vad en god missbruksvård 
är, vilket belysts genom artiklarna. Eftersom språket formar vår verklighet har 
diskursanalysens syfte varit att synliggöra dess effekter för perspektiv och ställningstagandet 
för vad en god missbruksvård är. Att belysa språkets formgivande och skapande kraft i 
samhället är också att synliggöra vikten av diskursens påverkan inom detta splittrade område 
av form och materia.  
 
Inom diskursen formas vår syn på verkligheten genom de sanningseffekter som presenteras 
för oss. Avvikelser är en produkt av företagsamhet som genom diskursen väcker krafter i 
samhället genom att avslöjas och utpekas. De gör oss medvetna och uppmärksamma, och vi 
människor handlar på basis utifrån hur vi uppfattar världen och vad som finns i den. Den 
verkligheten blir även verkligen till sina konsekvenser. På samma sätt påverkas vårt 
ställningstagande för vad som är en god missbruksvård. Den verkligheten är det som Joar 
Guterstam och Mikael Lund vill göra oss medvetna och uppmärksamma om. Det finns rätt 
och fel beroende på hur vi ser och uppfattar vår verklighet. Samhällets medvetenhet och 
regler med tillhörande symbolvärden påverkar inte enbart den beroendes avvikelse utan även 
för hur vi väljer att se på god missbruksvård. Om andra inte uppmärksammas angående denna 
offentliga överträdelse som utgör avvikelsen, kan heller inte avvikelsen som består av att 
bryta regeln finnas (Becker 2006 s 135). När vi tar del av diskursen påverkas även vi för hur 
vi ser på samhällsvetenskapliga problem beroende på de sanningseffekter vi tar till oss. Vi bör 
även samtidigt vara medvetna om att det i sin tur problematiseras frågan för vem som 
definierar vilka sorters aktiviteter på vilka sätt, både utifrån personliga symbolvärden men 
även utifrån den samhällsdiskurs vilket råder kring frågan om god missbruksvård, både för 
individ och samhälle. (Becker 2006 s 13) Därför är det lika viktigt att vi når en förståelse för 
hur avvikelsen för den beroende påverkar dennes självbild och förutsättningar, men även rikta 
fokus mot det mer generella problematiken för vad som är en god missbruksvård, eftersom 
avvikelsen är en följd av andras reaktioner för ett visst handlade (Becker 2006 s 23). Vad 
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uppsatsen påvisat är att det finns två skilda grupper vilka strider och motsäger sig varandra 
med olika sanningseffekter, utsagor och objekt för subjektet god missbruksvård. Detta bidrar 
till att frågan är komplex eftersom det resulterar i en oenighet om vilken form av behandling 
som är tillbörlig för en person med ett beroende. Ämnet är med andra ord föremål för konflikt 
och oenighet och en del av samhällets politiska process (Becker 2006 s 27). Det finns en 
uppsättning av gemensamma synsätt och perspektiv om hur ett beroende bör hanteras, 
exempelvis att det inte ska ses som ett socialt problem utan som en sjukdom. Samtidigt som 
det finns synsätt och perspektiv för hur ett beroende bör hanteras vilket innebär motsatser till 
varandra när frågan kommer till medicinering eller inte. Slutsatsen om att andra måste 
uppmärksammas om att det finns en offentlig överträdelse eller regelbrott, vilket utgör 
avvikelsen, förutsätter att det finns en eller flera regler att bryta, något som utformas inom 
diskursen (Becker 2006 s 135).  
 
Uppsatsen har försökt belysa för vad som anses vara en god missbruksvård genom en diskurs, 
samt för hur avvikelser utformas och dess inverkan på den beroende. Att lyfta fram diskursen 
kring vad som är en god missbruksvård är också ett sätt för att studera för vilka sanningar som 
anses normalt, och på så sätt även för vad som anses vara onormalt. Är att ersätta ett beroende 
med narkotikaklassade läkemedel vad som anses normalt? Eller ska vi tro på en behandling 
som en hjälp till självhjälp, är det vad som anses normalt? Att lyfta diskursen kring denna 
fråga visar på att det finns två olika perspektiv vilka båda strävar efter att nå statusen av 
sanning för vad som anses normalt och på så sätt utesluta eller exkludera den andre som 
onormalt. Mikael Lund menar att ersätta ett beroende med ett annat narkotikaklassat 
läkemedel är vad som bör anses onormalt. Joar Guterstam menar att all beroendevård som 
inte kan visa på vetenskaplig evidens bör anses onormalt. En genomförd diskursanalys ska 
visa på just dessa beskrivningar av verkligheten som i diskursen får status av att vara sanna, 
det är precis dessa beskrivningar vilket också gör frågan för vad en god missbruksvård är så 
komplex.  
 
Den viktigaste beskrivningen inom diskursen vilket båda kunskapsfälten försöker göra 
anspråk på är grundantagandet om huruvida ett drogberoende ska hanteras genom nykterhet 
eller med hjälp av narkotikaklassade läkemedel. Huruvida det är normalt, onormalt, mer rätt 
eller fel, sant eller falskt är en egen sanningseffekt utifrån varje kunskapsfält. Vad som är 
centralt är att både Mikael Lund och Joar Guterstam visar på hur det är språket vilket bidrar 
med effekter för hur vi ser på något, vilket diskursanalysen och stämplingsteorin bör ha belyst 
vid det här laget. Utan dessa två herrar, utan objekt, utsagor och subjektet hade diskursen inte 
blivit belyst på det sätt den nu är. Diskursen blir och är relevant därför att den påverkar oss. 
Den påverkar individen och den påverkar samhället vilket visar på ett sociologiskt problem 
eftersom sanningseffekterna är så olika.  
 
Vad som också bör sägas är att ingen av dessa ideologier är yteffekter, utan står för två skilda 
grundantaganden och har sin egen särprägel. Den ena förespråkar en total nykterhet och den 
andre för behandling med narkotikaklassade läkemedel. Vad båda är överens om är att 
beroendet ses som en sjukdom, och att deras kunskapsfält är det närmaste sanningen för vad 
en god missbruksvård är, vilket innebär att de i samma grundantaganden även utesluter den 
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andre. I Uppsatsen har båda ideologierna setts över vad gäller innehåll, ståndpunkter och 
betydelse för individen vilket också visar på hur ingen av ideologierna är yteffekter inom 
området för vad en god missbruksvård är.  
 
 
11.1   Vidare forskning 
Uppsatsen har delat upp 12-stegsbehandling och läkemedelsassisterad behandling i form och 
materia för läsaren, men dess funktion blir i uppsatsen ett perspektiv och ställningstagande 
utifrån deras sanningseffekter. Uppsatsen är inte funktionalistisk även om Aristoteles citat 
ovan kan antyda det. Uppsatsen har inte heller använt intervjustudier där det hade kunnat 
undersökas för hur samhällets beroendepersoner upplever en behandling enligt 12-
stegsbehandling eller läkemedelsassisterad behandling. Uppsatsen har inte heller genomfört 
statistiska undersökningar för att fastställa effekten av de olika behandlingsformerna, eller 
försökt påvisa för vad som är mer rätt eller fel, sant eller falsk. Vilket ger en rad olika 
möjligheter för vidare forskning inom området. Det uppsatsen kunnat visa på är att det finns 
olika sanningseffekter för verkligheten beroende på vilket kunskapsfält vi ser på. Vidare 
forskning från denna uppsats kunde även vara om någon plockade ihop form och materia och 
såg över dess funktion. Den här uppsatsen säger inget om dess funktion bara att det finns 
utsagor, objekt och subjekt inom denna diskurs, som försöker göra anspråk på vad en god 
missbruksvård bör vara. Att se över dess funktion vore att inte placera alla föremål i en hög på 
golvet och fråga sig om det verkligen kan vara en stol?  
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12   Slutord 
När jag påbörjad den här uppsatsen hade jag en förhoppning om att generera mig mer 
kunskap om vad som är en god missbruksvård. Vad jag kommit fram till är att sanningen är 
relativ och att det finns flera olika sanningseffekter för svaret på min fråga, beroende på vilket 
kunskapsfält jag sätter mig in i. Vad jag däremot tar med mig är att ett ställningstagande för 
ett perspektiv också innebär att jag utesluter något annat, och på så sätt formas en uppfattning 
för vad som anses normalt samt för vad som anses onormalt, och att det får konsekvenser. 
Poängen är att vi ska vara medvetna om att diskursen påverkar och inverkar för hur vi bildar 
oss en uppfattning av verkligheten. Att bli medveten om detta innebär en förståelse för att det 
inte finns ett enkelt rätt eller fel, men däremot sanningseffekter för verkligheten beroende på 
hur vi upplever den. 
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Bilaga 1 
Senaste version av SOSFS 2009:27 Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende  

Förutsättningarna för behandlingen 

1 § Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende får ordineras till en patient efter ett 

beslut av en läkare med specialistkompetens i psykiatri som är verksam vid en 

sjukvårdsinrättning som ger sådan behandling (ansvarig läkare). Ordinationen ska föregås av  

1. läkarens personliga undersökning av patienten, och  

2. läkarens helhetsbedömning av patientens beroende, hälsotillstånd och sociala situation.  

2 § Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende får ges till en patient som har fyllt 20 

år och som har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst ett år.  

Om synnerliga skäl föreligger, får en patient som har ett dokumenterat opiatberoende sedan 

minst ett år ges behandling även när han eller hon ännu inte har fyllt 20 år. 

 

Allmänna råd  

Synnerliga skäl kan t.ex. vara när en opiatberoende patient  har fått andra behandlingsinsatser 

som inte har lett till önskvärt resultat. 

 

3 § Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende får inte ges, om en patient  

1. är beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat än opiater på ett sätt som innebär en 

påtaglig medicinsk risk,  

2. har uteslutits från sådan behandling under de senaste tre månaderna, eller  

3. vårdas med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.  

 

Utan hinder av första stycket 2 får patienten ges behandlingen, om det finns särskilda 

medicinska skäl för att återuppta den. Utan hinder av första stycket 3 får planering av 

behandlingen inledas.  

 

Allmänna råd - Särskilda medicinska skäl kan t.ex. vara om patienten har hiv eller någon 

annan allvarlig infektion eller sjukdom.  

 


