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ABSTRACT 

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction reports that drug-related 

deaths have almost tripled in Sweden between year 2006 and 2015. The aim of this study is to 

elucidate in which ways drug-related mortality is produced and conceptualized as a problem 

within policy discourse by critically analyzing The National Board of Health and Welfare’s policy 

proposal “Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet” (2017). 

Using Bacchi’s poststructural approach to policy analysis “What’s the problem represented to 

be?”, two problem representations are identified, namely that drug-related mortality is 

conceptualized as a problem with drugs and drug use in general as well as a problem due to lack 

of knowledge and information. This is based on underlying assumptions that all illegal drug use is 

hazardous and that the solution to the drug problem can be obtained by objective knowledge 

production thus leaving both the practice of gaining knowledge as well as current Swedish drug 

laws unproblematized. The effects are, to name a few, that proposed policies mainly targets “all 

people who use drugs” with a focus on providing “more of the same” which in extension 

overrides the group of high-risk drug users along with a structural understanding of drug-related 

mortality.  
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1 PROBLEMFORMULERING  
EU:s narkotikabyrå uppskattar den narkotikarelaterade dödligheten uppgå till  cirka 100 personer 

per miljoner invånare i Sverige i åldrarna 15-64 år, vilket innebär att Sverige har näst högst 

narkotikarelaterad dödlighet i EU (EMCDDA 2017:9). Vidare rapporterar EMCDDA en 

successiv ökning av antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, som nästintill tredubblats mätt 

perioden 2006-2015 (ibid.) även om detta till viss del tillskrivs metodförändringar i inhämtandet 

av statistik och hur den narkotikarelaterade dödligheten kategoriseras (CAN 2016:6). Forskning 

visar att faktorer som ökar risken för narkotikarelaterade dödsfall framförallt är regelbunden 

injicering av opioider där blandbruk även spelar en betydande roll (Hickman et al. 2003, 

Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 2013). Faktorer som visats reducera 

risken för narkotikarelaterade dödsfall är bland annat överdosutbildning, substitutionsbehandling 

och naloxonförskrivning till opioidanvändare och personer i deras omgivning (Strang 2015, 

Fugelstad et al. 2007, Hall et al. 2014, Gjersing et al. 2013). 

 

I åtgärdsplanen om ett nationellt utvecklingsarbete för att motverka den narkotikarelaterade 

dödligheten som Socialstyrelsen publicerade i april 2017 beskrivs den narkotikarelaterade 

dödligheten som ett komplext problem som kräver insatser på flera olika nivåer (Socialstyrelsen 

2017:7). Åtgärdsplanen mynnar ut i förslag på 18 insatser som anses kunna motverka den 

narkotikarelaterade dödligheten och involverar aktörer som socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

rättsväsende samt det civila samhället. I och med Socialstyrelsens huvudsakliga uppdrag att ta 

fram och utveckla kunskap, statistik och regler åt socialtjänst- och hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen 2015:2) formar deras policydokument i stor omfattning ramarna för det sociala 

arbetet. Utgångspunkten är att “ta fram kunskap som utgår från bästa tillgängliga forskning och 

erfarenhet” (ibid.:3) för att skapa “tillgång till en gemensam nationell kunskapsbas” (ibid.:2).  

 

I kontrast till Socialstyrelsens uppdrag så har en poststrukturalistisk policyanalys till uppgift att 

kritiskt granska “kunskaper”. Bacchi & Goodwin (2016:16) menar att det föreligger en 

underliggande förståelse av policy som något som ska ”lösa problem som redan existerar”. Med 

en sån förståelse får policy en självklar roll i samhället som en objektiv entitet (ibid.:7). En sådan 

tolkning kommer emellertid inte med kritisk reflektion om själva policyskapandet som en aktiv 

process och vilka konsekvenser det får för hur vi formar och förstår vår omvärld. I motsats till 

den mer traditionella synen på policy kommer Carol Bacchis “What’s the problem represented to 

be?” (WPR) poststrukturella metod för policyanalys med det grundläggande antagandet att 
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policydokument inte adresserar “problem” som redan existerar utan att de istället producerar 

problem som vissa typer av problem (ibid.:6), kallat problemrepresentationer (ibid.:16).  

  

Definitioner av “sociala problem” bygger på antagandet att de redan existerar som oberoende 

“ting” vilka blott behöver bli uppmärksammade för dess behov av statliga interventioner (Bacchi 

& Goodwin 2016:59). Det finns i västvärlden en lång tradition av att karaktärisera drogbruk som 

ett “socialt problem”, en företeelse som kommer med normativa konsekvenser (ibid.:62). 

Fenomen som av tradition länge stämplats som “sociala problem” är på en samhällelig nivå 

svårare att betrakta från nya perspektiv och i förlängningen föreslå nya typer av åtgärder för 

(ibid.). Det gör det dock inte mindre viktigt att försöka utmana rådande förståelseramar genom 

att analysera de policydokument som producerar och upprätthåller dem. Vi vill mot bakgrund av 

detta och med hjälp av WPR undersöka hur narkotikarelaterad dödlighet konceptualiseras som 

“problem” genom att kritiskt granska åtgärdsplanen för ett nationellt utvecklingsarbete för att 

motverka narkotikarelaterad dödlighet.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR       
Syftet med föreliggande studie är att analysera hur narkotikarelaterad dödlighet konceptualiseras 

som problem i Socialstyrelsens åtgärdsplan från 2017 och vidare att problematisera de så kallade 

problemrepresentationernas eventuella konsekvenser. 

 

- På vilka sätt konceptualiseras narkotikarelaterad dödlighet som “problem” i 

Socialstyrelsens åtgärdsplan? 

- På vilka sätt har åtgärdsplanen uteslutit andra möjliga problemrepresentationer och 

vad får det för diskursiva och subjektifierande effekter? 

1.2 BAKGRUND 

Prohibition har under lång tid varit det dominerande paradigmet i svensk narkotikapolitik med 

utgångspunkten att all icke-medicinsk konsumtion av narkotika ska vara förbjuden enligt lag 

(Goldberg 2011:5f). I publikationen ”Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på 

mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” redogör Socialdepartementet (2016) för den svenska 

narkotikapolitikens fundament och målsättning. Inledningsvis beskrivs den svenska 

narkotikapolitiken ha ett starkt blocköverskridande politiskt stöd vilket förklaras med en sen 

länge enig vision om ett narkotikafritt samhälle (ibid.:3), vilket även åskådliggjorts inom 

narkotikapolitisk forskning (Edman 2013a, Edman 2013b). Visionen om ett narkotikafritt 

samhälle övergriper följaktligen alla former av narkotikapolitiska insatser (Socialdepartementet 
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2016:6). Socialdepartementet poängterar att Sveriges syn på narkotikapolitik vilar på en 

ideologisk grund med utgångspunkt i ett ställningstagande mot att narkotikans skadlighet inte hör 

hemma ”i ett samhälle som bryr sig om sina medborgares hälsa” (ibid.:5). Narkotikafrågan har 

enligt forskning sedan sent 1960-tal allt mer kretsat runt ideologiska kärnvärderingar (Edman 

2013a, Edman 2013b) med följden att ideologiska argument tagit mer plats i den politiska 

debatten än mer vetenskapsbaserade argument (Eriksson & Edman 2017, Tryggvesson 2012).  

 

Narkotikapolitiken utgör enligt Socialdepartementet (2016) en del av folkhälsopolitiken och 

bygger på en strategi med tillgångsbegränsning och efterfrågeminskning (ibid.:3). Det omfattar 

”förebyggande arbete, vård- och behandling, sociala insatser samt insatser för att förbättra hälsan 

hos personer med missbruk eller beroende” (ibid.). Huvudprincipen är frivillighet och insatser 

ska erbjudas från landsting och kommuner inom ett spektrum från psykosociala till medicinska 

metoder (ibid.:4,8) Socialdepartementet redogör också för insatserna substitutionsbehandling för 

opiatberoende (LARO) och sprututbyte för personer som injicerar droger (ibid.). Dessa insatser 

benämns ofta i internationell kontext som skademinimerande åtgärder, även om 

Socialdepartementet poängterar att Sverige ser på LARO som en behandling och inte i första 

hand som skademinimerande (ibid.:8). Publikationen berör också den nationella ökningen av 

narkotikarelaterad dödlighet som till viss del tillskrivs skillnader i mätning men hänvisar även till 

att insatser för att förstå orsakssamband är under utveckling (ibid.:4,10).  

 

När det kommer till lagstiftning på området ska Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ge enskilda rätt 

till insatser för att komma ifrån ett ”missbruk” och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ger 

landstingen skyldigheten att utan diagnosticering vårda och behandla patienter 

(Socialdepartementet 2016:8). Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska 

användas som ett komplement när personer inte medverkar till frivillig vård och riskerar att 

allvarligt skada sitt eller andras liv (Socialdepartementet 2016:4). Narkotikastrafflagen (SFS 

1968:64) nämns av Socialdepartementet (2016:7) i förhållande till kriminaliseringen av eget bruk 

som implementerades år 1988 med hänvisning till lagstiftarens vilja att sända en konkret signal 

om att narkotika inte ska accepteras i samhället. En av farhågorna som lyftes fram i förarbetena 

till lagändringen år 1988 var dock att personer i ett problematiskt bruk skulle undvika att söka 

vård av rädsla för straff om bruket kriminaliserades (BRÅ 2000:13). Kriminaliseringen syftar 

emellertid enligt Socialdepartementet (2016:7) till att ”skydda personer från narkotikans 

skadeverkningar, möjliggöra tidiga insatser för att erbjuda vård och behandling samt förhindra att 

ungdomar utvecklar beroende och kriminalitet”.      
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Forskning på det narkotikapolitiska området visar på en svårighet för alternativa uppfattningar 

att ta plats i den narkotikapolitiska debatten eftersom ett avsteg från nollvisionen per automatik 

associerats och sammanförts med ett förespråkande av legalisering (Tham 2005, Tryggvesson 

2012). Det skulle ses som ett misslyckande för svensk socialpolitik att ge allt för stort utrymme åt 

substitutionsbehandling och andra skademinimerande åtgärder (Tham 2005, Tryggvesson 2012). 

Svensson (2014) menar däremot att i takt med att fler argument i den narkotikapolitiska debatten 

förhåller sig till forskning så råder alltmer av en så kallad “handlingsförlamning” där den tidigare 

ideologiska tvärsäkerheten och visionen om ett narkotikafritt samhälle byts ut till en ambivalens.   

1.3 BEGREPPSDISKUSSION 

1.3.1 Narkotika 
Narkotika är enligt narkotikastrafflagen (SFS 1968:64, §8) ”läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan 

omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter”. Enligt denna juridiska definition kan 

man säga att narkotika är ett samlingsbegrepp för de substanser som är illegala att hantera vilket 

skiljer sig både i internationell kontext och nationellt över tid (Richert 2014b:20). I vardagligt 

språkbruk anses däremot alla rusningsmedel som inte är socialt accepterade vara narkotika 

oavsett om bruket av den substansen är kriminaliserat eller inte (ibid.). Narkotika är således inget 

enhetligt eller statiskt begrepp och är därför inte heller oproblematiskt att använda. Det är viktigt 

att understryka att det är politiska beslut som avgör om en substans ska regleras eller inte vilket 

grundas på olika överväganden kring moral, ekonomi, tradition samt uppskattning av 

substansens skaderisk (ibid.). I Socialstyrelsens åtgärdsplan (2017) görs en distinktion mellan 

narkotikaklassade läkemedel, illegal narkotika samt nya psykoaktiva substanser (NPS) vilket 

betyder att åtgärdsplanen både omfattar legalt och illegalt användande av narkotiska substanser. 

1.3.2 Narkotikarelaterad dödlighet 
Att vara oense om den narkotikarelaterade dödlighetens faktiska magnitud och vad som ska 

kategoriseras som narkotikarelaterade dödsfall kan tänkas påverka dels vilka typer av åtgärder 

som förespråkas men även resursfördelningen mellan olika insatser i syfte att lösa problemet. Det 

är därför viktigt att förklara vad som menas med narkotikarelaterad dödlighet i Socialstyrelsens 

åtgärdsplan men även hur det förhåller sig till andra alternativa definitioner. Försök att uppskatta 

mängden av narkotikarelaterade dödsfall har visat sig vara en komplicerad procedur, inte minst 

då det saknas en vitt spridd definition av vad som ska omfattas av begreppet narkotikarelaterad 

dödlighet samt svårigheten i att bedöma den avlidnes avsikt e.g. suicid, olycksfall eller dylikt 
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(Nomesco 2017:9f). Enligt EMCDDA refererar narkotikarelaterad dödlighet till ”dödsfall som 

sker direkt efter konsumtion av en eller flera illegala psykoaktiva substanser samt som haft en 

direkt koppling till sagda konsumtion, även om de ofta kombinerats med andra substanser som 

alkohol eller psykofarmaka” (EMCDDA 2009:13, vår översättning). Begrepp som överdoser, 

förgiftning eller ”drug-induced deaths” brukar användas synonymt med narkotikarelaterad 

dödlighet (ibid.). Detta gör att begreppsapparaten riskerar att bli godtycklig. 

  

Socialstyrelsen har identifierat två olika tolkningar av begreppet. Den ena tolkningen utgår ifrån 

den juridiska definitionen av narkotika där alla dödsfall där narkotika haft en direkt inverkan 

klassas som narkotikarelaterade dödsfall medan den andra tolkningen även innefattar dödsfall 

som inträffat till följd av ett missbruk (Socialstyrelsen 2016:12). Socialstyrelsen har därför valt att 

i enighet med EMCDDA separera dessa tolkningar genom att endast benämna dödsfall där 

narkotika haft en direkt inverkan som narkotikarelaterade dödsfall medan de som inkluderas i 

den andra tolkningen benämns som dödsfall relaterade till missbruk (ibid.). Denna definition av 

narkotikarelaterad dödlighet innebär således att dödsfall orsakade av exempelvis sjukdomar som 

härrör från ett problematiskt bruk av narkotika inte inkluderas. I Socialstyrelsens åtgärdsplan har 

man valt att enbart fokusera på narkotikarelaterade dödsfall som orsakats av 

olycksfallsförgiftning inklusive överdos samt suicid genom förgiftning med narkotikaklassade 

substanser (Socialstyrelsen 2017:7). Till skillnad från EMCDDAs definition innefattar 

Socialstyrelsens definition som tidigare nämnts även legal användning av narkotiska substanser. 

1.3.3 Missbruk 

Begreppet missbruk har under en lång tid haft en stark ställning i det svenska språkbruket 

(Richert 2014b:21). Trots att det inte finns någon klar definition av begreppet så används det 

flitigt både i lagtext och nationella riktlinjer vilket kan leda till att tillämpningen av dessa lagar och 

riktlinjer blir rättsosäkert. All hantering av narkotika är kriminaliserat enligt lag och “officiella 

dokument utgår ifrån att allt icke-medicinskt bruk av narkotika är missbruk” (Goldberg 2011:22). 

I linje med vår poststrukturalistiska ansats så är det inte vår uppgift att själva definiera begrepp 

utan snarare belysa heterogeniteten och tvetydigheten hos den begreppsapparat som 

åtgärdsplanen använder sig av. I åtgärdsplanen använder man begrepp som missbruk, bruk, 

skadligt bruk, riskbruk, problematiskt bruk och beroende vilket oftast har lämnats odefinierat. 

Detta har ibland resulterat i en viss svårighet med att förstå eventuella distinktioner som görs 

med deras extensiva begreppsapparat. 
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1.3.4 Policy 
“Policy” har traditionellt beskrivits som axiom i den benämningen att samhället måste ordnas på 

något sätt där policy bedömts vara ett praktiskt sätt att göra detta på (Bacchi & Goodwin 

2016:7). “Policy” anses även inkludera alla typer av dokument som syftar till att bibehålla en 

social ordning oavsett om det är offentliga dokument eller om de kommer från professioner 

(ibid.:17f). Under forskningsprocessens gång så har vi slagits av att policy som begrepp inte 

används i samma utsträckning i svensk kontext utan att ordet “politik” ofta används istället. I vår 

empiri har detta tagit sig uttryck med språkbruk som “narkotikapolitiken” och “ANDT-

politiken”. “Politik” som begrepp kan ha en annorlunda konnotation än policy, det vill säga en 

mer politisk laddning medan policy som tidigare nämnts kan inkludera alla typer av dokument. 

Därför har vi valt att använda begreppet “policy” trots att det inte används i empirin förutom i 

de fall där vi explicit berör just svensk narkotikapolitik. 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Forskning på området narkotika är tvärvetenskapligt i den benämningen att det finns många 

olika perspektiv inom forskningsfältet, exempelvis medicinska, sociala, psykologiska, politiska 

och juridiska. Forskningsfältet går även att analysera på såväl individ, grupp och samhällsnivå. 

Sett till studiens syfte har fokus riktats mot socialpolitiska aspekter av narkotikarelaterad 

dödlighet snarare än medicinska vilket innebär att studier som exempelvis behandlar 

psykofarmaka och dess medicinska effekter sorterats bort. Då genomförandet av en 

poststrukturalistisk policyanalys kräver förkunskap kring forskningsfältet så beslutade vi att en 

extensiv genomgång av olika aspekter av forskningsfältet var på sin plats. Forskningsöversikten 

behandlar således dels riskfaktorer kopplade till narkotikarelaterade dödsfall men även 

skademinimerande åtgärder, narkotikapolitisk forskning samt ett brukarperspektiv på 

narkotikarelaterad dödlighet. 

2.1 SÖKPROCESS 
Forskningsöversikten är främst baserad på forskningsartiklar hämtade från EBSCOs discovery 

service (EDS) samt Social Science Citation Index (SSCI). I viss mån har även snöbollsurval 

använts då intressanta referenser i forskningsartiklarna följts upp under sökprocessens gång. Då 

området är väl utforskat så har vi endast använt forskningsartiklar som är kollegialt granskade. 

Sökord som använts är; drug policy*, drug policy* AND overdose prevention*, drug policy* 

AND drug-induced deaths*, drug policy* AND drug-related deaths*, opioid use* AND risk 

factors* och heroin overdose* AND risk factors*. För att hitta studier som behandlar 
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forskningsfältet i svensk kontext sökte vi även på ordens svenska motsvarighet samt de 

ovanstående kombinationerna med sweden* som tillägg. 

2.2 FORSKNINGSFÄLTET 
Vi har tematiserat forskningsfältet kring narkotikarelaterad dödlighet i fyra huvudteman: 1. 

Riskfaktorer, 2. Skademinimerande åtgärder, 3. Narkotikapolitik och 4. Brukarperspektiv på 

narkotikarelaterad dödlighet och riskfaktorer. Med studiens syfte i åtanke så är temat om 

skademinimerande åtgärder mer omfattande vilket resulterat i att vi delat upp det temat i följande 

tre subteman; Överdosutbildning och tredjepartsförskrivning av naloxon, 2. 

Substitutionsbehandling samt 3. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

2.2.1 Riskfaktorer 
Såväl i nationell som internationell forskning identifieras kvantitativa toxikologiska analyser som 

det främsta verktyget för att få fram statistik om den narkotikarelaterade dödligheten (McAuley 

& Best 2012, Fugelstad et al. 1997,  Hickman et al. 2003, Gjersing et al. 2017, Gjersing et al. 

2013, Oliver & Keen 2003). I toxikologiska analyser framgår det att faktorer som ökar risken för 

narkotikarelaterad dödlighet är regelbundet injektionsbruk av främst opioider där blandbruk med 

andra substanser som benzodiasepiner och alkohol är vanligt förekommande (Hickman et al. 

2003, Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 2013). Detta beror på 

substansernas inneboende karaktär som lugnande medel som alla påverkar det centrala 

nervsystemet (Oliver & Keen 2003). 

  

Ett blandbruk av dessa substanser utgör alltså en riskfaktor då det kan vara svårt att avgöra sin 

toleransnivå till varje substans i relation till de andra. Ett antal studier visar att majoriteten av 

narkotikarelaterade dödsfall drabbar män där den genomsnittliga åldern ligger runt 30-35 år 

(Gjersing et al. 2013, Oliver & Keen 2003, McAuley & Best 2012, Hickman et al. 2003). 

Toxikologiska analyser är nödvändiga men otillräckliga om man vill kunna säga någonting om 

bakgrunden till dödsfallen. Det går varken att uttala sig om tidigare narkotikabruk eller individens 

toleransnivå. 

  

Ytterligare en riskfaktor som pekas ut i ett flertal studier är en minskad tolerans på grund av 

fängelsevistelse eller avgiftning (Oliver & Keen 2003, Strang 2015, Gjersing et al. 2013, McAuley 

& Best 2012, Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017). En svensk kvantitativ studie av Hall et 

al. (2014) undersöker dödligheten hos vuxna personer som blivit dömda till tvångsvård enligt 

LVM och LVU mellan åren 2001-2009. Data har inhämtats från dödsorsaksregistret och LVM 
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och LVU-domar där man separerat personerna efter primär missbruksproblematik, det vill säga 

alkohol eller narkotika. Resultaten visar att en fjärdedel av populationen hade avlidit inom två år, 

vilket betyder att risken att dö är åtta till tio gånger så stor för tvångsvårdade personer som för 

populationen i stort, även om forskarna menar att många fler hade dött om tvångsvårdande 

insatser inte hade satts in. Sannolikheten att ha dött var högre hos män, äldre och personer med 

allvarliga hälsoproblem hos gruppen med ett problematiskt bruk av narkotika. Den främsta 

dödsorsaken var narkotikaförgiftning eller suicid. 

2.2.2 Skademinimerande åtgärder 

2.2.2.1 Överdosutbildning och tredjepartsförskrivning av naloxon 

Naloxon är en opioidantagonist som häver effekterna av en opioidöverdos (Strang 2015). 

Preparatet fungerar endast som en antidot till opioider och går således inte att missbruka. 

Naloxon har använts av sjukvårdsutbildad personal inom akutsjukvården sedan länge 

(Läkemedelsverket 2017, Strang 2015). Naloxon finns även med på Världshälsoorganisationens 

lista med essentiella mediciner (WHO, 2017:4). Det är alltså inte en fråga om huruvida preparatet 

fungerar eller inte utan om vem som ska kunna administrera det. Många länder har infört 

regelverk som möjliggör tredjepartsförskrivning där läkare alltså kan skriva ut vissa preparat även 

till personer som inte beräknas använda det själv. Detta kallas ofta i internationell forskning för 

Take-Home-Naloxone (THN). Om tredjepartsförskrivning tillåts kan exempelvis socialtjänst, 

polis och personer i opioidanvändares sociala nätverk som familj och vänner även tillhandahålla 

preparatet. 

  

Att utbilda personer som kommer i kontakt med brukare samt göra naloxon tillgängligt i miljöer 

där överdoser ofta sker kan vara meningsfulla insatser för att motverka narkotikarelaterad 

dödlighet. Ett antal studier visar att de flesta överdoser sker i hemmet och i andra människors 

närvaro (Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 2013, Strang 2015). I en brittisk studie har man med 

hjälp av enkäter samlat in data från både heroinanvändare som är i behandling och från de som 

inte är det i syfte att få svar på omständigheterna runt tidigare överdoser som informanterna 

själva upplevt men även överdoser de bevittnat (Strang 2015). Resultaten visade att ungefär 

hälften av alla som deltog själva upplevt en överdos och mer än två tredjedelar svarade att de 

bevittnat någon annan ta en överdos (ibid.:32). Resultaten visar även att mer än tre fjärdedelar av 

de rapporterade överdoserna skett i en hemmamiljö i andras närvaro (ibid.). De tillfrågade även 

informanterna om de skulle vilja gå en överdosutbildning varav en stor majoritet var intresserade. 

Deras kunskap om överdosprevention innan utbildningen och efter utbildningen jämfördes 
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vilket i sin tur jämfördes med behandlingspersonalens kunskapsnivå. Kunskapsnivån hade dels 

ökat efter utbildningen och låg även i nivå med behandlingspersonalens. Det går dock att 

ifrågasätta om den erhållna kunskapen faktiskt används i praktiken när en överdos sker, vilket 

studien inte ger svar på.  

 

Richert (2014a:92) har utfört en kvalitativ intervjustudie med 35 heroinanvändare som bevittnat 

en annan individ överdosera i syfte att granska hur de identifierar och tolkar en överdossituation. 

Resultaten visar att heroinanvändarna i studien generellt sett hade en positiv inställning till att ge 

naloxon till någon i nöd, men den belyser även ett visst motstånd och ambivalens till att hjälpa 

någon i en överdossituation (ibid.). Några faktorer som bidrog till detta var att individen själv var 

påverkad av narkotika och därför hade svårt att förstå allvaret i situationen eller märka av 

överdosen i tid, att individen var osäker på om personen ifråga tagit en överdos med vilja eller 

inte, att inte vilja störa personen i sitt rus men även av rädsla för polisen som ofta närvarar när 

ambulans tillkallats (ibid.:92,96). 

  

Som tidigare nämnts utgör den minskade toleransen efter fängelsevistelse en ökad risk för 

överdos (Oliver & Keen 2003, Strang 2015, Gjersing et al. 2013, McAuley & Best 2012, 

Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017). Fängelser kan således utgöra en lämplig arena för 

överdosutbildning samt naloxonförskrivning. En norsk studie utfördes på ett fängelse i Oslo där 

syftet var att undersöka effekten av en kort naloxonutbildning på de frihetsberövades 

kunskapsnivå gällande överdosprevention (Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017). Urvalet 

bestod av de frihetsberövade som skulle friges inom sex månader som tidigare varit eller 

fortfarande var opioidanvändare samt de som kan tänkas komma i kontakt med en 

opioidöverdos i framtiden. Med samma metod som Strangs (2015) studie samlade man in data 

om deras kunskapsnivå både innan och efter utbildningen med hjälp av enkäter. I linje med 

Strangs (2015) studie så hade nästan alla (29 av 31) bevittnat en överdos samt så hade en 

majoritet (21 av 31) även själva tagit en överdos minst en gång under sitt liv. Alla deltagare 

förutom en uppger att de skulle använda naloxon vid en överdos om det fanns tillgängligt 

(Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017:4). Trots en hög kunskapsnivå om överdosrisker 

redan innan utbildningen hade naloxonutbildningen en signifikant effekt på kunskapsnivån, i 

synnerhet sett till kunskap om och hur man använder naloxon. Både Strangs (2015) och 

Grønlien-Petterson & Madah-Amiris (2017) studier tyder på att överdosutbildning har en positiv 

effekt och således kan minimera risker sett till narkotikadödligheten. 
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2.2.2.2 Substitutionsbehandling 

Då det är vanligt att överdoser sker vid injektionsbruk av opioider (Hickman et al. 2003, 

Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 2013) så kan substitutionsbehandling 

med metadon eller buprenorfin utgöra en viktig skademinimerande åtgärd. Det finns dock en 

risk för en dödlig överdos även under substitutionsbehandling om individen exempelvis 

fortfarande brukar annan narkotika på sidan om. Detta då blandbruk som tidigare nämnts 

innebär en högre överdosrisk (Hickman et al. 2003, Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, 

Gjersing et al. 2013). Studier på detta område är därför av vikt för att förstå sig på den 

narkotikarelaterade dödligheten i relation till substitutionsbehandling och dess preparat. 

  

I Sverige har Fugelstad et al. (2007) genomfört en kvantitativ studie för att undersöka 

dödligheten kopplat till Stockholms metadonprogram samt dödliga metadonförgiftningar i 

Stockholmsområdet under perioden 1988-2000. Urvalet bestod utav de som deltagit i 

metadonprogrammet under den studerade perioden men även personer som lämnat programmet 

samt de som ansökt men inte blivit antagna. Information inhämtades även separat om alla 

dödsfall i Stockholm där metadon varit förekommande. En liknande kvantitativ studie gjordes i 

Norge under perioden 1997-2003 men med en lite annorlunda urvalsprocess (Clausen, 

Anchersen & Waal 2007). Här användes istället en dynamisk kohort så att de som antagits till 

substitutionsbehandlingen under studiens gång även inkluderas (ibid.:152). I Fugelstad et al.:s 

(2007:408) studie uppvisade de som blivit utskrivna en tjugo gånger högre risk att dö av en 

överdos medan de som aldrig blev antagna också utöver detta påvisade ett högre dödstal. 

Dödligheten var hög även inom metadonprogrammet, dock inte på grund av överdoser utan 

mestadels på grund av AIDS och hepatit C (ibid.:409). Detta överensstämmer med Clausen, 

Anchersen & Waals (2007:154) studie där de flesta avlidit på grund av överdoser innan 

substitutionsbehandling eller när de skrivits ut medan de som dog inskrivna i 

substitutionsbehandlingen framförallt dog av andra orsaker än en överdos. 

 

Att utskrivna löpte större risk att dö kan bero på att de som skrivits ut är högriskindivider där 

exempelvis blandbruk är vanligt förekommande. De dödsfall i Stockholm där metadon varit 

förekommande uppskattades till 89 stycken varav endast två ansågs bero på metadonläckage från 

programmet (Fugelstad et al. 2007:409). Både Fugelstad et al.:s (2007) och Clausen, Anchersen & 

Waals (2007) studier saknar tillgång till viss värdefull bakgrundsinformation, exempelvis finns det 

ingen data gällande populationens tidigare narkotikaanvändning eller om personerna hoppade av 

studien frivilligt eller var tvungna på grund av regelbrott inom programmet. Den informationen 
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skulle kunna bidra med ytterligare kunskap kring vilka som löper störst risk att råka ut för en 

dödlig överdos. Både Fugelstad et al.:s (2007) och Clausen, Anchersen & Waals (2007) studier 

tyder på att substitutionsbehandling är effektivt i att motverka den narkotikarelaterade 

dödligheten så länge individerna går kvar i programmet. Strikta regler kan dock leda till att många 

patienter skrivs ut från programmet och således riskerar att dö, samtidigt som mer avslappnade 

regler eventuellt kan leda till ökat läckage. Statistiken till studierna är dock inhämtade från en 

längre tid tillbaka vilket kan påverka studiernas relevans då åtminstone det svenska programmet 

sedan dess har utvecklats.  

2.2.2.3 Socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan potentiellt utgöra meningsfulla kontakter för att 

motverka den narkotikarelaterade dödligheten. En norsk kvantitativ studie har med hjälp av data 

från bland annat dödsorsaksregistret, socialtjänsten och hälso- och sjukvården undersökt 

personer som dött av en överdos mellan åren 2006-2008 (Gjersing et al. 2017). I studien har de 

jämfört personer som varit i kontakt med akutsjukvården året innan dödsfallet med de som inte 

har det. Studien visar att majoriteten av individerna (61%) varit i kontakt med akutsjukvården 

varav 18 % var regelbundna besökare. En större andel av de som frekvent besökt akutsjukvården 

hade även varit i kontakt med socialtjänsten (55%) jämfört med de som inte hade det (36%) 

(ibid.:333). Resultaten visar även att de flesta dödsfall skett cirka två månader efter den sista 

kontakten med akutsjukvården (ibid.:334). Det fanns ett signifikant positivt samband mellan 

antalet besök på akutsjukvården och antalet kontakttillfällen med socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården (ibid.:334). Resultaten indikerar att akutsjukvården kommer i kontakt med en stor del 

av högriskgruppen för narkotikarelaterad dödlighet och att denna grupp även kommer i kontakt 

med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vidare antyder resultaten att högriskgruppen 

behöver flera olika insatser från såväl akutsjukvården, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården 

men att samverkan för att nå dessa individer med överdospreventiva åtgärder brister (ibid.:335). 

Studien belyser möjligheten att fånga upp dessa individer för överdospreventiva åtgärder som 

exempelvis naloxonutbildning när dessa kontakter sker. Akutsjukvården, socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården utgör således värdefulla arenor där många av de skademinimerande 

åtgärderna kan implementeras i praktiken. 

2.2.3 Narkotikapolitik 
Den svenska narkotikapolitiken är enligt Edman (2013b) ovanligt repressiv med höga straff för 

handel, hantering och innehav av droger. Sedan slutet av 1960-talet har kriminalisering av 

narkotikarelaterade handlingar ökat och år 1988 kriminaliserades eget bruk av narkotika som 
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sedan år 1993 inkluderat fängelse i straffskalan (Tryggvesson 2012). I de studier som ur olika 

perspektiv och inriktningar undersöker den svenska narkotikapolitikens utveckling dominerar 

kvalitativa textanalyser av olika politiska dokument som motioner, propositioner, 

riksdagsdebattprotokoll m.m. (Tham 2005, Edman 2013b, Edman 2013a, Tryggvesson 2012, 

Svensson 2014).  

 

I en studie analyserade Edman (2013b) vilka uppfattningar om “individen, samhället och 

narkotika” som dominerade i den narkotikapolitiska debatten i Sverige åren 1965-1981. Empirin 

bestod av politiska dokument från perioden och de huvudsakliga resultaten visar hur 

narkotikafrågan kom att centreras runt ideologiska kärnvärderingar men samtidigt undanröjde 

politiska olikheter. Det fanns en klar konsensus mellan regering och opposition att narkotika var 

ett allvarligt hot mot det svenska välfärdssamhället (ibid.). I en separat studie av Edman (2013a) 

analyserades det politiska och ideologiska talet om det “svenska narkotikaproblemet” under åren 

1982-2000. Liksom resultaten från den förstnämnda studien visar resultaten att det också under 

denna period rådde politisk konsensus i narkotikafrågan, men ännu desto starkare. Den 

skräckartade synen på narkotika som utvecklats under 1960-talet fanns kvar men nu med starkare 

ideologisk förankring än tidigare (ibid.). Edman (2013b) menar att det narkotikafria samhället 

varit det enda accepterade målet i svensk narkotikapolitik under de senaste 40 åren.  

 

Psykiatrikern Nils Bejerot anses vara den mest inflytelserika opinionsbildaren i formandet av den 

repressiva narkotikapolitiken i Sverige under 1980-talet (Tryggvesson 2012). Det tidigare mer 

strukturella perspektivet på narkotikabruk försköts till individualiserade förklaringar som 

centrerade brukarnas personliga egenskaper (ibid.). Bejerot åberopade kriminalisering av eget 

bruk och att därmed “sätta press” på narkotikabrukaren som enda möjliga lösning på 

narkotikaproblemet (ibid.). Det narkotikafria samhället kunde endast uppnås genom att brukarna 

avskräcktes från att använda narkotika. Detta sattes i motsatsförhållande till alternativet 

allomfattande legalisering vilket enligt Bejerot skulle leda till välfärdsstatens fall om det 

förverkligades (ibid.).   

 

Med utgångspunkt i de två polariserande perspektiven som Bejerot introducerade till den svenska 

narkotikapolitiken analyserade Tryggvesson (2012) hur sprututbyte som skademinimerande 

åtgärd hanterats av svenska politiker och myndigheter. Empirin bygger på tre stora publikationer 

från Socialstyrelsen från tidsperioden 1985-2010 om sprututbytets effekter och förutsättningar 

samt på de politiska dokument som följde av dessa publikationer. Resultaten antyder att när 
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dessa publikationer processats politiskt så har de omfattande argumenten kring 

smittskyddsaspekten i sprututbyten osynliggjorts till fördel åt rådande narkotikapolitiska 

intressen. Tryggvesson (2012) diskuterar sedan dessa resultat i relation till de två motsatta 

perspektiv som Bejerot introducerade. Då sprututbyte inte hamnar i linje med den restriktiva 

narkotikapolitiken placerades det följaktligen i “legaliseringsfacket” vilket gjort det svårt för 

politiker att diskutera sprututbytet utan att gå emot den samstämmiga narkotikapolitiken som 

präglat Sverige under lång tid (ibid.). Vidare menar Tryggvesson (2012) att sprututbytets 

förespråkare i större utsträckning baserat sina argument på evidens medan motståndarnas 

argument snarare varit anekdotiska eller formulerade som dystopiska farhågor. En annan 

kvalitativ studie som också behandlar hur evidens används i svensk narkotikapolitik undersökte 

samspelet mellan forskningsbaserad kunskap, policyskapande och värderingar i svensk 

riksdagsdebatt om sprututbyte under åren 2000-2015 (Eriksson & Edman 2017). Även fast 

narkotikapolitiken sägs vara vetenskapsbaserad så antyder resultaten från studien att värderingar 

spelar en central roll i det narkotikapolitiska fältet (ibid.). Men till skillnad från Tryggvessons 

(2012) studie menar Eriksson och Edman (2017) att också förespråkarna för sprututbyte brister i 

att använda evidens på ett fördelaktigt sätt i debatten.  

 

I McAuley et al.:s (2012) artikel “From evidence to policy: The Scottish national naloxone 

programme” ges en översikt över vad som möjliggjorde för Skottland att år 2010 implementera 

ett nationellt program för tillgång och utdelning av naloxon till personer som riskerar att 

överdosera opioider i syfte att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Artikeln ger en 

översikt och beskrivning av den forskning samt de politiska- och förespråkande bidrag som 

möjliggjorde implementeringen av programmet. McAuley et al. (2012) menar att varför 

Skottland, till skillnad mot många andra länder, lyckats överföra evidens till politik framförallt 

beror på decentraliserad politik. Det har möjliggjort för praktiker och forskare att lättare mötas 

och etablera relationer med beslutsfattare (ibid.). När det kommer till den svenska 

narkotikapolitikens förmåga att inkorporera evidens argumenterar Svensson (2014) för att det nu 

råder “handlingsförlamning” i debatten. Svensson går igenom centrala policydokument från 

2000-talet som berör narkotikafrågan och menar att den tidigare tvärsäkerheten om visionen om 

ett narkotikafritt samhälle bytts ut mot en osäkerhet. Denna osäkerhet beror enligt Svensson 

(2014) på en växande oenighet i den narkotikapolitiska debatten, i en kamp mellan evidens och 

ideologi som i förlängningen lett till “handlingsförlamning”. Den tendensen kan också skönjas 

internationellt när Stothard (2017) i sin artikel redogör för hur narkotikafrågan i Storbritannien 

under åren 2010-2016 generellt sett inte verkar prioriteras eller framställs som “brådskande” på 
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politisk beslutfattarnivå. McAuely et al.:s (2012), Svenssons (2014) och Stothards (2017) artiklar 

är dock forskningsartiklar snarare än forskningsstudier vilket betyder att de saknar en 

metodologisk transparens som i sin tur kan påverka de ovanstående argumentens tillförlitlighet. 

 

Den så kallade “handlingsförlamning” som både Svensson (2014) och Stothard (2017) kan sägas 

argumentera för visar sig också i en studie av Tham (2005). Tham (2005) menar att det skär sig i 

beskrivningen av svensk narkotikapolitik som ett lyckat projekt när statistiken samtidigt indikerar 

att den narkotikarelaterade dödligheten ökar. Studien har genom kvalitativ textanalys undersökt 

vilka strategier svenska beslutsfattare använt för att förklara denna diskrepans vars empiri bygger 

på centrala narkotikapolitiska publikationer under 2000-talet. Under denna period kan den mest 

utmärkande strategin enligt Tham (2005) förstås som “förnekelse” vilken avvisar andra strategier 

som tagit en mer skademinimerande riktning. Resultaten antyder att den svenska 

narkotikapolitiken i stort sett hållit fast vid den gamla modellen som kännetecknas av 

repressivitet och kontroll (ibid.). Tham menar att det skulle ses som ett misslyckande för svensk 

socialpolitik att ge större utrymme åt substitutionsbehandling och andra skademinimerande 

åtgärder, vilket också är något som Tryggvessons (2012) studie indikerar.   

2.2.4 Brukarperspektiv på narkotikarelaterad dödlighet och riskfaktorer 
Ett brukarperspektiv kan ge ytterligare kunskap om vilka faktorer som bidrar till den 

narkotikarelaterade dödligheten. I Australien genomförde Dietze et al. (2006) en kvalitativ 

intervjustudie som kompletterades med enkäter där 257 personer som nyligen tagit en överdos 

med icke-dödligt utfall under perioden 1999-2001 deltog. Enkäterna visade att de flesta (75%) 

hade upplevt ytterligare en överdos tidigare (Dietze et al. 2006:225). Ungefär 90 % av 

populationen uppvisade kunskap om åtminstone ett riskbeteende som exempelvis blandbruk och 

att bruka ensam (ibid.:227). Däremot var det mindre än hälften som hade kunskap om samtliga 

riskbeteenden beskrivna i enkäten vilket tyder på att information om riskbeteende inte når fram 

till högriskindivider i den utsträckning som man skulle önska (Dietze et al. 2006). Något 

förvånande så hade en ökad kunskap om riskbeteenden ett positivt samband med att också 

handla mer riskfyllt, speciellt i avseende till blandbruk (ibid.:228).  

 

Att det skulle finnas en annan rationalitet inom högriskgruppen har även identifierats i en annan 

australiensisk kvalitativ studie. Miller (2009:1) utförde en kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie med 60 personer som regelbundet använder heroin i syfte att undersöka 

heroinanvändarnas attityder till döden. De flesta sade sig vara likgiltiga inför döden på ett eller 

annat sätt. Bland annat pratade de om döden som en ”occupational hazard” av narkotikabruk 
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och att döden kunde vara en välkomnad lättnad (Miller 2009:6). Om heroinanvändare uppges 

vara likgiltiga inför döden är det sannolikt otillräckligt med informationsspridning om 

riskbeteende för att råda bot på den narkotikarelaterade dödligheten. Sociala och strukturella 

faktorer påverkar vårt beteende, i synnerhet i relation till narkotikabruk (Miller 2009:2). Vidare 

understryker Miller att en förklaring bakom likgiltigheten kan vara en rationell respons för socialt 

exkluderade individer som upplever en känsla av meningslöshet i tillvaron (Miller 2009:6). Det 

kan även eventuellt förklaras av att högriskindivider har ”vant sig” vid den höga 

narkotikarelaterade dödligheten och ser det som en naturlig del av att vara opioidanvändare 

(Miller 2009:6). Att informanterna i Dietze et al.:s (2006:228) studie uppger ett ökat riskbeteende 

trots kunskap om sagda risker kan eventuellt förklaras av att det i den kulturella kontext där 

högriskgruppen befinner sig utgör ett ”situationellt rationellt” riskbeteende då blandbruk stärker 

ruset och därför är eftersträvansvärt. En liknande situationell rationalitet antyds i Millers (2009) 

studie där en likgiltig inställning till döden gör att information om riskbeteenden inte når fram.  

 

För att hantera den “situationella rationaliteten” har Richert (2014a) i en tidigare nämnd studie 

efterlyst metoder som är anpassade efter de specifika omständigheter som ofta råder vid 

överdoser, nämligen exempelvis effektivare metoder som tillhandahållande av naloxon direkt till 

brukarna. Även andra överdospreventiva åtgärder anses värdefulla som en stärkt kommunikation 

opioidbrukare emellan samt att minska polisens närvaro vid överdosfall (ibid.:92). 

2.3 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSFÄLTET 
Narkotikarelaterad dödlighet är ett komplext fenomen med många olika applicerbara perspektiv. 

Forskningsöversikten har förutom att beskriva risk- och skyddsfaktorer relaterade till den 

narkotikarelaterade dödligheten även fokuserat på att behandla studier om narkotikapolitik och 

ett brukarperspektiv.  Trots att opioider används av allt färre individer sett till samhället i stort 

står de för en klar majoritet av dödsfallen vilket indikerar att det är högriskanvändare som dör. 

Att regelbundet bruk är förknippat med en ökad överdosrisk tyder på att det inte heller är 

förstagångsanvändare som främst dör. Genom att identifiera högriskgruppen kan 

överdospreventiva åtgärder riktas specifikt till denna grupp.  

 

Regelbundet bruk, injicering, opioider och blandbruk utgör de vanligaste faktorerna för en ökad 

överdosrisk (Hickman et al. 2003, Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 

2013). Låg tolerans i samband med fängelsevistelse eller avgiftning utgör ännu en riskfaktor 

(Oliver & Keen 2003, Strang 2015, Gjersing et al. 2013, McAuley & Best 2012, Grønlien-

Petterson & Madah-Amiri 2017). Både Strang (2015) och Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 
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(2017) påvisar den positiva effekten som överdosutbildning för högriskindivider kan ha. 

Fugelstad et al. (2007) och Clausen, Anchersen & Waal (2007) har i sina respektive studier visat 

hur personer som inte är i substitutionsbehandling löper större risk för dödliga överdoser än dem 

som är det. Gjersing et al. (2017) bidrar med “kunskap” om högriskindividers kontakter med 

socialtjänst och hälso- och sjukvården som potentiellt skulle kunna utgöra värdefulla arenor för 

implementeringen av överdospreventiva åtgärder. 

  

I den mer policyinriktade forskning som vi redogjort för ovan skildras svårigheten att i svensk 

politik bryta sig loss från 1980-talets narkotikapolitiska idéer och att introducera nya perspektiv 

och därmed också inkorporera ny evidens i praktiken (Svensson 2014, Tham 2005, Tryggvesson 

2012, Edman 2013a, Edman 2013b, Eriksson & Edman 2017). Forskningen antyder också att 

ideologi och värderingar till stor del präglat den narkotikapolitiska debatten (Edman, 2013a, 

Edman 2013b). I takt med att mer vetenskapsbaserade argument under senare år tagit mer plats 

har dock en kamp mellan ideologi och evidens lett till en så kallad “handlingsförlamning” 

(Svensson 2014).  

 

Ett brukarperspektiv bidrar med ytterligare insikter kring den narkotikarelaterade dödlighetens 

prevalens. Om personer som brukar opioider är likgiltiga inför döden och dessutom använder sig 

av en unik situationell rationalitet som både Millers (2009) och Dietze et al.:s (2006) studie 

indikerar så behöver insatser formas så att informationen kommer brukarna till hands på rätt sätt 

men det kräver även att vi ser till bakomliggande förklaringar till deras likgiltighet inför döden. 

 

Forskningsöversikten är förhållandevis omfattande då vi vill skapa bättre förutsättningar för att 

analysera Socialstyrelsens åtgärdsplan och besvara våra frågeställningar. Policy är ett föränderligt 

område där nya policydokument oupphörligt produceras i takt med samhällsutvecklingen. Då 

policy på ett konkret sätt formar ramarna för det sociala arbetets praktik är det viktigt att både nu 

och fortsättningsvis utvärdera och analysera offentliga policydokument. Vår studie kan bidra 

med nya perspektiv och förståelseramar om hur ett sådant aktuellt policydokument producerar 

och konceptualiserar narkotikarelaterad dödlighet som problem, och vad det i förlängningen kan 

få för möjliga effekter. 
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3 TEORI OCH METOD  
I det här avsnittet presenteras studiens vetenskapsfilosofiska antaganden, teoretiska grund och 

metodologiska verktyg vilka alla har sin utgångspunkt i den poststrukturella analysmetoden 

“What’s the problem represented to be?” (WPR). Metoden utformades ursprungligen av Carol 

Bacchi men har i en senare publikation från år 2016 konkretiserats och utvecklats tillsammans 

med Susan Goodwin. I och med att WPR som metod är svår att separera från sin 

poststrukturella förståelseram så har vi valt att integrera teori- och metodavsnittet. Vi kommer 

dessutom att här behandla urval, redogöra för analysprocessen, diskutera metoden och studiens 

validitet och reliabilitet samt föra ett resonemang kring våra etiska överväganden.  

3.1 POSTSTRUKTURALISTISK POLICYANALYS 
Den här studien utgår ifrån en poststrukturalistisk vetenskapsfilosofi och teori. Trots att 

poststrukturalismen utgör en sammansättning av olika teoribildningar så går det att urskilja vissa 

generella drag (Bacchi & Goodwin 2016:4). Bland annat tar poststrukturalismen avstånd från 

essentialistiska antaganden om verkligheten. Istället för att söka efter ”sanningen” understryks 

vikten av att ifrågasätta rådande praktiker och samtidigt belysa heterogeniteten bland dem 

(ibid.:4f). Poststrukturalismens syn på “kunskap” och andra ”ting” kan alltså anses vara 

pluralistisk då kunskap och andra ”ting” konstrueras inom olika discipliner och bildar olika 

”sanningar” (ibid.:5). Olika ”ting” anses enligt poststrukturalismen ”gjorda” och kan således även 

bli ”ogjorda” (ibid.:4). Citationstecken används här och framöver för att belysa den inneboende 

ovissheten i vissa begrepp som ofta annars tolkas som absoluta (ibid.:5) vilket 

poststrukturalismen definitionsmässigt ställer sig emot.  

 

Poststrukturalismen förknippas ofta med lingvistik, att det är genom språket som “kunskap” 

konstitueras och som vi förstår vår omvärld (Bacchi & Goodwin 2016:35). Däremot tar den 

kända poststrukturalisten Foucault avstånd från detta angreppssätt då han föreslår att diskurser 

ska förstås som socialt producerade “kunskaper” som sätter gränser för vad som är möjligt att 

tänka, skriva eller säga om olika ”sociala objekt eller praktiker” (ibid.:35). Diskurser kan alltså 

förstås som relationella och produktiva praktiker som inte kan urskiljas enbart med ett 

lingvistiskt angreppssätt. I utformandet av sin poststrukturalistiska policyanalys har Bacchi och 

Goodwin hämtat inspiration från Foucault vilket bland annat innebär att de delar hans definition 

av “diskurser”.  
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Det finns en implicit förståelse av policy där policyskapare ska ”lösa problem som redan 

existerar” (Bacchi & Goodwin 2016:16). Policy får enligt denna förståelse en självklar roll i 

samhället som en objektiv entitet där problem existerar oberoende av vår tolkning av dem och 

där även lösningar lyfts fram som objektiva (ibid.:7). Denna tolkning inrymmer dock ingen 

kritisk reflektion kring själva policyskapandet som en aktiv process som får konsekvenser för hur 

vi formar och skapar vår omvärld. Med en poststrukturalistisk policyanalys försöker man dock 

till skillnad från denna mer traditionella syn på policy genomföra en kritisk granskning genom att 

närma sig policy som problematiseringar som producerar ”problem” som just specifika typer av 

“problem”, kallat problemrepresentationer (ibid.:6,16). Fokus i en poststrukturalistisk analys 

hamnar således på hur policy producerar ”problem” snarare än på policyskaparna i sig (ibid.:8). 

Vår analys kommer därför förhålla sig kritisk till åtgärdsplanen och vad som yttrar sig i den, men 

inte nödvändigtvis till Socialstyrelsen eller för den delen regeringen i egenskap av uppdragsgivare. 

Det är alltså inte vår uppgift att kritisera föreslagna åtgärder eller det politiska landskapet där de 

kom till utan snarare problematisera det ”problem” som i och med åtgärdsplanen produceras och 

vad detta kan få för eventuella effekter. Med denna typ av poststrukturella policyanalys ämnar 

man synliggöra politikens roll i skapandet av ”problem” där politik ska förstås i en vidare 

bemärkelse för att även inkludera de ”heterogena och strategiska relationer och praktiker” som 

formar oss och hur vi lever våra liv (Bacchi & Goodwin 2016:14).  

 

I linje med den heterogenitet och pluralism som poststrukturalismen ämnar belysa så går det inte 

heller att se på definitionen av termer i begreppsapparaten som mer korrekta än andra, utan de 

ska snarare ses som “koncept” eller ”ting” som vi namngett på ett visst sätt (Bacchi & Goodwin 

2016:28). Begreppet “koncept” har ingen entydig definition men kan förstås som “förslag till 

utveckling” vilket gör att uppgiften med WPR är att urskilja koncept och dess syften och 

användningsområden (ibid.).  

3.2 WHAT’S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE? (WPR) 
WPR kommer förutom med en teoretisk ansats framförallt med ett metodologiskt verktyg som 

utgörs av sju delar. Utgångspunkten är att förslag på åtgärder i ett policydokument säger 

någonting om vad ”problemet” anses vara (Bacchi & Goodwin 2016:16). WPR har därför som 

uppgift att komma underfund med underliggande koncept som ligger till grund för 

problemrepresentationen, att reflektera över de praktiker som fortsätter producera ”problemet” 

på ett visst sätt är samt att fundera över eventuella effekter av denna praktik (ibid.:17). 

Åtgärdsplanen utgår ifrån att den narkotikarelaterade dödligheten utgör ett socialt problem 

varför vår uppgift med att göra en poststrukturalistisk policyanalys blir att tolka vilken eller vilka 



 

  19 
 

problemrepresentationer som ligger till grund för att problemet narkotikarelaterad dödlighet ska 

förstås och skildras på det sättet som det gör i åtgärdsplanen. 

 

WPR används för att undersöka praktiker som producerar ”problem”, ”subjekt”, ”objekt” och 

“platser”.  Sistnämnda beaktas dock inte i den här studien då åtgärdsplanen utgår ifrån ett 

nationellt perspektiv och det inte finns några ambitioner att göra internationella jämförelser i 

analysen. Problematiseringen, i.e. skapandet av “problem”, ligger till grund för policyskapandet 

som i sin tur producerar “objekt”. Objektifieringen i.e. skapandet av ”objekt” leder till att större 

konceptuella kategorier baserat på vissa egenskaper skapas som ofta lämnas okritiserade (Bacchi 

& Goodwin 2016:84). Istället ses dessa konceptuella kategorier som exempelvis ”beroende” och 

”social exkludering” som förgivettagna kategorier eller “objekt” som existerar utanför 

problematiseringen i en viss policy (ibid.:84). WPR fokuserar istället på de processer och 

förändringar som gör att konceptuella kategorier skapas (ibid.:85).  

 

Likt “objekt” så kategoriseras “subjekt” efter sina egenskaper (Bacchi & Goodwin 2016:69). 

Denna subjektifiering i.e. skapandet av ”subjekt”, leder till att befolkningen styrs på ett visst sätt 

beroende på vilken kategori man tillhör samt att dessa definierade grupper blir ansvariga för det 

antydda ”problemet” (ibid.) Detta kan dels resultera i en stigmatisering av gruppen samtidigt som 

man bortser från andra faktorers påverkan (ibid.). Dessa kategoriseringar av ”subjekt” ska inte 

ses som statiska eller förutbestämda utan är i allra högsta grad kulturellt producerade där en 

person kan tillhöra flera olika subjektpositioner på en och samma gång (ibid.:70). När subjekt 

skapas blir de objektifierade (ibid.:84). För att exemplifiera hur detta kan ta sig uttryck kan vi 

exempelvis se på konceptet “moderskap”. “Moderskap” kan ses som ett “objekt”, alltså “en 

mamma”, som produceras som ett objekt med särskilda egenskaper (Bacchi & Goodwin 

2016:84). Subjekten utgörs av alla mammor i samhället som kategoriserats som sådana baserat på 

sina egenskaper, dessa egenskaper kan dock skilja sig åt beroende på vilken subjektposition 

mamman har där exempelvis en ensamstående mamma eller ung mamma kan tillskrivas olika 

egenskaper. Vidare kan man alltså både kategoriseras som “mamma” och exempelvis “person 

med ett problematiskt bruk av droger”. 

  

Bacchi och Goodwin (2016:17) tar upp tre olika effekter som problemrepresentationer kan få. 

Diskursiva effekter omfattar hur en viss problemrepresentation begränsar vad som kan tänkas 

och sägas om ”problemet” och subjektifierande effekter är de effekter som kommer av att en 

viss problemrepresentation producerar ”subjekt” som just vissa typer av “subjekt” (ibid.:23). 
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Dessa går att metodologiskt urskilja i text. Levda effekter som analytisk kategori används utöver 

detta för att sedan kunna överföra effekterna i texten till verkliga livet (ibid.). 

 

Nedan presenteras WPR som består av sex frågor att ställa till policydokumentet plus ett sjunde 

steg där en reflexiv granskning av analysens resultat genomförs. 

 

Question 1: What’s the problem represented to be in a specific policy or policies? 

Question 2: What deep-seated presuppositions or assumptions underlie this 

representation of the “problem” (problem representation)? 

Question 3: How has this representation of the “problem” come about? 

Question 4: What is left unproblematic in this problem representation? Where are 

the silences? Can the “problem” be conceptualized differently? 

Question 5: What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this 

representation of the “problem”?  

Question 6: How and where has this representation of the “problem” been 

produced, disseminated and defended? How has it been and/or how can it be 

disrupted and replaced? 

Step 7: Apply this list of questions to your own problem representations.  

 

Bacchi och Goodwin (2016:21) beskriver hur fråga tre kräver en ”analytisk djupdykning” i 

ämnet. Detta skulle i vårt fall innebära en detaljerad och omfattande kartläggning av Sveriges 

narkotikapolitiska historia samt hur åtgärder och insatser som behandlat bruk av narkotika 

utvecklats över tid. Det skulle dessutom förutsätta en omfattande ansats för att se hur 

”kunskapen” om dessa närliggande ämnen sett ut över tid och vilka diskursiva mönster som 

upprätthållits. En sådan analys kräver ett större analysmaterial än vad denna studie omfattar 

vilket betyder att fråga tre uteslutits ur analysen. Fråga sex har också exkluderats från analysen då 

syftet med frågan är att problematisera hur den “kunskap” som används ligger till grund för 

problemet (Bacchi & Goodwin 2016:24), vilket är något som hamnar utanför denna studiens 

empiriska avgränsning. Detta betyder att analysen istället för att använda alla sex frågor utgår 

ifrån fyra av dem samt det reflexiva steget, vilka vi kommer att behandla under kommande 

redovisning av analysprocessen.  
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3.3 URVAL  
Ett målstyrt urval har använts i syfte att inhämta relevanta dokument för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Bryman 2011:350). Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit 

fram ett nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet som 

publicerades i april 2017. I samband med detta har Läkemedelsverket kommit ut med en rapport 

i början av januari 2018 gällande uppdraget att specifikt öka tillgängligheten av vissa läkemedel 

i.e. naloxon i syfte att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Läkemedelsverket och 

Socialstyrelsen har även tillsammans kommit ut med en rapport om möjligheter att tillgängliggöra 

naloxon inom ramen för dagens rättsliga regleringar som publicerades i juni 2017. Då vi vill 

granska vilka åtgärder som föreslås inom det sociala arbetets ramar så kommer vi avgränsa vårt 

urval till Socialstyrelsens åtgärdsplan. Andra former av källor hade möjligen varit intressanta för 

att undersöka problematiseringar av narkotikarelaterad dödlighet. Anledningen till varför vi valt 

att analysera policydokument över exempelvis mediala källor grundas i att policydokument kan 

sägas ha en direkt inverkan på utformningen av det sociala arbetet. Detta understryker vikten av 

att ständigt kritiskt granska dessa offentliga dokument och vilken typ av “kunskap” de 

producerar och reproducerar.  

3.4 ANALYSPROCESS       
I det här avsnittet presenteras analysprocessen och hur WPR tillämpas. Trots att Bacchi & 

Goodwin (2016) erbjuder ett omfattande metodologiskt verktyg med WPR föreslår de inga 

konkreta tillvägagångssätt för att koda materialet. Vi har därför tagit hjälp av en kollegialt 

granskad studie av Månsson och Ekendahl (2015) som använder WPR för att undersöka 

diskurser om cannabis i en svensk narkotikapolitisk kontext. Likt Månsson och Ekendahls 

(2015:213) bearbetning av sitt transkriberade material har vi initialt gjort ett antal genomläsningar 

av åtgärdsplanen för att ”lära känna” materialet. I linje med den poststrukturella ansatsen i WPR 

(Bacchi & Goodwin 2016:23) lät vi materialet som helhet ta en stor plats under analysprocessen 

vilket bland annat innebar att vi innan kodning tillsammans diskuterade våra initiala 

uppfattningar av materialet. I en sista närläsning har vi på varsitt håll grovkodat empirin genom 

färgmarkering och korta sammanfattande kommentarer. Vi gick sedan igenom koderna och 

diskuterade och jämförde dem i förhållande till vår förförståelse och helhetsförståelse av 

åtgärdsplanen. Inför analysarbetet har vi liksom Månsson & Ekendahl (2015:213) sorterat in 

koderna under respektive vald WPR-fråga för att sedan analysera materialet stegvis.  
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Vår första frågeställning “På vilka sätt konceptualiseras narkotikarelaterad dödlighet som 

”problem” i Socialstyrelsens åtgärdsplan?” kan sägas behandla både fråga ett och två i WPR. 

Första frågan går ut på att identifiera en eller flera problemrepresentationer genom att analysera 

vad det är som problematiseras i det givna policydokumentet (Bacchi & Goodwin 2016:20). 

Utgångspunkten blev därför de föreslagna åtgärderna, då de innefattar implicita 

problematiseringar (ibid.:21). Det innebar en genomgång av texten i sin helhet för att identifiera 

avsnitt och meningar av betydelse som konceptualiserar vad “problemet” med narkotikarelaterad 

dödlighet sägs vara. Den poststrukturella ansatsen tar avstånd från lingvistisk analytisk metod 

vilket betyder att vi inte fokuserat på specifika ordval som görs och/eller hur ofta de upprepas 

(ibid.18). I denna fas beaktas komplexiteten i policydokument som kan innehålla fler än en 

problemrepresentation (ibid.:20). Då åtgärdsplanen är en enhetlig text om 53 sidor har allt 

material analyserats tillsammans vilket innebär att vi letat problemrepresentationer som 

genomsyrar hela materialet och inte enskilt i specifika åtgärder.  

 

De problemrepresentationer vi observerat i analysens första steg utgjorde sedan basen för 

analysens nästa steg vilket omfattas av fråga två i WPR (Bacchi & Goodwin 2016:21). Det som 

nu utforskas är vad som ligger till grund för problemrepresentationerna (ibid.). Uppgiften här 

blev att identifiera vilka underliggande antaganden och föreställningar om “problemet” som 

fanns inbäddade i problemrepresentationerna (ibid.). Genom att att reflektera över 

förutsättningar och förgivettagna ”sanningar” som legat till grund för problemrepresentationen 

kunde vi urskilja koncept, dikotomier, diskurser och “kunskaper” i materialet (ibid.). Även 

skapandet av “objekt” och “subjekt” behandlades under fråga två. 

 

Vår andra frågeställning “På vilka sätt har åtgärdsplanen uteslutit andra möjliga 

problemrepresentationer och vad får det för diskursiva och subjektifierande effekter?” kan sägas 

omfatta fråga fyra och delvis fråga fem i WPR. Den fjärde frågan ämnar att låta tystnaden tala 

(Bacchi & Goodwin 2016:22). Poängen är att destabilisera problemrepresentationen genom att 

vända uppmärksamheten mot tystnader eller det som inte problematiseras och utelämnas inom 

ramen av problemrepresentationen (ibid.). Genom att rikta fokus mot det osagda blev också en 

uppgift i denna del av analysen att se alternativa representationer av ”problemet” om det osagda 

skulle ha sagts. Fråga fem i WPR fokuserar på de diskursiva, subjektifierande och levda effekter 

som problemrepresentationen leder till (ibid.:23). Syftet med denna fas av analysen var att 

problematisera vilka effekter problemrepresentationen har på förståelsen av narkotikarelaterad 

dödlighet som “problem” och hur det i förlängningen påverkar subjekten som berörs. 
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Det ligger i den här typen av analys natur att även reflexivt granska sina egna tolkningar av 

problemrepresentationen, vilket utgörs av steg sju i WPR (Bacchi & Goodwin 2016:24). Fråga 

sju innebär att vi på ett generellt och övergripande sätt riktat de tidigare frågorna mot våra egna 

resultat och problematiseringar för att fråga oss vad för typ av kunskaper vi producerat genom 

vår policyanalys och vad det kan leda till för eventuella effekter (ibid.). 

3.5 METODDISKUSSION 
Det finns givetvis flera olika metoder och verktyg utöver WPR som kan användas för att 

genomföra en policyanalys. Då vi var intresserade av att förstå och analysera konceptualiseringen 

av narkotikarelaterad dödlighet som ”problem” passade en kvalitativ analysmetod som WPR. I 

linje med metodens synsätt ser vi policydokument som skapare av ”problem”, snarare än att 

problem förekommer av sig själva oberoende av myndigheter som Socialstyrelsen.  

 

Fördelen med en poststrukturalistisk policyanalys som WPR är bland annat att den kommer med 

en omfattande teoretisk och metodologisk ansats som möjliggör en mer enhetlig förståelseram. 

Det medför dock en viss svårighet att separera teori från metod i analysen. WPR inbjuder 

dessutom till att se ”bakom” den empirin som analyseras och ger med andra ord möjlighet och 

utrymme att upptäcka nya aspekter av ”verkligheten”. Dilemmat med en poststrukturalistisk 

ansats blir emellertid att de resultat vår analys producerat enbart blir en av flera möjliga tolkningar 

av ”verkligheten”. Andra förståelser och tolkningar åsidosätts därmed när vi väljer att 

åskådliggöra vår.  

 

Kritiska röster om WPRs användbarhet lyfter också fram hur denna typ av analys endast belyser 

mångfalden av olika tolkningar men lämnar förslag på hur policy ska utvecklas därhän (Bacchi & 

Goodwin 2016:24). Bacchi och Goodwin (2016:25) menar dock att den här typen av Foucault-

inspirerad policyanalys behövs för att överhuvudtaget kunna ge förslag på andra specifika 

åtgärder då vi ständigt borde kritiskt granska problematiseringar och dess eventuella effekter. 

Detta för att i slutändan kunna röra oss bort ifrån praktiker som har en skadlig inverkan för 

specifika grupper och för att kunna styra med så lite ”herravälde” som möjligt (ibid.).  Den här 

studien har alltså ingen ambition att föreslå andra åtgärder utan förhåller sig till åtgärdsplanen i 

sig. Med en sådan empirisk avgränsning kommer en svårighet i att besvara den femte frågan i 

WPR i sin helhet då vi enbart kan spekulera kring levda effekter av åtgärdsplanens 

problemrepresentationer av narkotikarelaterad dödlighet. Det innebär att vi delat upp fråga fem 

genom att undersöka textens diskursiva och subjektifierande effekter genom analys men 

resonerar kring eventuella levda effekter i diskussionsavsnittet. 
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3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validiteten inom kvalitativ forskning beror på i vilken utsträckning den valda metoden 

undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014:296). Med utgångspunkt 

i empirin valdes WPR som lämplig metod för att besvara frågeställningarna och därmed uppnå 

studiens syfte. Valideringen genomsyrar hela forskningsprocessen och beror till stor del på 

forskarens hantverksskicklighet (ibid.:297f). Genom att utmana och ifrågasätta våra tolkningar 

under analysens gång men även att kritiskt granska tolkningar av teori och metod i förhållande 

till resultatet har vi försökt eliminera systematiska fel. Om validiteten kan stärkas genom att vara 

skickliga i vårt hantverk under hela forskningsprocessen så är reliabiliteten kopplad till just 

studiens resultat och dess tillförlitlighet (ibid.:295,297). Studiens reliabilitet vilar därför på en 

transparens kring forskningsprocessens alla faser (Bryman 2011:355). Vi har genomgående 

redogjort och argumenterat för våra avvägningar och beslut som berör forskningsprocessen för 

att stärka studiens reliabilitet och undvika slumpmässiga fel. Vidare har vi följt WPR i syfte att 

vara metodologiskt konsekventa där vi även argumenterat för exempelvis varför vissa frågor i 

analysverktyget eliminerats. 

  

Med utgångspunkt i att varje fenomen har en unik inre struktur och logik (Kvale & Brinkmann 

2014:310) anser vi att själva forskningsresultatet är bundet till en viss historisk och social kontext 

och således inte kan generaliseras. Detta då vår empiri består av ett policydokument som är 

skrivet av en viss myndighet och under en viss tid vilket innebär att vårt resultat är en tolkning av 

just detta offentliga dokument. Empirin utgörs av förslag på åtgärder för att motverka den 

narkotikarelaterade dödligheten som publicerades år 2017 vilket betyder att vi rimligen kan anta 

att läget gällande dessa insatser har utvecklats redan i skrivande stund. Även om studiens resultat 

inte kan generaliseras utanför policydokumentet så är det fullt möjligt av andra forskare att 

applicera vår teoretiska och metodologiska ansats på andra policydokument och texter. Den 

”kunskap” som vår studie bidrar med kan även vara värdefull vid fortsatt kritisk granskning av 

narkotikapolicydokument och vilken typ av ”kunskap” de producerar. 

  

En fördel sett till studiens validitet och reliabilitet har varit våra skilda förförståelser sett till 

narkotikafrågan generellt men även narkotikarelaterad dödlighet specifikt. Bortsett från den 

förståelse vi båda fått med oss från socionomutbildningen har en av oss intresserat sig för 

narkotikafrågan i större utsträckning både privat och professionellt vilket har gjort att vi har olika 

utgångslägen ”kunskapsmässigt”. Våra skilda förförståelser har på olika sätt diskuterats och 

använts både i analysprocessen och under arbetets gång vilket har lett till att vi ömsom ifrågasatt 
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varandras föreställningar och tolkningar. Detta har bidragit till en så kallad ”reflexiv objektivitet” 

(Kvale & Brinkmann 2014:292) som även förstärkts av genomförandet av sjunde steget i WPR 

som inneburit en reflexiv granskning av vår egen ”kunskapsproduktion”. 

3.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Eftersom studiens empiri består av ett offentligt dokument så finns inga informanter att ta 

hänsyn till. Däremot finns det andra etiska överväganden som är viktiga att ta i beaktning. Bland 

annat är det väsentligt att fråga sig vilka personer som kan tänkas bli berörda av 

forskningsstudien. Policydokumentet påverkar såklart i någon benämning alla i Sverige i och med 

att den utgör underlag för svensk socialpolitik. I synnerhet påverkar det sannolikt “personer som 

brukar narkotika” som berörs av hälso- och sjukvården och socialtjänstens praktiker. Ett visst 

mått av brukarmedverkan kan vara forskningsetiskt fördelaktigt men i och med att vi inte har 

några informanter så har vi istället inkorporerat ett brukarperspektiv i forskningsöversikten. I 

och med studiens syfte och empiri så har vi dock varit begränsade till att behandla 

brukarperspektivet som det tas upp i åtgärdsplanen och att problematisera vad som lämnats 

därhän snarare än att själva kunna implementera en brukarmedverkan som vi kunde gjort om 

detta exempelvis varit en intervjustudie.  Då vi inte har några informanter så har våra etiska 

överväganden till stor del handlat om att forskningen utförts på ett etiskt försvarbart sätt. Detta 

är alltså tätt sammankopplat med de överväganden vi gjort sett till forskningsprocessen. Med 

andra ord så har vi kritiskt reflekterat över våra tillvägagångssätt och forskningsresultat i syfte att 

motverka godtyckliga eller snedvridna tolkningar för att upprätthålla en god forskningsetik. 

4 ANALYS  
I det här avsnittet presenteras studiens analytiska resultat. Vi har kunnat urskilja två 

problemrepresentationer i åtgärdsplanen. Dels narkotikarelaterad dödlighet som ett 

“narkotikaproblem” men även som ett “information- och kunskapsproblem”. Vi kommer därför 

separera dessa två problemrepresentationer i analysavsnittet där frågorna 1, 2, 4 och 5 från WPR 

systematiskt presenteras. Detta kommer sedan mynna ut i ett sammanfattande avsnitt där 

generella slutsatser av analysen läggs fram. Innan analysens resultat redovisas kommer först en 

kort introduktion av åtgärdsplanens innehåll. I och med att empirin utgår från ett och samma 

dokument så har vi för tydlighetens skull valt att endast referera till sidnummer vid citat från 

empirin samt kursivera dem i löpande text. Detta eftersom citationstecken används teoretiskt för 

att illustrera en inneboende ovisshet i vissa begrepp som ofta annars kan ses som absoluta 

(Bacchi & Goodwin 2016.:5) 
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4.1 INTRODUKTION 
Socialstyrelsen har mot bakgrund av att narkotikarelaterad dödlighet under de senaste 10 åren 

ökat fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Folkhälsomyndigheten föreslå ett 

nationellt utvecklingsarbete för att motverka den narkotikarelaterade dödligheten i form av en 

åtgärdsplan (s.9).  

 

Socialstyrelsen beskriver den narkotikarelaterade dödligheten som ett komplext problem och har 

genom åtgärdsplanen om 53 sidor föreslagit sammanlagt 18 insatser vilka inkluderar flera nivåer 

och aktörer (s.7).  Åtgärderna har kategoriserats under sex huvudområden: 1. Varningssystem 

och riktad information, 2. Utbildning, information och kunskapsstöd, 3. Naloxon och 

möjligheter till hantering och behandling vid överdosering av opioider, 4. Systematiserat 

kunskapsutbyte och samordning mellan myndigheter och professioner och civila samhället, 5. 

Stärkt arbete med att bekämpa narkotikahandeln samt 6. Forskning/analys/uppföljning.  

 

Uppdraget har fokuserat på narkotikarelaterade dödsfall orsakade av oavsiktlig förgiftning, det 

vill säga olycksfallsförgiftning inklusive överdos, och suicid genom förgiftning med 

narkotikaklassade substanser (s.7). Åtgärdsplanen inkluderar alla typer av narkotiska preparat 

däribland narkotikaklassade läkemedel, illegal narkotika samt nya psykoaktiva substanser (NPS) 

(s.7). Utgångspunkten för åtgärdsplanen är ANDT-strategins delmål nr 5 att “Antalet kvinnor 

och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 

alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska” (s.14). Skillnader mellan män och 

kvinnor när det kommer till den narkotikarelaterade dödligheten är också något som tas upp. 

Dödsfallen hos män beror enligt åtgärdsplanen i större utsträckning på överdoser av illegala 

substanser medan dödsfallen hos kvinnor oftast bedömts vara suicid eller skadehändelser med 

oklar avsikt med receptbelagda opioider (s.9). Män ska dessutom i större utsträckning ha vårdats 

för missbruk medan kvinnor vårdats för psykisk ohälsa (s.9). I övrigt så hänvisar man till att 

opioider är de vanligast förekommande substanserna vid narkotikarelaterad dödlighet men att 

blandbruk även är påtagligt (s.9). Särskild oro lyfts också fram gällande NPS som kan inhandlas 

via nätet, vilket sägs ha lett till en ytterligare ökning av dödsantalet (s.9). 

4.2 NARKOTIKAPROBLEMET 
Att identifiera problemrepresentationen utgör grunden i WPR och således även den första frågan 

i verktyget (Bacchi & Goodwin 2016:21). 
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Med utgångspunkt i Socialstyrelsens rapport om narkotikarelaterade dödsfall kan konstateras att 

dödsfallen sammantaget kan betraktas som mycket heterogena. Dödsfallen är spridda över alla 

åldrar, de innefattar olycksfallsförgiftningar, skadehändelser med oklar avsikt och 

suicidförgiftningar med läkemedel och andra droger, samt konsekvenser av ett tidigare missbruk. 

Det handlar dessutom om ett stort antal substanser, allt från förskrivningsbara läkemedel till 

droger helt utan medicinsk användning. Det är även mycket vanligt med kombinationer (s.10). 

 

Det här citatet visar hur åtgärdsplanen beskriver narkotikarelaterad dödlighet som någonting som 

kan drabba alla oavsett ålder, intention, substans och tidigare missbruk. Vidare exemplifieras 

detta genom att påpeka att (..) gruppen som avlider på grund av narkotika (..) består av allt från unga 

personer som testar NPS till personer som haft ett långt missbruk till medelålders personer utan tidigare missbruk 

som tar sitt liv (s.40f). På så sätt konceptualiseras den narkotikarelaterade dödligheten som ett visst 

typ av problem, det vill säga som ett problem med narkotika vilket inkluderar alla typer av droger 

och även alla personer som använder droger.  I linje med problemrepresentationen att narkotika i 

sig är problemet så framhålls vikten av att även i fortsättningen arbeta med att minska antalet personer 

som börjar använda narkotika (s.15). Trots att åtgärdsplanen fokuserar på det femte målet i ANDT-

strategin och således endast ska fokusera på människor som dör och skadas på grund av sitt 

missbruk så möjliggör den konceptuella logiken i problemrepresentationen att alla typer av 

droger och även alla som använder dem inkluderas. Denna konceptuella logik innebär även att 

en rad olika insatser kan förespråkas då objektet som beskrivs alltså “narkotikaanvändning” kan 

åtgärdas med såväl förebyggande arbete och direkta insatser. 

 

Problemrepresentationen hör också ihop med hur narkotikalagstiftningen framställs som ett 

verktyg för att motarbeta och bekämpa “problemet” genom klassificering av substanser.  
 

Huvudsyftet med att utreda och klassificera substanser som narkotika och hälsofarliga varor är att 

minska utbudet och tillgängligheten, vilket i sin tur förväntas leda till att färre brukar dem och att 

skadorna som dessa preparat kan orsaka minskar. Klassificeringen kan även minska efterfrågan 

genom att indikera att dessa substanser är hälsofarliga och inte bör brukas samt genom att rättsliga 

följder vill undvikas (s.22). 

 

Citatet ovan belyser hur tillämpningen av narkotikalagstiftningen anses fungera som ett verktyg i 

det preventiva arbetet. Med andra ord så menar man att en tydlig indikation av dessa substansers 

hälsofarliga egenskaper kan minska både tillgång och efterfrågan med ett närvarande hot om 

rättsliga följder. Vikten av att minimera tillgång och efterfrågan förstärks ytterligare genom att 
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internet lyfts som en välanvänd arena inom narkotikahandeln där köpare och säljare sägs komma 

i kontakt med varandra vilket leder till att tillgången ökar (s.10). 

 

Något som ytterligare förstärker problemrepresentationen och narkotikalagstiftningens ställning 

är att åtgärdsplanen belyser den politiska enighet som har funnits i Sverige sedan en lång tid tillbaka 

när det gäller visionen om ett narkotikafritt samhälle (s.14). “Visionen om ett narkotikafritt samhälle” 

kan också skönjas när skademinimerande åtgärder diskuteras som ett potentiellt medel till 

drogfrihet på sikt (s.15). Skademinimerande åtgärder lyfts alltså fram som viktiga för att bidra till 

en bättre hälsa och livssituation (s.15) samt minskad narkotikarelaterad dödlighet (s.24) även om 

ambitionen om att i slutändan uppnå drogfrihet kvarstår. 

4.2.1 “Allt bruk kan leda till missbruk”  
Analysens nästa steg är en fördjupning i de underliggande antaganden, förutsättningar och 

förgivettagna “sanningar” som ligger till grund för problemrepresentationerna (Bacchi & 

Goodwin 2016:21).  

 

En medicinsk diskurs kan sägas ligga till grund för “narkotikaproblemet”. Svårigheten att 

separera bruk och psykisk ohälsa etableras när åtgärdsplanen refererar till att missbruk och beroende i 

sig definitionsmässigt faller inom kategorin psykiska sjukdomar (s.10). De åtgärder som riktas till 

“ungdomar” sammanbinder likaså missbruk- eller beroendeproblem med psykisk ohälsa (s. 40). 

En generell beskrivning av individers skilda förutsättningar i förhållande till kognitiv förmåga, 

psykisk ohälsa och språkliga hinder görs vidare i förhållande till ansvarsförmåga och 

initiativtagande (s.12). Det underliggande antagandet som kommer med en medicinsk diskurs är i 

förlängningen en individcentrerad förståelse av drogbruk. Åtgärdsplanen lyfter alltså psykisk 

ohälsa både som en bidragande faktor till “missbruk” men hänvisar även till definitionen att 

“missbruk och beroende” per definition är en psykisk sjukdom.  

 

Att den narkotikarelaterade dödligheten produceras som ett “narkotikaproblem” bygger på vissa 

antaganden om vilka som riskerar att utveckla ett problematiskt bruk av narkotika och vilka som 

inte gör det. De åtgärder som föreslås har ett övervägande fokus “på personer som brukar 

narkotika” och inte på “personer som använder opioider eller injicerar” vilket tyder på att alla 

droganvändare inkluderas i riskgruppen för narkotikarelaterad dödlighet. Missbruk förstås som 

en direkt konsekvens av narkotikabruk vilket betyder att den underliggande konceptuella logiken 

bygger på att om personer aldrig börjar bruka så kommer de heller aldrig att börja missbruka och 

i förlängningen aldrig dö i ett narkotikarelaterat dödsfall. Ett underliggande antagande blir därför 
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att om socialpolitikens fokus ligger på att personer aldrig börjar använda droger så kommer man 

även att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Antagandet förstärks bland annat i 

framställningen av objektet “ungdomar med drogproblem” som en särskilt viktig grupp att 

fokusera på (s.38).  Objektet konceptualiseras genom “kunskapen” att det är i ungdomen som ett 

problematiskt bruk av narkotika initieras och sedan utvecklas till ett missbruk, varför insatser i 

synnerhet borde riktas mot ungdomar. 

 

I linje med ambitionen att upptäcka ett “riskbruk” tidigt så har man identifierat gruppen unga 

kvinnor som är i riskzon eller som har ett nyetablerat bruk (s.33) som speciellt åsidosatt då kunskap och 

insatser formas efter pojkar och män då de står för den större delen av både narkotikabruk och 

narkotikadödlighet (s.33). Åtgärden kompetensutvecklingsinsatser för att tidigt upptäcka unga kvinnor med 

narkotikaproblem ska utföras av Polismyndigheten vilket bygger på att polisen förväntas kunna ta 

fram “kunskap” gällande tecken på drogpåverkan hos kvinnor i syfte att tidigt upptäcka bl.a. unga kvinnor 

som använder narkotika samt att kvinnor som hanterar, säljer och innehar narkotika (s.33) tas upp.  Även 

här är fokus alltså på drogpåverkan eller de som befinner sig i riskzonen vilket stödjer 

representationen av den narkotikarelaterade dödligheten som ett problem med all hantering av 

narkotika inklusive bruk. Att Polismyndigheten ska ansvara för kompetensutvecklingen gällande 

“unga kvinnor med drogproblem” illustrerar hur narkotikafrågan anses kunna hanteras av 

rättsväsendet och kan regleras genom kontroll och straff.  

 

En viktig grundkomponent i motverkandet av den narkotikarelaterade dödligheten är alltså att 

arbeta för att så få som möjligt ska börja använda narkotika bland annat genom att reglera 

tillgång och efterfrågan genom gällande lag. “Kontroll och straff” lyfts fram som en faktor för att 

motverka den narkotikarelaterade dödligheten vilket mynnar ut i ett flertal åtgärder såsom ett 

nationellt metodstöd i syfte att stödja polisens lokala arbete mot narkotika (s.32) och att utveckla och stärka 

Tullverkets analys och selekteringsförmåga (s.33) under temat stärkt arbete med att bekämpa 

narkotikahandeln (s.32). Under detta tema lyfts även ökad bevakning av försäljning av narkotika på 

internet (s.34) fram vilket både illustrerar betydelsen av polisens arbete kring 

“narkotikaproblemet” men även subjekten “ungdomar” som en viktig målgrupp att nå då 

majoriteten av de som köper droger på internet uppges vara mellan 18 och 30 år. 

4.2.2 Oproblematiserad narkotikalagstiftning  
Fjärde frågan i WPR tar avstamp i resultaten från fråga ett och två och går ut på att diskutera och 

belysa vad som inte problematiseras och vad som lämnas osagt i problemrepresentationerna 
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(Bacchi & Goodwin 2016:22). Detta utvecklas sedan till ett resonemang kring alternativa koncept 

av “problemet” (ibid.). 

 

Den narkotikarelaterade dödligheten konceptualiseras som ett “narkotikaproblem” där all 

hantering av narkotika inkluderas vilket har bidragit till att vissa aspekter av “problemet” inte 

belysts i åtgärdsplanen. 

 
I uppdraget har det inte heller ingått att se över eller föreslå ändringar av den svenska 

narkotikalagstiftningen. Detta innebär att endast åtgärder som är förenliga med den nuvarande 

svenska narkotikalagstiftningen har varit aktuella att föreslå som åtgärder inom ramen för 

uppdraget (s.18). 

 

Citatet ovan illustrerar att det inte finns några ambitioner att se över rådande 

narkotikalagstiftning vilket i förlängningen framställer narkotikalagstiftningen som 

oproblematisk. Att denna vision dessutom sägs vila på en politisk enighet (s.14) kan eventuellt vara 

en bidragande faktor till varför narkotikalagstiftningen inte problematiseras. Tillämpningen av 

lagstiftningen sägs istället utgöra en viktig komponent i arbetet för att motverka den 

narkotikarelaterade dödligheten både som preventiv åtgärd sett till dess avskräckande effekt men 

även som en direkt insats genom polisens arbete. 

 

En åtgärd som trots detta kretsar kring lagändringar är utredningen gällande möjligheten att 

införa naloxonprogram i Sverige. Här påpekas det flera gånger att konceptet 

tredjepartsförskrivning i nuläget inte är förenligt med svensk lag men att Läkemedelsverket och 

Socialstyrelsen ska föreslå de lagändringar som krävs (s.31). Detta belyser narkotikalagstiftningen 

särställning när det gäller att ändra på gällande lag för att motverka den narkotikarelaterade 

dödligheten då det alltså går att se över andra regelverk. Således sätter “narkotikaproblemet” upp 

ramar för vad som kan göras och vad som bör göras för att hantera den narkotikarelaterade 

dödligheten. Om åtgärdsplanen istället problematiserat narkotikalagstiftningen och sett över dess 

funktion så kunde fokus exempelvis istället riktats mot kriminaliseringen av eget bruk eller 

straffsatser för narkotikabrott, tvångsvård eller personer som använder droger och som vistas i 

fängelse vilket sannolikt lett till att problemet konceptualiseras som ett annan typ av problem. 

 

Åtgärdsplanen inkluderar all typ av droganvändning och gör inga tydliga distinktioner mellan 

exempelvis olika substanser eller om de införskaffats legalt eller illegalt vilket har resulterat i att 

målgruppen blir så pass inkluderande att den blir heterogen. Trots användningen av en rad olika 
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begrepp för att beskriva narkotikaanvändning så har detta inte definierats närmare vilket bidrar 

till bilden att all form av droganvändning är skadlig och bör undvikas. Att all användning av 

narkotika är skadlig och att alla kan drabbas gör att man dels lämnar problematisering kring 

substansers olika egenskaper men även strukturella faktorer därhän. Även narkotikalagstiftningen 

bortser ifrån strukturella faktorer då lagen per definition är individinriktad.  

 

Både förebyggande arbete och direkta insatser anses viktiga för att minska den 

narkotikarelaterade dödligheten. Åtgärdsplanen sägs fokusera på direkta insatser för att minska 

skador och dödsfall kopplade till narkotikaanvändning (s.15), men i och med att majoriteten av 

åtgärderna är riktade till “personer som brukar narkotika” så ser vi emellertid ett 

oproportionerligt fokus på de som ännu inte utvecklat ett problematiskt bruk av narkotika. Det 

kommer med ett osynliggörande av den grupp högriskindivider som initialt identifierades i 

bakgrundsavsnittet vilket omfattar personer som brukar opioider och tidigare vårdats för 

antingen missbruk eller psykisk ohälsa samt som använder flera olika substanser samtidigt (s.9). 

Att åtgärdsplanen fokuserar på både olycksfallsförgiftningar och suicid med såväl legala som 

illegala droger (s.7) bidrar till att heterogenisera gruppen ytterligare. 

 

Samtidigt som det finns en ambition att inkludera alla i åtgärdsplanen så har ändå vissa “subjekt” 

framträtt som mer viktiga att fokusera på; “ungdomar” och i synnerhet “unga kvinnor”. Att 

åtgärdsplanen lyfter fram dessa “subjekt” innebär att den grupp som enligt deras statistik är 

överrepresenterad, det vill säga “män som använder opioider” men även gällande suicid genom 

förgiftning med narkotikaklassade substanser där män är i majoritet, blir åsidosatt. Då 

åtgärdsplanen redan från början utgått ifrån att inkludera både olycksfallsförgiftningar och suicid 

så har olycksfallsförgiftningar framförallt framställts som ett problem för yngre män medan 

suicid främst berör medelålders kvinnor trots att det är flest män som dör i båda fallen. Om 

åtgärdsplanen hade tagit hänsyn till strukturella faktorer i större utsträckning istället för att 

försöka tillämpa ett genusperspektiv (s.36) så hade den narkotikarelaterade dödligheten som 

problem eventuellt förståtts annorlunda. Bakgrundsavsnittet i åtgärdsplanen belyser dock till viss 

del en strukturell förståelse av “problemet” genom att bland annat nämna socioekonomiska och 

normativa faktorer. 

 
Bilden blir inte komplett utan att nämna strukturella faktorers betydelse; fattigdom, social 

exkludering, utbildningsystemets egenskaper, trösklar in på arbetsmarknaden, tillgången på adekvat 

vård, samhällets attityder etc (s.10). 



 

  32 
 

En mer strukturell förståelse av narkotikarelaterad dödlighet är emellertid ingenting som på ett 

uttalat sätt återkommer i åtgärdsplanen med undantag för att man i några föreslagna utbildande 

och informerande åtgärder riktade till “personer som brukar narkotika” åberopar sociala attityder 

och normer som faktor (s.25, s.26). Någon definition av “sociala attityder och normer” görs 

emellertid inte vilket innebär att det går att tolka betydelsen på olika sätt; antingen som attityder 

och normer i samhället eller hos “personer som brukar narkotika”. 

 

Flera åtgärder pekar på svårigheten att nå personer som injicerar droger som håller sig borta från 

vårdsystemet, socialtjänsten och psykiatrin (s.16). Vikten av att utveckla det uppsökande arbetet 

inom vården understryks (s.12). Lågtröskelverksamheter och civila organisationer beskrivs dock 

ha större möjlighet att etablera kontakt med denna svårnådda målgrupp genom att kunna erbjuda 

attraktiva och lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser (s.16, s.31). Det som inte problematiseras blir 

följaktligen varför dessa verksamheter i så fall har lättare att nå ut till denna målgrupp samt på 

vilket sätt deras insatser är lättillgängliga och attraktiva i motsats till de som erbjuds av 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hade ett strukturellt perspektiv genomsyrat åtgärdsplanen i 

form av exempelvis en problematisering av att “missbruk” också per definition är en kriminell 

handling så hade den narkotikarelaterade dödligheten troligtvis producerats som ett annat typ av 

problem som kräver andra typer av insatser.  

4.2.3 Narkotikaproblemets effekter  
Analysens fjärde och sista del motsvarar den femte frågan i WPR vilken fokuserar på de effekter 

som problemrepresentationen kan leda till (Bacchi & Goodwin 2016:22). Diskursiva och 

subjektifierande effekter kan urskiljas direkt i texten medan de levda effekterna snarare bygger på 

resonemang om vad de två första effekterna kan få för konsekvenser i praktiken (ibid.:26). Då de 

diskursiva effekterna behandlar vad som kan sägas och i förlängningen tänkas om problemet 

(ibid.) kommer detta avsnitt dels behandla hur dessa diskurser har påverkat vad som är möjligt 

att prata om i åtgärdsplanen i förhållande till problemet narkotikarelaterad dödlighet, men även 

hur dessa diskurser bidragit till att vissa “subjekt” träder fram som just vissa typer av “subjekt”.  

 

I åtgärdsplanen återfinns bland annat en medicinsk diskurs vilken sammankopplar “missbruk” 

med psykisk ohälsa som gör “personer som brukar narkotika” till vissa typer av “subjekt” som i 

sin tur utgör utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna. De flesta av åtgärderna är riktade mot 

just objektet “personer som brukar narkotika” trots att det uttrycks en vilja att målgruppsanpassa 

insatserna när detta känts relevant (s.21). “Ungdomar” och framförallt “unga kvinnor” 

konceptualiseras som “subjekt” i åtgärdsplanen när de sammanförs med objektet “personer som 
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brukar narkotika”. Kön och ålder används med andra ord för att producera “subjekt”. En 

strukturell förståelse av “narkotikaproblemet” är till följd av denna subjektifierande effekt 

limiterad då den medicinska diskursen genomsyrar åtgärdsplanen. Vi har dock identifierat en 

ambition i åtgärdsplanen att lyfta fram strukturella faktorer för att ge en helhetsbild av problemet 

narkotikarelaterad dödlighet (s.10) men då den medicinska diskursen råder så har åtgärderna trots 

detta till stor del visat sig vara individcentrerade. Den diskursiva effekten har således blivit att 

strukturella faktorer åsidosätts för förslag på mer direkta insatser.  

 

Den individcentrerade förståelsen av “personer som brukar narkotika” utgår ifrån att 

“problemet” i första hand ligger hos individen, i detta fall psykisk ohälsa. Vidare bidrar detta till 

att det individuella ansvaret att hantera “problemet” blir större. Detta syns inte minst med 

naloxonprogrammet som dels går ut på att förstärka individens egna möjligheter att agera vid en 

överdos (s.27) men som även belyser oförmågan hos “personer som brukar opioider” att ta in 

hur allvarlig situationen är (s.25). Den diskursiva effekten av detta blir att individen förväntas bära 

ett större ansvar för sin egen livssituation. Det kan dock antingen tolkas som ett sätt att förstärka 

individens egen handlingsförmåga eller som att individer i större utsträckning även förväntas 

kunna “ta hand om sig själva”.  

 

Ytterligare en diskurs som framträder i åtgärdsplanen är diskursen om att allt narkotikabruk är 

hälsofarligt. Effekten av detta blir en onyanserad bild av narkotika och narkotikabruk. Om 

målgruppen som berörs av den narkotikarelaterade dödligheten identifierats som “personer som 

brukar narkotika” så är det även rimligt att insatser ska riktas mot gruppen i sin helhet, som 

också uppges vara en ytterst heterogen grupp (s.10).  Selektiva preventionsinsatser har därför inte 

kunnat föreslås inom ramen för problemrepresentationen förutom när det gäller 

kompetensutveckling hos Polismyndigheten gällande “unga kvinnor med drogproblem” samt vid 

kunskapsutveckling om “ungdomar med drogproblem” och deras möjlighet att få hjälp. Detta 

tyder alltså på att narkotikarelaterad dödlighet främst ska ses som ett potentiellt problem för alla 

som brukar narkotika och inte bara för de som uppvisar ett skadligt bruk vilket går i linje med 

uppfattningen att allt narkotikabruk de facto är hälsofarligt. Den subjektifierande effekten blir 

således att högriskindivider till viss del osynliggörs och att unga personer både istället ges större 

uppmärksamhet.  Narkotikalagstiftningen som behandlar all hantering av narkotika blir således 

enligt denna logik legitim vilket kan vara ytterligare en bidragande faktor till varför 

narkotikalagstiftningen inte problematiserats. 
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4.3 INFORMATION- OCH KUNSKAPSPROBLEMET 
Att identifiera problemrepresentationer utgör som tidigare nämnts grunden i analysen vilket 

motsvarar den första frågan i WPR (Bacchi & Goodwin 2016:21). Den narkotikarelaterade 

dödligheten och “narkotikaproblemet” konceptualiseras också som problem med information 

och kunskap. Narkotikarelaterad dödlighet har alltså ytterligare en problemrepresentation där 

bristen på kunskap och svårigheten med att sprida information lyfts fram. Den tar sin 

utgångspunkt i uppfattningen att en grundläggande kunskap om de narkotikarelaterade dödsfallen är 

avgörande för att kunna förebygga dessa (s.40). Information- och kunskapsproblemet konstitueras av 

“kunskap” om narkotikans hälsofarliga aspekter, myndigheter och professioners förmåga att 

förmedla denna information till “personer som brukar narkotika”, men även bristen på 

kunskapsutbyte myndigheter och professioner emellan.  

 

Detta framhålls i en rad åtgärdsförslag, bland annat systematiserat kunskapsutbyte och samordning 

mellan myndigheter och professioner och civila samhället (s.31), utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och 

tecken på överdos och information om överdosrisker och säkrare användning riktat till personer som brukar 

narkotika (s.26). Vidare åberopas åtgärder för varningssystem för överdoser mellan myndigheter, hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten för att upptäcka substanser eller förändrat missbruksmönster som 

orsakar plötslig ökning av dödsfall (s.21). Information- och kunskapsproblemet är med andra ord 

också ett samverkansproblem där idealet är ett fungerande kunskapsutbyte mellan olika 

professioner. Den narkotikarelaterade dödligheten som ett “information- och kunskapsproblem” 

verkar således enligt åtgärdsplanen både inom professioner, myndigheter, inom gruppen 

“personer som brukar narkotika” och det civila samhället. Åtgärdsplanen hänvisar dessutom till 

att studier om narkotikarelaterad dödlighet och narkotika pekas ut som ett eftersatt forskningsområde i Sverige 

(s. 38) vilket i vidare mening innebär att problemrepresentationen även omfattar forskning.  

4.3.1 Objektiv “kunskap” 
Analysens nästa steg är en fördjupning i de underliggande antaganden, förutsättningar och 

förgivettagna “sanningar” som ligger till grund för problemrepresentationen och motsvarar fråga 

två i WPR (Bacchi & Goodwin 2016:21). Det som sammantaget framträder i “information- och 

kunskapsproblemet” är en underliggande objektiv syn på “kunskap”, det vill säga att “kunskap” 

redan existerar och bara behöver inhämtas. Detta förväntas uppnås med kartläggning och 

systematisering (s.32, s.37, s.39). När narkotikarelaterad dödlighet konceptualiseras som ett 

“informations- och kunskapsproblem” görs också ett implicit antagande att åtgärder som idag 

finns är lämpliga för att motverka den narkotikarelaterade dödligheten (s.12, 39). Insatser som 



 

  35 
 

idag finns tillgängliga ska alltså utvecklas men inte helt och hållet förändras vilket leder till att 

åtgärdsplanen till stor del handlar om att göra “mer av samma”. 

 

De åtgärder som hamnar inom ramen för riktad information- och kunskapsspridning har 

formulerats som sätt att stärka individens egna möjligheter att undvika riskbeteenden som kan leda till 

överdoser (s.26).  

 
Ett vanligt problem är dock att personer som brukar narkotika och andra personer som är 

närvarande vid en överdos har svårt att bedöma hur allvarlig situationen är samt de saknar 

kunskap i hjärt- och lungräddning (HLR). En åtgärd för att komma till rätta med detta är utbilda 

personer som brukar narkotika i hur de ska känna igen en överdos och hur de ska göra HLR 

(s.25).  
 

Citatet illustrerar hur “personer som brukar narkotika” tillskrivs en subjektsposition där 

bristande kompetens och förståelse för att hantera riskfyllda situationer som de befinner sig i 

lyfts fram, varpå lösningen blir att informera och utbilda personerna. Subjektspositionen leder i 

förlängningen till en dikotomi där “personer som brukar narkotika” gör det för att de inte förstår 

riskerna medan “de andra” som lyckas hålla sig borta från drogbruk handlar rationellt då de inser 

riskerna och därför har förmågan att avstå. Detta antagande förhåller sig dessutom till att 

åtgärdsplanen lyfter fram sociala normer och attityder som en bidragande faktor till problemet 

narkotikarelaterad dödlighet (s.19) och därutöver inkluderar den faktorn i åtgärder som riktas till 

“personer som brukar narkotika” (s.25, 26, 31, 36). Trots att sociala normer och attityder som 

faktor inte definieras närmare associeras det genom denna användning till att “personer som 

brukar narkotika” på ett riskfyllt sätt inte följer de sociala normer och attityder som samhället 

förespråkar, snarare än hur samhällets sociala normer och attityder kan påverka situationen för 

“personer som brukar narkotika”. 

4.3.2 Neutral kunskapsproduktion 
Den fjärde frågan i WPR går ut på att diskutera och belysa vad som inte problematiseras och vad 

som lämnas osagt i problemrepresentationerna vilket även innefattar resonemang kring 

alternativa koncept av “problemet” (Bacchi & Goodwin 2016:22).  

 

Varken vad “kunskap” egentligen är, hur “kunskap” produceras eller påverkas av den som 

producerar den har diskuterats, vilket lämnar all problematisering av “kunskap” därhän. Detta 

illustreras exempelvis när en systemteoretisk modell läggs fram i syfte att exemplifiera faktorer 
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som påverkar den narkotikarelaterade dödligheten (s.19). På vilka sätt dessa faktorer, t.ex. sociala 

attityder och normer, tillämpning av lag och straff (s.19), lyfts fram som viktiga och hur den 

“kunskapen” kommit till, diskuteras varken generellt eller i relation till de föreslagna åtgärderna.  

 

Ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion hade kanske bidragit med en mer nyanserad 

förståelse av narkotikarelaterad dödlighet. Många av åtgärderna som föreslås förväntas verka 

kunskapsutvecklande genom att bygga vidare på redan existerande åtgärder (s.12,16,23,32-

34,38,40). Ett genomsyrande koncept i åtgärdsplanen blir ett slags “mer av samma” där en kritisk 

hållning gentemot redan existerande åtgärder utelämnas.  

4.3.3 Information- och kunskapsproblemets effekter 
Analysens fjärde och sista del motsvarar den femte frågan i WPR vilken fokuserar på de effekter 

som problemrepresentationen kan leda till (Bacchi & Goodwin 2016:22). Diskursiva och 

subjektifierande effekter kan urskiljas direkt i texten medan de levda effekterna snarare bygger på 

resonemang om vad de två första effekterna kan få för konsekvenser i praktiken (Bacchi & 

Goodwin 2016:26). 

 

“Informations- och kunskapsproblemet” kan sägas ligga till grund för hur både 

“narkotikaproblemet” förstås i stort men också den narkotikarelaterade dödligheten. Det är 

bristen på kunskap och information som till viss del anses ha orsakat “problemet” då det sägs 

kunna åtgärdas genom “ny kunskap”, “kunskapsutveckling” och “kunskapsutbyte”. De 

diskursiva effekterna av problemrepresentationen begränsar vad som kan tänkas och sägas om 

“kunskap” i förhållande till den narkotikarelaterade dödligheten. Diskursen konstruerar 

“kunskap” som något objektivt, rationellt och oberoende av den som inhämtar “kunskapen”. En 

effekt av detta blir bland annat en svårighet i att kritisera befintlig “kunskap” som nuvarande 

åtgärder är baserade på, vilket i förlängningen även lämnar litet utrymme för kritisk granskning 

av redan befintliga åtgärder och vad de i sig kan ha för relation till den statistiska ökningen av 

narkotikarelaterad dödlighet de senaste tio åren.  

 

Rationaliseringen av “kunskap” får även subjektifierande effekter för “personer som brukar 

narkotika”. Upplysning och informering riktat till “personer som brukar narkotika” gällande 

risken med droganvändning motiveras utifrån synen på “kunskap” som ett rationellt verktyg för 

att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Diskursen får den subjektifierande effekten att 

“personer som brukar narkotika” tillskrivs en subjektsposition som antingen obildade eller 

irrationella. Om de inte vet eller förstår risken med narkotikabruk behöver de informeras genom 
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“information och kunskap”, men om de förstår riskerna och väljer att bruka narkotika ändå 

handlar de irrationellt i relation till diskursen om att “all narkotikaanvändning är hälsofarlig”.  

4.4 SLUTSATSER 
I det här avsnittet sammanfattas analysens resultat. Syftet med studien har varit att analysera hur 

narkotikarelaterad dödlighet konceptualiseras som problem i Socialstyrelsens åtgärdsplan från 

2017 och vidare att problematisera de så kallade problemrepresentationernas eventuella 

konsekvenser. Med första frågeställningen undersöktes hur den narkotikarelaterade dödligheten 

konceptualiseras som “problem” i åtgärdsplanen. Det vår analys visar är att den 

narkotikarelaterade dödligheten har producerats som både ett problem med narkotika generellt 

men också som en konsekvens av kunskapsbrist och svårigheter med att sprida information 

gällande narkotikaanvändning och dess medföljande risker.  

 

Den narkotikarelaterade dödligheten ses som ett problem med narkotika i stort då 

narkotikaanvändning i alla dess former pekas ut som skadligt, ett antagande som även har lagt 

grunden för visionen om ett narkotikafritt samhälle. Såväl illegala substanser som 

narkotikaklassade läkemedel har inkluderats i åtgärdsplanen vilket resulterat i att objektet 

“narkotikabruk” generellt är i fokus. Konceptualiseringen av “narkotikaproblemet” har resulterat 

i att åtgärder som föreslås framförallt är riktade mot subjekten “personer som brukar narkotika” i 

sin helhet och endast i enstaka fall målgruppsanpassats för högriskindivider. Till stor del så ses 

alltså den narkotikarelaterade dödligheten som något som potentiellt kan drabba alla personer 

som använder droger oavsett ålder, intention, substans och tidigare missbruk. Detta antagande 

har sedan banat vägen för den narkotikapolitiska ambitionen att reglera tillgång och efterfrågan 

genom klassificering av droger och kriminalisering av narkotikabruk, vilket i sig anses vara en 

viktig grundbult för att uppnå visionen om ett narkotikafritt samhälle. Med andra ord så pekas 

tillämpningen av lagstiftningen ut som en viktig faktor i att bekämpa narkotikahandeln som i sin 

tur anses kunna motverka den narkotikarelaterade dödligheten.  

 

Den narkotikarelaterade dödligheten har även konceptualiserats som ett problem med 

informationsspridning och kunskapsbrist. Majoriteten av åtgärderna som föreslagits i 

åtgärdsplanen handlar om kunskapsproduktion, kunskapsutveckling eller informationsspridning. 

Detta kan sägas bygga på ett antal antaganden, framförallt att “kunskap” finns där ute och 

existerar oberoende av den som inhämtar den. Denna syn på kunskap förstärks även av 

Socialstyrelsens uttalade uppgift “att ta fram och utveckla kunskap, statistik och regler åt 

socialtjänst- och hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen 2015:2). De insatser som redan existerar 
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för att motverka narkotikarelaterad dödlighet anses lämpliga men kan förbättras vilket utelämnar 

en kritik av befintliga åtgärder. Ett antagande är dessutom att “personer som brukar narkotika” 

inte skulle göra det i samma utsträckning om de hade “kunskap” om hur hälsofarligt det är. 

Samtidigt antyds det att “sociala normer och attityder” är en faktor som påverkar den 

narkotikarelaterade dödligheten, men på vilket sätt det påverkar lämnas dock osagt. Syftet med 

kunskapsutvecklingen och informationsspridningen är att åtgärda “narkotikaproblemet” för att 

alltså i förlängningen även kunna motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Åtgärdsplanen 

fokuserar med andra ord på narkotikaproblemet i stort där alla “personer som brukar narkotika” 

innefattas snarare än de som löper störst risk för att ta en överdos. 

 

I linje med antagandet att “personer som brukar narkotika” inte skulle göra det i samma 

utsträckning om de hade bättre “kunskap” om hur hälsofarligt det är, så skildras även 

uppfattningen att “personer som injicerar droger” inte heller skulle dö i samma utsträckning om 

de hade kunskap om exempelvis överdosrisker och hjärt- och lungräddning. Detta bygger på 

antagandet att alla människor handlar efter samma rationalitet. Riskfyllt beteende beror på 

kunskapsbrist men har personer emellertid mer “kunskap” om exempelvis narkotikans 

hälsofarliga aspekter eller vad som ökar risken för en överdos så borde de inte handla på samma 

sätt.  

     

Med studiens andra frågeställning undersöktes på vilka sätt åtgärdsplanen har uteslutit andra 

möjliga problemrepresentationer och vad det fått för diskursiva och subjektifierande effekter. 

Det som huvudsakligen lämnats oproblematiserat är narkotikalagstiftningen och 

kunskapsproduktionen. Strukturella faktorers påverkan på narkotikarelaterad dödlighet samt 

narkotikaklassade preparats egenskaper osynliggörs när narkotikalagstiftningen inte 

problematiseras. Ett mer strukturellt perspektiv hade sannolikt möjliggjort en problematisering 

av att missbruk också per definition är en kriminell handling och hur detta påverkar “personer 

som brukar narkotika” i och med att de inte bara blir kategoriserade som “missbrukare” utan 

även “kriminella”. Det hade i sin tur kanske lett till en problematisering kring varför de som 

beskrivs som en ”svårnådd grupp” inte söker hjälp från myndigheter i lika stor utsträckning som 

andra. Ytterligare osynliggörs den identifierade högriskgruppen för narkotikarelaterad dödlighet 

när majoriteten av åtgärderna riktas till alla “personer som brukar narkotika”. Problemet 

narkotikarelaterad dödlighet blir alltså ett potentiellt problem för alla som brukar narkotika och 

inte bara för de som uppvisar ett skadligt bruk, vilket går i linje med narkotikalagstiftningens 

fundament och uppfattningen att allt narkotikabruk är skadligt. 
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Genom att inte heller problematisera vad “kunskap” är och hur “kunskap” produceras blir den 

“kunskap” som åtgärdsplanen konsekvent hänvisar till objektifierad. Det gör också att förslag 

om “kunskapsutveckling” av insatser som redan existerar inte problematiseras i förhållande till 

den konsekventa ökningen av narkotikarelaterade dödsfall i Sverige.  Diskursen begränsar 

möjligheten att förstå ”kunskap” som något annat än rationell. Den subjektifierande effekten blir 

att “personer som brukar narkotika” görs till antingen ”irrationella” eller “obildade” eftersom 

den ”kunskap” som finns tillgänglig om narkotikans skadlighet är ”rationell” och ”objektiv”. En 

medicinsk diskurs påverkar dessutom diskursen kring “kunskap” genom hur den eventuellt 

begränsar vilka åtgärder som kan föreslås inom ramen för “narkotikaproblemet”. Bland annat 

hör det ihop med svårigheten att åberopa mer strukturella åtgärder eftersom den medicinska 

diskursen kommer med en individcentrerad förståelse av narkotikabruk.  

5 DISKUSSION 
I linje med ett poststrukturalistiskt synsätt så har utgångspunkten för den här studien varit att 

policydokument producerar ”problem” som vissa typer av ”problem”, snarare än att problem 

förekommer av sig själva, oberoende av myndigheter som Socialstyrelsen. De 

problemrepresentationer av narkotikarelaterad dödlighet som vi analyserat fram i empirin är 

”narkotikaproblemet” och ”informations- och kunskapsproblemet”. Den narkotikarelaterade 

dödligheten har med andra ord producerats som både ett problem med narkotika generellt men 

också som en följd av kunskapsbrist och svårigheter med att sprida information om riskerna med 

narkotikabruk. Nedan kommer vi att diskutera analysens resultat i förhållande till den tidigare 

forskning som redovisats i forskningsöversikten. Under det här avsnittet förs dessutom ett 

resonemang kring levda effekter av problemrepresentationerna. Avslutningsvis reflekterar vi över 

metodens användbarhet och genomför en reflexiv granskning av studiens resultat.  

5.1 TIDIGARE FORSKNING 
Redogörelsen för tidigare forskning på området har dels innefattat en genomgång av riskfaktorer 

men även åtgärder som motverkar den narkotikarelaterade dödligheten vilket sedan 

kompletterats med en genomgång av narkotikapolitiska förändringar och ett brukarperspektiv på 

den narkotikarelaterade dödligheten. Forskningsöversikten har till stor del fokuserat på åtgärder 

som är riktade direkt till personer som identifierats som högriskindivider. Högriskgruppen 

innefattar personer med ett regelbundet injektionsbruk av främst opioider men där även 

blandbruk av olika centralstimulerande substanser spelar en betydande roll (Hickman et al. 2003, 

Fugelstad et al. 1997, Oliver & Keen 2003, Gjersing et al. 2013). Trots att åtgärdsplanen är 

utarbetad för att motverka den narkotikarelaterade dödligheten så har ett stort fokus riktats mot 
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åtgärder som inte har en direkt inverkan på den grupp högriskindivider som forskningsöversikten 

lyfter fram utan istället innefattar alla “personer som brukar narkotika”. Högriskgruppen hamnar 

i skymundan då endast ett fåtal åtgärder riktas till dem. Detta på grund av att den 

narkotikarelaterade dödligheten producerats som ett problem med narkotika i stort snarare än 

som ett problem med ökat riskbeteende.  

  

Ett antal studier i forskningsöversikten visade att majoriteten av narkotikarelaterade dödsfall 

drabbar män där den genomsnittliga åldern ligger runt 30-35 år (Gjersing et al. 2013, Oliver & 

Keen, McAuley & Best 2012, Hickman et al. 2003). Detta är intressant i förhållande till att 

åtgärdsplanen lyfter subjekten “ungdomar” och “kvinnor” som särskilt viktiga att fokusera på. 

Det står alltså i direkt motsättning till vad forskningsöversikten identifierar som den grupp som 

befinner sig i riskzonen för narkotikarelaterade dödsfall, det vill säga män i 30-35 årsåldern. 

Utöver att högriskindivider åsidosätts i åtgärdsplanen så uppges “narkotikaproblemet” ofta vara 

främst ett problem som drabbar män och att kvinnor tidigare därför anses ha åsidosatts, vilket 

kan förklara det snedvridna fokuset på just kvinnor.  

  

En riskfaktor som identifierats när vi eftersökte tidigare forskning på området är den med 

minskade toleransnivåer som är förknippat med avgiftning inom exempelvis tvångsvård eller 

fängelsevistelser (Oliver & Keen 2003, Strang 2015, Gjersing et al. 2013, McAuley & Best 2012, 

Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017). Att fängelsevistelse och tvångsvård utgör en ökad 

överdosrisk när personen väl kommit ut har inte hanterats i åtgärdsplanen. Detta kan bero på att 

uppdraget inte inkluderade att narkotikalagstiftningen problematiseras. Det finns således inte 

något utrymme att se över exempelvis kriminaliseringen av eget bruk eller hur tvångsvården är 

utformad. Lagstiftningen framställs snarare som ett användbart verktyg i motverkandet av den 

narkotikarelaterade dödligheten. 

 

Överdosutbildning och naloxonprogram har identifierats som viktiga åtgärder för att motverka 

den narkotikarelaterade dödligheten (Strang 2015, Grønlien-Petterson & Madah-Amiri 2017). 

Förslag på insatser i åtgärdsplanen som är i linje med detta är utbildning i hjärt- och lungräddning 

och tecken på överdos samt utveckling av ett naloxonprogram. Tredjepartsförskrivning är dock 

enligt åtgärdsplanen inte förenligt med gällande lag vilket betyder att lagändringar måste göras 

innan ett naloxonprogram kan införas. Fugelstad et al.:s (2007) och Clausen och Anchersen & 

Waals (2017) studier visar att substitutionsbehandling är en effektiv insats för att motverka den 

narkotikarelaterade dödligheten så länge behandlingen fortgår. I åtgärdsplanen har LARO enbart 
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lyfts fram genom ett åtgärdsförslag om kunskapsutveckling för läkemedelsbehandling vid 

opioidberoende. Effekterna av dem nya föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft i 

februari år 2016 ska följas upp (Socialstyrelsen 2017:23). De nya föreskrifterna och allmänna 

råden innebar bland annat att hinder mot att inleda behandling och krav på att i vissa situationer 

avbryta behandlingen tagits bort. Förändringarna kan ses som steg i rätt riktning gällande 

utvecklandet och förbättrandet av LARO då det underlättar för patienter att dels få “behandling” 

men även att inte riskera att bli utskriven lika lätt som förut. 

  

I Gjersing et al.:s studie (2017) illustreras hur majoriteten personer som dött av en överdos varit i 

kontakt med akutsjukvården året innan dödsfallet. De flesta har även varit i kontakt med 

Socialtjänsten vilket betyder att de myndigheterna utgör viktiga arenor där överdospreventiva 

insatser skulle kunna implementeras. Studien påvisar dock en brist på samverkan mellan dessa 

myndigheter vilket även har lyfts fram i åtgärdsplanen genom förslag kring exempelvis ett 

systematiserat kunskapsutbyte och samordning mellan myndigheter, profession och det civila 

samhället men även att följa upp personer som kommer in till akutmottagningen på grund av en 

överdos. 

 

I åtgärdsplanen argumenteras det för att “visionen om ett narkotikafritt samhälle” fortfarande är 

målet med den svenska narkotikapolitiken. Detta förstärks bland annat genom att man hänvisar 

till en sen länge förekommande politisk enighet kring frågan vilket går i linje med resultaten i 

Edmans (2013b) studie som visade att det enda accepterade målet de senaste 40 åren har varit 

det narkotikafria samhället. Vi ser dock hur nolltoleransen på många sätt utmanas, exempelvis 

genom en expandering av skademinimerande åtgärder såsom sprututbyten, naloxonprogram och 

substitutionsbehandling med lägre krav. Denna utveckling kan dock fortfarande sägas ske inom 

ramen för “visionen om ett narkotikafritt samhälle” då det är det övergripande målet trots att 

dessa åtgärder föreslås. Kanske är det den växande oenigheten i den narkotikapolitiska debatten 

som Svensson (2014) tar upp i sin artikel som lett till en viss osäkerhet kring “visionen om ett 

narkotikafritt samhälle” och vad det faktiskt innebär. Men tvärtom från Svenssons (2014) och 

Stothards (2017) studier så illustrerar åtgärdsplanen ändå någon slags ambition att ta tag i 

narkotikafrågan i Sverige snarare än den handlingsförlamning som artiklarna beskriver. Detta 

beror såklart även på om och hur de föreslagna åtgärderna faktiskt träder i kraft. 

 

Kritik av den svenska narkotikapolitiken som den är utformad idag har dock inte fått stort 

utrymme i åtgärdsplanen, speciellt inte när det kommer till narkotikalagstiftningen. Detta kan 
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förstås i och med att den svenska narkotikapolitiska modellen länge byggt på repressivitet och 

kontroll snarare än diverse skademinimerande åtgärder (Tham 2005, Edman 2013b), en modell 

som alltså kräver ett stort fokus på rättsväsendet i narkotikafrågan. Det är på så vis intressant hur 

skademinimerande åtgärder lyfts fram som värdefulla i åtgärdsplanen jämte tillämpning av lagen 

där kontroll och straff spelar en central roll eftersom dessa olika narkotikapolitiska modeller till 

viss mån möts. Frågan är hur väl dessa två modeller samexisterar, om “personer som brukar 

narkotika” både uppmanas ta hjälp av hälso- och sjukvården och socialtjänsten samtidigt som 

deras aktiviteter utgör kriminella handlingar. 

  

Men för att förstå den narkotikarelaterade dödligheten så är det även viktigt att belysa frågan ur 

ett brukarperspektiv. Om “personer som injicerar droger” byggt upp en egen ”situationell 

rationalitet” kring sitt narkotikabruk kanske inte heller åtgärdsplanens rationella lösningar 

fungerar vilket är viktigt att belysa. Detta visar både Dietze et al.:s  (2006) studie och Millers 

studie (2009) som pekar på ett ökat riskbeteende hos högriskgruppen trots en medvetenhet om 

sagda risker. Det finns därför ett stort värde i att försöka förstå den narkotikarelaterade 

dödligheten ur ett brukarperspektiv för att på bästa sätt kunna utveckla åtgärder som faktiskt 

fungerar, vilket Richert (2014a) efterlyste med sin studie. Miller (2009) studerade 

heroinanvändares attityder inför döden vilket visade hur de flesta är likgiltiga eller till och med 

välkomnar den vilket förstärker idén om en “situationell rationalitet” ytterligare. Åtgärdsplanen 

har ett övervägande fokus på kunskapsutveckling och informationsspridning men vad dessa 

studier pekar på är att om högriskgruppen för narkotikarelaterad dödlighet dels förhåller sig till 

en annan rationalitet sett till narkotikabruket men även sett till risken att ta en överdos, så är 

dessa åtgärder fokuserade kring ”kunskap” otillräckliga för att motverka den narkotikarelaterade 

dödligheten. Vi borde även fråga oss varför och på vilka sätt “personer som injicerar droger“ har 

ett annorlunda synsätt på riskbeteenden kring narkotikabruk och sin tillvaro generellt. 

5.2 LEVDA EFFEKTER 
Den femte frågan i WPR har behandlats sett till diskursiva och subjektifierande effekter genom 

analysen av åtgärdsplanen.  Levda effekter kan dock inte urskiljas direkt ur texten vilket har 

resulterat i att vi behandlar denna del av fråga fem under det här avsnittet.  

 

Problemrepresentationerna grundas i diskursen kring “kunskap” vilken begränsar möjligheten att 

förhålla sig kritisk till just ”kunskap” och se det som något annat än objektivt och rationellt. 

Konsekvenser av en sådan diskurs menar vi i allra högsta grad leder till levda effekter för 

personer som på olika sätt brukar narkotika, då den avgör vilka åtgärder och insatser som erbjuds 
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och accepteras. Ett exempel på detta kan vara hur en medicinsk diskurs tillsammans med idén 

om “kunskap” i åtgärdsplanen producerar en objektiv “kunskap” om ett existerande förhållande 

mellan psykisk ohälsa och ett problematiskt narkotikabruk. Detta leder till att vissa typer av 

åtgärder därför anses lämpliga för att motverka den narkotikarelaterade dödligheten.  

 

Den “kunskap” som produceras om objektet “personer som brukar narkotika” leder till att 

människor som faller inom den kategorin positioneras antingen som “obildade” eller 

“irrationella” subjekt. Om de inte vet eller förstår risken med narkotikabruk behöver de 

informeras genom “kunskap”, men om de förstår riskerna men väljer att ta droger ändå handlar 

de irrationellt i relation till diskursen om att allt narkotikabruk är skadligt. Vad detta kan få för 

levda effekter för “personer som brukar narkotika” är sannolikt en i större omfattning 

paternalistisk syn på denna målgrupp inom det sociala arbetets fält, något som dock eventuellt 

kan motarbetas med ett ökat fokus på brukarperspektivet samt brukarinflytande. Det kan 

dessutom möjligen leda till levda effekter av att skulden för “problemet” därmed överförs på just 

“personer som brukar narkotika”. 

 

Vi har lyft hur diskursen om att allt narkotikabruk är hälsofarligt leder till en onyanserad bild av 

narkotika och narkotikabruk. Om målgruppen som berörs av den narkotikarelaterade 

dödligheten identifierats som “personer som brukar narkotika” så är det även rimligt att insatser 

ska riktas mot den heterogena gruppen i sin helhet. Den levda effekten av detta kan bli att 

insatser riktade mot högriskgruppen åsidosätts och att de alltså inte får den hjälp de behöver.  

 

Narkotikalagstiftningen legitimeras då den följer samma logik, nämligen att all hantering av 

narkotika i samhället inklusive bruk skall motverkas eftersom det är hälsofarligt. När man inte 

problematiserar att narkotikalagstiftningen kriminaliserar narkotikabruk kan även det bidra till en 

levd effekt hos “personer som brukar narkotika” i form av social exkludering och diskriminering. 

Dessa personer riskerar eventuellt att mista tilliten till de myndigheter som ska kunna bidra med 

vård och annan hjälp e.g. socialtjänsten och hälso- och sjukvården vilket även påpekats i 

åtgärdsplanen då personer som injicerar droger sägs vara ”en svårnådd grupp”. 

5.3 WPR SOM METOD 
WPR har som analytisk metod utgjort en enhetlig förståelseram vilket möjliggjort för oss att 

upptäcka nya aspekter av “verkligheten”, snarare än att begränsa oss till att söka efter 

“sanningen”. Dilemmat med WPRs poststrukturalistiska ansats blir dock att de resultat vi 

producerat genom analys enbart blir en av flera möjliga tolkningar av ”verkligheten”. Detta 
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innebär att vi parallellt uteslutit andra möjliga tolkningar. I och med att metoden kommer med 

ett omfattande teoretiskt ramverk har det dessutom stundtals varit svårt att separera teori från 

metod vilket kan ha påverkar hur resultatet redovisats. Metodens användbarhet har dessutom 

kritiserats i förhållande till att WPR inte öppnar upp för förslag om hur policy ska utvecklas 

(Bacchi & Goodwin 2016:24). Målet med den här typen av forskning är emellertid att genom 

kritisk granskning motarbeta praktiker som kan ha en skadlig inverkan på specifika grupper i 

samhället (Bacchi & Goodwin 2016:25). I linje med utformningen av WPR så har inte heller den 

här studiens ambition varit att kritisera åtgärderna och komma med förslag på andra alternativa 

insatser. Vi vill liksom Bacchi och Goodwin (2016:7) konfrontera föreställningar om policy som 

en objektiv entitet för att ”lösa problem som redan existerar” och istället försöka visa hur 

policyskapande är en aktiv process med konsekvenser för hur vi formar och förstår vår omvärld. 

Våra resultat ska inte förstås som den enda och rätta tolkningen av hur åtgärdsplanen 

konceptualiserar narkotikarelaterad dödlighet som ett ”problem”, men kan förhoppningsvis bidra 

till vidare reflektion och eftertanke.  

5.4 REFLEXIV GRANSKNING 
Den här typen av analys inkluderar också en reflexiv granskning av egna tolkningar och resultat, 

vilket utgörs av fråga sju i WPR (Bacchi & Goodwin 2016:24). De frågor vi använt för att 

analysera åtgärdsplanen riktas nu mot materialet vi själva genererat för att urskilja vad för typ av 

kunskaper vi producerat genom vår policyanalys och vad det har för effekter. 

     

Problemrepresentationen som vår analys bidrar med kan kort sagt konceptualiseras som en 

generell avsaknad av problematisering och självkritisk granskning i åtgärdsplanen vilket i sin tur 

har lett till uppfattningen att åtgärdsplanen producerar en onyanserad bild av narkotika och 

narkotikabruk. Vår förförståelse av problemet narkotikarelaterad dödlighet byggde på antagandet 

att störst fokus skulle riktas mot de som löper störst risk att råka ut för ett narkotikarelaterat 

dödsfall. högriskindivider. Detta mot bakgrund av hur den tidigare forskning haft ett stort fokus 

på just överdospreventiva åtgärder, vilket troligen har påverkat vår analys på flera sätt exempelvis 

när vi argumenterar för att högriskgruppen åsidosätts i åtgärdsplanen. Våra underliggande 

antaganden kan till stor del tillskrivas perspektiven som lyfts fram inom tidigare forskning vilket 

även kan sägas ha påverkat våra resonemang i diskussionen. Forskningsöversiktens redogörelse 

för svårigheten att inom den svenska narkotikapolitiken bryta sig loss från “visionen om ett 

narkotikafritt samhälle” kan även den ha påverkat vår analys. 
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Grundpremissen i WPR som metod är att inte lämna något oproblematiserat vilket gör det svårt 

för oss att behandla den aspekten i metodens sjunde steg. De frågor ur WPR som valdes bort 

genom studiens avgränsningar kan emellertid sägas motsvara det som vi osynliggjort, alltså en 

detaljerad redogörelse för den narkotikarelaterade dödlighetens historiska kontext samt en kritisk 

granskning av åtgärdsplanens evidens. Om detta inkluderats i studien hade det kanske lett till 

alternativa tolkningar av materialet eller åtminstone en mer omfattande skildring av 

narkotikarelaterad dödlighet.  

 

I motsats till åtgärdsplanens onyanserade bild av narkotika och narkotikabruk så har våra resultat 

medfört en diskurs om att olika narkotikaklassade preparat skiljer sig åt sett till deras egenskaper 

och skadlighet. En diskursiv effekt av detta kan bli att bilden av all narkotika och allt 

narkotikabruk som lika hälsofarligt utmanas. Genom att uppmärksamma de som löper störst risk 

för att ta en dödlig överdos och hur de åsidosatts i åtgärdsplanen lyfts de fram som “objekt” i 

analysen där den subjektifierande effekten blir att de porträtteras som just högriskindivider. En 

slutsats som följer av denna subjektifierande effekt blir att fler insatser borde riktas mot denna 

grupp i synnerhet.   

5.5 FRAMTIDA FORSKNING 
Avslutningsvis vill vi uppmuntra till fortsatt forskning på området narkotikarelaterad dödlighet i 

Sverige. Som exempel kan framtida forskning följa hur åtgärdsplanen realiseras och vilka åtgärder 

som i slutändan implementeras och i förlängningen på vilka sätt det påverkar statistiken på 

narkotikarelaterad dödlighet. I dag när studien färdigställs har bland annat tillgången till 

överdosmotgiftet naloxon utökats, vilket troligen beror på att en implementering av delar av 

åtgärdsplanen redan skett. Sammanfattningsvis kan framtida forskning rikta fokus mot både 

statistiken kring narkotikarelaterad dödlighet, utvecklingen av policy på området samt hur ett 

brukarperspektiv appliceras, eftersom åtgärder aldrig riktigt kan ses som “färdiga” utan är 

ständigt föränderliga. 
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