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ABSTRACT 
 
 
Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter 
kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående 
debatt. Uppsatsens frågeställningar var: 
 

• Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-
talet och fram till 2000-talet? 

• Hur kan denna utformning och debatt förstås? 
 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-
skapliga avhandlingar, facklitteratur, texter framställda av olika myndigheter och tidningsar-
tiklar, av vilka sedan valda delar har analyserats och diskuterats utifrån en ideánalytisk ideal-
typisk indelning. Debatten kring metadonbehandlingen har studerats ur ett tidsperspektiv, i ett 
försök att täcka svensk narkotikapolitisk utveckling i relation till metadonbehandlingen mel-
lan åren 1960-2005. Litteraturstudiens resultat visade bland annat att svensk narkotikapolitik 
under perioden utvecklats i en alltmer restriktiv och repressiv riktning, medan utvecklingen 
av substitutionsbehandling med metadon för opiatmissbrukare tenderar ha lett till allt färre 
restriktioner och en ökande tillgänglighet för brukarna. I resultatet framgick även att ideolo-
giska ställningstaganden grundade i idén om det narkotikafria samhället har spelat och fortfa-
rande spelar en viktig roll i inställningen till metadonbehandling inom ramen för svensk nar-
kotikapolitik. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

• September 2005: i nummer 101 av Situation STHLM. beskriver journalisten Jenny 
Berggren i en artikel hur intervjuade patienter inom metadonprogrammet i Stockholm 
drabbas av restriktioner och ständigt oroar sig för att bli ofrivilligt utskrivna från pro-
grammet (Berggren, J. ”Oro hos inskrivna på metadonprogrammet”. Situation SHLM, 
nr 101, sid, 6).1 

• 25:e september 2005: Björn Johnson, doktor i statsvetenskap och narkotikaforskare, 
skriver i DN:s debattsida i söndagsbilagan om hur motståndet mot metadon- och subu-
texbehandling för opiatmissbrukare grundas i ideologiska värderingar från 70-80 talet, 
och att detta motstånd strider emot vetenskap och beprövad erfarenhet. Han menar 
även att opiatberoende som inte vill sluta med sitt missbruk bör erbjudas metadon och 
subutex i rent skadelindrande syfte (Johnson, B. ”Hundratals narkomaner dör i onödan 
varje år.” Dagens Nyheter [online], utskriven 2005-10-04). 

• 27:e september 2005: Peter Bagge på Sveriges television beskriver Uppdrag Gransk-
nings reportage av reportern Hanna Solberger, som handlar om restriktionerna kring 
metadonbehandlingen utifrån den svenska ideologiska ståndpunkten om ”det narkoti-
kafria samhället”, och hur denna ståndpunkt kan resultera i att patienter skrivs ut mot-
villigt, vilket leder till dödsfall (Bagge, P. ”Utan metadon gav Marithas son upp”. Sve-
riges television: Uppdrag granskning. [online], utskriven 2005-10-03). 

Att substitutionsbehandling med metadon är kontroversiellt har framgått inte minst i media-
debatten de senaste åren, och debattens aktualitet framgår tydligt i exemplen ovan. Konse-
kvenserna av narkotikamissbruk är i många fall allvarliga både för individen, anhöriga och 
samhället. I en strävan att stävja dessa effekter håller Sveriges regering en jämförelsevis 
mycket restriktiv narkotikapolitik med hårda straff både vid försäljning och innehav av narko-
tika, samt har ett narkotikapolitiskt mål i form av ett narkotikafritt samhälle. Många röster 
innanför och utanför den politiska sfären stödjer detta mål och delar åsikter som ett absolut 
förbud gällande allt bruk av narkotikaklassade medel, dit även substitutionsbehandling för 
missbrukare måste inräknas. Detta skapar en allmänt restriktiv och ifrågasättande hållning 
också gentemot metadonbehandlingen.  

Samtidigt har man i vetenskapliga rapporter och studier, både internationella och nationella, 
hävdat att substitutionsbehandling med metadon för missbrukare fungerar, åtminstone i betyd-
ligt högre grad än de alternativ som finns tillgängliga idag för opiatmissbrukare med en lång 
historia av missbruk. Den metadonbehandling som utövas idag sker inom ramen för dessa 

                                                 

1 Situation STHLM är en månatlig gatutidning som säljs i Stockholm med omnejd av hemlösa försäljare.  Frivil-
ligorganisationen bakom tidningen distribuerar den till de hemlösa och anställer journalister som, tillsammans 
med de hemlösa försäljarna, står för de artiklar och reportage som tidningen består av. 
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motstridiga värderingar, dvs. det narkotikapolitiska målet i form av ett narkotikafritt samhälle 
gentemot de positiva individuella effekter som forskning visat att substitutionsbehandling 
med metadon innebär. 

Det var under den andra praktikterminen på socionomlinjen som intresset för metadonbehand-
ling av opiatmissbrukare växte fram. Under praktiktiden på Situation STHLM, tidningen för 
hemlösa, träffade jag många av försäljarna som försökte ta sig ur ett långvarigt opiatmissbruk 
med hjälp av Stockholms metadonprogram. Det var deras många erfarenheter och intryck 
omkring vården som ledde till detta ämnesval. 

1.2 Syfte 

Litteraturstudien, som är en beskrivande idéanalys, syftar till att öka förståelsen för debatten 
kring den kontroversiella metadonbehandlingen för opiatmissbrukare, genom att ge en sam-
manfattande bild av de ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekterna av denna medicinska 
behandling ur ett historiskt perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-
talet och fram till 2000-talet? 

• Hur kan denna utformning och debatt förstås? 

1.4 Uppsatsens disposition 

För att tydliggöra innebörden av metadonbehandling och opiatmissbruk, samt den svenska 
narkotikapolitikens roll i dessa sammanhang, ges en historik samt beskrivning av dessa be-
grepp i kapitlet ”Bakgrund”. 

Sedan följer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som valts för att belysa ämnet, i 
form av socialkonstruktivistisk teori, Max Webers resonemang omkring idealtyper, en be-
skrivning av ideologianalytisk metod samt av de idealtypiska analysverktyg baserade på re-
striktiv samt liberal narkotikapolitik som är specifikt konstruerade för denna studie. 

I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet vid litteraturinsamlingen till denna uppsats, hur sök-
ningen gått till och det material som selekterats. Här förs även en kort diskussion kring validi-
tet och reliabilitet. 

I kapitlet ”Resultat” sammanställs narkotikapolitiska argument, ställningstaganden och åtgär-
der som påverkat och haft inflytande över synen på metadonbehandlingen för opiatmissbruka-
re, ur ett historiskt perspektiv med utgångspunkt från metadonbehandlingens införande i Sve-
rige fram till idag. 

I den påföljande analysdelen blir dessa argument, åtgärder och ställningstaganden analyserade 
enligt de idealtypiska analysverktygen, som här blir centrala referenspunkter. Det är utifrån 
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dessa polära idealtyper som resultaten kommer att analyseras och kategoriseras, vartefter en 
tendens förhoppningsvis kommer att utkristalliseras där rådande förhållanden under metadon-
diskussionen genom åren kan påvisas och relateras till den ena eller andra idealtypen. 

Den avslutande diskussionen resonerar kring de framtagna resultaten och analysen av dessa 
samt nämner några intressanta områden som vore intressant att titta närmare på och utforska 
vidare. 

1.5 Begreppsförklaring 

Substitution (i: ”substitutionsbehandling”) – ” Kemisk term: reaktion varigenom ett grund-
ämne eller en radikal i en förening byts ut mot ett nytt grundämne eller en ny radikal” (1997, 
Bonnier Lexikon AB, band 18, sid: 259-260). 

Metadon – ”Syntetiskt preparat med morfinliknande verkan. Det används som smärtstillande 
medel men har långvarigare effekt än morfinet. Metadonbehandling används bland annat i 
Sverige för att behandla heroinmissbrukare.”Vid kontrollerad tillförsel av preparatet försvin-
ner ruseffekterna eftersom metadon blockerar de s.k. opiatreceptorerna i centrala nervsyste-
met, och begäret efter drogen avtar” (1996, Bonnier lexikon AB, band 13, sid. 15). 

Opiater – kommer av ordet opium. ”En grupp smärtstillande ämnen som verkar på centrala 
nervsystemet. De utvinns ur opiumvallmon i form av främst morfin och kodein” (1996, Bonni-
er lexikon AB, band 14, sid. 188). 
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2 Bakgrund 
Denna litteraturgenomgång syftar till att ge en bakgrund till och ökad förståelse för det empi-
riska inslaget i framställningen, det insamlade textmaterialet gällande metadonbehandling 
inom ramen för svensk narkotikapolitik, som presenteras i resultatdelen. 

2.1 Opiatmissbruk 

2.1.1 Historik 

Opium har brukats i 6000 år, främst i smärtlindrande och sömngivande syfte. Opium och dess 
alkaloider, (d.v.s. de ämnen som framställs, i detta fall ur opievallmon, som tillexempel mor-
fin och heroin) är narkotikaklassade i hela världen (Socialstyrelsen, ”Läkemedelsassisterad 
behandling av heroinmissbrukare”, 2004. www.socialstyrelsen.se). För hundra år sedan bru-
kades opiater främst ur medicinska syften. Opiepreparat distribuerades utan restriktioner till 
allmänheten genom tillexempel hostmediciner, utan att detta uppfattades som problematiskt 
på något sätt.  Läkare ordinerade bl.a. opiepreparat till gravida kvinnor, bland annat vid kom-
plikationer i samband med förlossningar. Missbruk av läkarordinerat morfin ökade dock mot 
slutet av 1800-talet, vilket ledde till en ökande restriktivitet i utskrivningen av opiatrelaterade 
mediciner. Dagens narkotikaklassade preparat har alltså haft en stor medicinsk betydelse ur ett 
historiskt perspektiv, och ansågs vara helt legitimt under läkarnas kontroll (Hübner, 2001, sid. 
48-51). Heroinet framställdes på 1870-talet, och spreds snabbt då drogen ansågs vara mindre 
beroendeframkallande än morfin. 

2.1.2 Beskrivning 

Heroin framställs genom att hetta upp morfin med ättiksyra, som snabbt omvandlas tillbaka 
till morfin i kroppen. På grund av heroinets kemiska egenskaper passerar drogen lättare blod-
hjärnbarriären, vilket ger snabbare effekt än till exempel morfin (Socialstyrelsens Rapport 
Rapp.332, 1981, sid. 22). Drogeffekten vid heroinmissbruk består av en inledande eufori när 
drogen intas, som sedan övergår till abstinenssymptom. Opiatabstinens innebär bland annat 
kräkningar, diarré och rinnsnuva, vilket är så svåra symptom att fortsatt missbruk oftast ter sig 
som det enda gångbara alternativet. Återfall i missbruk när det gäller heroinmissbrukare kan 
även förklaras med deras tendens att tillgodogöra sig drogen intravenöst, vilket skapar kemis-
ka störningar i endorfinsystemet (Socialstyrelsen, ”Läkemedelsassisterad behandling av hero-
inmissbrukare”, 2004. www.socialstyrelsen.se)

2.2 Metadonbehandling 

2.2.1 Historik 

Metadon utvecklades i Tyskland under andra världskriget (Socialstyrelsens Rapport 
Rapp.332, 1981, sid. 37). De tidigaste, mest välkända behandlingarna med metadon vid opi-
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atmissbruk utfördes av Vincent Dole och Marie Nyswander på 60-talet vid Rockefeller Uni-
versity i New York. För detta betraktas Dole och Nyswander generellt sett som metadonbe-
handlingens uppfinnare, även om det fanns andra som forskade kring metadonbehandling för 
opiatmissbrukare före dessa två. Trots att arbetet kring metadonbehandling var mycket kon-
troversiellt, till stor del på grund av det moraliska ställningstagandet att metadon endast bi-
drog till att byta ett missbruk (av tillexempel heroin) mot ett annat, bidrog tidiga rapporter om 
metadonbehandlingens positiva resultat till att behandlingen utökades snabbt (Gossop, 2003, 
sid. 179-181, min översättning). Dole och Nyswander visade bland annat att sidomissbruk och 
kriminalitet minskade i samband med metadonbehandling av de första hundra patienterna. 
Även om behandlingsresultaten inte alltid var så bra som Dole och Nyswander rapporterade, 
visar dock de flesta behandlingsresultaten på olika positiva effekter för patienterna , såsom 
tillexempel minskande kriminalitet och minskat missbruk (Socialstyrelsens Rapport, 1997:22, 
sid. 12). 

I Sverige introducerades metadonbehandling för opiatmissbrukare av psykiatriprofessorn Lars 
Gunne, som inspirerad av Dole och Nyswanders verksamhet efter en vistelse i USA, startade 
substitutionsbehandling med metadon vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala 1966 (Johnson, 2003, 
sid. 109-110).  

2.2.2 Beskrivning 

Metadon är ett kemiskt framtaget syntetiskt morfinersättningsmedel, framförallt i syftet att 
minska abstinensbesvär vid avgiftning av opiatmissbrukare.  Det är metadonets strukturella 
likheter med morfin och heroin som skapar förutsättningen för att ersätta andra opiater (Soci-
alstyrelsens Rapport, Rapp.332, 1981, sid. 37). Särskiljande för metadonet är dock dess långa 
verkningstid som, till motsats från korttidsverkande opiater som heroin, hjälper till att stabili-
sera patienten utan att resultera i överväldigande euforiska eller kraftigt lugnande effekter. 
Metadonbehandling lindrar kraftigt det drogsug och de abstinenssymptom som opiatberoende 
personer ständigt kämpar emot, och som oftast leder till återfall och fortsatt missbruk (Grönb-
ladh, L 2004, sid.4, min översättning.) Viktigt är dock att poängtera att, tillexempel enligt Ball 
och Ross, det inte enbart är metadonet som har stor betydelse för ett framgångsrikt behand-
lingsresultat, olika icke-medicinska behandlingar som samtalsterapi är av stor vikt i kombina-
tion med metadonbehandling för opiatmissbrukare (Socialstyrelsens Rapport 1997:22, sid. 12) 

2.3 Metadonbehandling och Svensk narkotikapolitik 

2.3.1 Vårdregler och restriktioner 

För att kunna uppfylla kraven för metadonbehandling behöver man idag leva upp till följande 
kriterier enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad under-
hållsbehandling vid opiatberoende (Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8, www.sos.se sid. 5-6): 

• Vara 20 år fyllda. 

• Ha ett dokumenterat opiatberoende sedan minst två år. 
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• Alternativa behandlingar bedöms vara otillräckliga. 

• Förmåga att tillgodogöra sig information om behandlingen ifråga. 

• Ingen uteslutning från en sådan behandling får ha skett de senaste 6 månaderna. 

Enligt samma föreskrift skall behandlingen avbrytas, och patienten uteslutas ifrån den om 
patienten: 

• Har upprepade återfall i missbruk av narkotika. 

• Missbrukar alkohol i en sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk. 

• Upprepade gånger har manipulerat urinprover. 

• Har utsatt patienter eller personal om våld eller hot om våld. 

• Har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft. 

Uteslutning får dock endast ske om patienten inte kan påverkas till att samarbeta för att upp-
nå syftet med underhållsbehandlingen, vilket är upphörandet av missbruket och en bättre so-
cial tillvaro (Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8, www.sos.se sid. 3, 9). 

2.3.2 Metadonbehandling och politisk ideologi 

• Ovan föreskrift från Socialstyrelsen anger tydligt på sidan tre att underhållsbehand-
ling skall ”bedrivas med beaktande av de nationella målen för narkotikapolitiken.” 

• I Regeringens proposition 2001/02:91 anges att målet för den svenska narkotikapoli-
tiken skall vara ett narkotikafritt samhälle. Propositionen menar vidare att: 

• ”..begränsade behandlingsprogram med metadon eller andra underhålls- eller block-
eringsmediciner inte riskerar att skada den restriktiva narkotikapolitikens trovärdig-
het” (Regeringens proposition 2001/02:91, sid. 36). 

• Vårdinsatser skall dock, enligt samma proposition, sträva efter ett liv fritt från miss-
bruk och illegala droger (Ibid, sid. 33). 

• Hälso- och sjukvårdslagen formulerar målen för sjukvården såsom en god hälsa och 
en vård på lika villkor för alla. Vården skall bland annat vara baserad på vetenskap 
och beprövad erfarenhet, tillgodose patienternas behov av trygghet i behandlingen, 
vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integri-
tet (Sveriges Lagar, 2003, Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763, 1-3a§§, sid. 2307). 

• Flera undersökningar visar att metadonbehandling av opiatmissbrukare bidrar till en 
tydlig minskning av bland annat kriminalitet och dödlighet (se tillexempel Socialsty-
relsens Rapport 1997:22, sid. 56). 
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• Framlidne Nils Bejerot, Professor och lärare i socialmedicin, menade att drogberoen-
de inte är en sjukdom, utan ett inlärt begär som därför inte kan botas medicinskt. Det 
är endast genom att sluta betrakta den enskilde missbrukaren som ett oskyldigt offer 
och se till att omöjliggöra fortsatt missbruk på individnivå utan allvarliga konsekven-
ser för missbrukaren, som det narkotikafria samhället kan uppnås (Bejerot & Harteli-
us, 1988, sid. 24-38). 

Alla textstycken ovan porträtterar olika aspekter av synen på metadonbehandling för opiat-
missbrukare. Dessa utgångspunkter har påverkat och påverkar behandlingen samt debatten 
omkring den än idag. Hur kan man då förstå så vitt skilda synsätt bakom en och samma dis-
kussion? Hur har narkotikadebatten och politiska åtgärder format förutsättningarna för meta-
donbehandlingen, vilka åtgärder och ställningstaganden har fått styra, och vilka är de domi-
nerande ställningstagandena över tid? Förhoppningsvis klarnar detta något i den empiriska 
genomgången. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Den konstruerade verkligheten 

Inom den sociala konstruktivismen understryks sambandet mellan den ”objektiva” omvärlden 
och de subjektiva meningar och betydelser som människor tillskriver verkligheten. Världen 
omkring oss kan betraktas som socialt konstruerad, men ändå objektivt reell, genom att anta 
ett kunskapssociologiskt perspektiv: 

”institutionaliserade handlingar blir objektiva strukturer som stabiliserar och villkorar män-
niskans praktiker. Hela den sociala ordningen är uppbyggd av institutionaliserat handlande. 
Samhällsstrukturen är objektifierad, institutionaliserad handling” (Hübner, 2001, sid. 29) 

Det kunskapssociologiska perspektivet formuleras enligt Berger och Luckmann som den kun-
skap vi konstruerar i vardagen, främst utifrån institutioner som familj, vänner, arbetskolleger 
osv. (Ibid. sid. 27-29). 

3.1.1 Den gemensamma och socialt konstruerade verkligheten 

Berger och Luckmanns (1983, Ur Harste & Mortensen, 1996) perspektiv på den sociala verk-
ligheten är att den är socialt konstruerad, men samtidigt påtagligt verklig. Världen omkring 
oss och de betydelser som är bundna till den kan inte tolkas till något annat av en individ. 
Berger och Luckmann definierar den sociala verkligheten som bestående av objektiva, socialt 
skapade tolkningar: 

” /…/ Eftersom all mänsklig ”kunskap” utvecklas, överförs och upprätthålls i sociala situa-
tioner måste kunskapssociologin försöka förstå de processer varigenom detta sker på ett så-
dant sätt att en självklar ”verklighet” utkristalliseras för mannen på gatan” (Harste & Mor-
tensen, 1996, sid. 217). 

3.1.2 Verkligheten i vardagen 

Det finns olika grader av vad man uppfattar som verkligt, t.ex. när man drömmer, fantiserar 
eller går på bio. Den främsta, mest framträdande verkligheten är dock den vi vaknar upp till 
dagligen genom att vi borstar tänderna, går till jobbet och så vidare. Verkligheten i vardagen 
tenderar att bestå av olika mer eller mindre objektiva skeden som försiggår oberoende av in-
dividuella subjektiva påverkan. Vare sig jag skolkar eller inte, så fortsätter skoldagen för and-
ra elever tillexempel. Dessa vardagliga rutiner tas för givet, man vet att det är verkligt, för att 
det måste vara det. Alternativet, att ifrågasätta hela den existens som omger en, är i många fall 
alltför krävande (Berger & Luckmann, 1966, sid. 35-37, min översättning). 
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3.1.3 Språkets betydelse 

Säg att verkligheten nu förändras på något sätt, förutsättningarna för de vardagliga rutinerna 
försvinner och ersätts av andra förutsättningar.  Kanske en olycka förändrar livsomständighe-
terna, en naturkatastrof tillexempel. Här spelar det gemensamma språket en viktig roll. Ge-
nom att använda ett symboliskt allmängiltigt språk kan vi objektifiera olika händelser, beskri-
va dem på ett sätt som neutraliserar det inträffade. Det talade (eller skrivna) språket transfor-
merar det traumatiska, abnormala till en vardaglig normal kontext, som kan hanteras i den 
vardagliga, reella verkligheten (Berger och Luckman, 1966, sid.39-40).  En människas liv 
kretsar kring det vardagliga, och vardagens symboliska konstruktion av verkligheten. Den 
mänskliga socialisationen försiggår ytterst genom det språkliga, och samhällets institutionali-
serade normer, som yrkesliv, familjeliv och idrottssammanhang tillexempel, har språklig ka-
raktär. Sättet vi brukar språk och symboler på, påverkar därför vår vardag och de institutioner 
den består av. 

”/…/ Genom språket kan man helt enkelt i varje ögonblick aktualisera en hel värld” (Harste 
& Mortensen, 1996, sid. 219). 

3.1.4 Socialkonstruktivismens anknytning till ämnet för föreliggande studie 

Applicerandet av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där samhället betraktas som reellt, 
men samtidigt konstruerat genom interaktion med språket som främsta verktyg, innebär ett 
förhållningssätt som både möjliggör förståelse för den socialt skapade, reella verkligheten vid 
en historisk tillbakablick, samt för att verkligheten är påverkbar och öppen för sociala föränd-
ringar grundade i institutionaliserat handlande. Det socialkonstuktivistiska perspektivet, som 
det definieras i beskrivningen ovan, ger utrymme för studier av en historiskt objektiv verklig-
het baserad på insamlat textmaterial, men även för en socialt konstruerad kontext som är på-
verkbar och föränderlig. Detta ger förutsättningar för en vetenskapligt utförd beskrivande idé-
analys. 

3.1.5 Max Weber och den konstruerade verkligheten 

”All kunskap om den kulturella verkligheten är alltid kunskap utifrån särskilda synsätt. /…/ 
När man ständigt hävdar att dessa synsätt skulle kunna ”hämtas från verkligheten själv”, 
härstammar det från specialistens naiva självbedrägeri; han lägger inte märke till hur han på 
förhand har lyft fram en försvinnande liten del av en absolut oändlighet såsom det som är 
viktigt för honom att studera, och att han har gjort det i kraft av de värdeuppfattningar som 
han omedvetet närmar sig verkligheten utifrån” (Weber, M. Ur: Boglind, Eliaeson & Månson, 
2000, sid. 141). 

I Max Webers arbeten kan man se en strukturering av medlingen mellan det individuella och 
det samhälleliga. Struktureringen utgår från en social konstruktion av verkligheten där indivi-
den möts av en objektiv värld som denne i sin tur har makten att influera och förändra. indivi-
dens subjektiva uppfattning om den sociala verkligheten är grundläggande för dess förutsätt-
ningar och existens (Käsler, D. 1988, sid. 215, min översättning). 
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Weber menade att det finns en objektiv verklighet i form av den värld vi möter varje dag, men 
att denna verklighet kan påverkas och förändras utifrån våra egna värderingar och åsikter, den 
kan omkonstrueras.  För att kunna skapa så kallad värdefri kunskap, måste forskaren anta ett 
iakttagande förhållande till den verklighet man studerar enligt Weber, istället för att såsom 
”vardagsmänniska” försöka förändra den (Harste & Mortensen, 1996, sid. 217). 

3.2 Idé och Ideologianalys 

3.2.1 Ideologibegreppet 

En av svensk ideologiforsknings främsta företrädare är statsvetarprofessorn Herbert Tingsten, 
som i hög grad påverkat synen på ideologibegreppet. Enligt Tingsten består en ideologi av tre 
delar: 

1. Värderingar, det vill säga en viss syn på t.ex. rättvisa. 

2. Omdömen om verkligheten utifrån olika företeelser och förhållanden i samhället. 

3. Konkreta rekommendationer i form av tillexempel handlingsförslag. 

Verklighetsomdömen kan liksom teorier prövas vetenskapligt, vilket möjliggör ifrågasättan-
det av en ideologi enligt Tingstens definition. Baserat på en ideologis påståenden om verklig-
heten kan man välja att ta ställning för eller emot denna. Tingstens rationella vetenskapliga 
syn på ideologibegreppet kan dock diskuteras utifrån det rimliga i att omkullkasta en hel ideo-
logi på grund av några felaktiga uttalanden om verkligheten. En ideologi är uppbyggd främst 
på värdemässiga grunder, vilka måste ges en central roll inom ideologin (Bergström och Bo-
réus, 2005, sid. 151-152). 

3.2.2 Innehållslig idéanalys 

Innehållslig idéanalys kännetecknas av sökandet efter logik i en politisk ideologisk argumen-
tation.  Hur argumenterar t.ex. politiska företrädare respektive forskare i narkotikadebatten? 
Vilka argument förekommer, och tenderar argumenten att stå i motsättning till varandra? In-
nehållslig idéanalys önskar presentera största möjliga tydlighet gällande det sagda i en debatt, 
bl.a. genom att rekonstruera argumenten som förekommit samt att identifiera olika ideologier 
och ideologiska förändringar. (Bergström och Boréus, 2005, sid. 155-156). 

3.3 Max Weber och Idealtypen: 

3.3.1 Idealtypen och ”Verstehen” 

Vare sig iden bakom, eller det metodologiska bruket av idealtypen var Webers påhitt. De 
grundläggande idéerna bakom den idealtypiska metodologin föddes ur en diskussion långt 
före Webers inflytande. Diskussionen handlade om motsättningen emellan de allt mer veder-
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tagna naturvetenskaperna och de ”humana vetenskaperna” (Geistewissenschaften). Det var 
genom begreppet ”Verstehen” som intellektuella som Rickert och Dilthey menade att kunskap 
om det specifika och individuella, de vill säga inom ”humana” vetenskaper kunde uppnås. 
Wilhelm Diltheys innebörd av begreppet ”Verstehen” var tillexempel skapandet av en hu-
manvetenskaplig metod baserad på individuella upplevelser, intuition och empati, då mänsk-
liga och kulturellt betingade skeenden ju inte kunde styras av lagar liksom inom naturveten-
skapen. 

Weber menar med ”Verstehen” en metod som (kort) innebär att tolka och förstå sociologiska, 
samhälleliga och historiska aspekter, och därigenom kunna förklara effekterna samt konse-
kvenserna av dessa aspekter. Weber önskade inte att placera sin sociologi i vare sig ett natur-
vetenskapligt eller ett humanvetenskapligt fack, han ville skapa en egen socialvetenskaplig 
metod. Baserat på Webers tolkning av begreppet ”verstehen” samt ”idealtyp”, menade han att 
även om verkligheten man vill studera är kaotisk och ostrukturerad, så finns inget som hindrar 
applicerandet av tydliga idealtypiska koncept, i syftet att fastställa i vilken utsträckning ett 
fenomen i verkligheten närmar eller fjärmar sig den applicerade idealtypen (Käsler, D. 1988, 
sid. 175-182, min översättning). 

Idealtypen bör alltså betraktas som en tankekonstruktion, där syftet är att karaktärisera och 
åskådliggöra konkreta fenomens sammanhang, och dessa fenomens betydelse. Weber menar 
att de lagar som samhällsforskare utgår ifrån i samhället och i historien egentligen är idealty-
per, skapade genom ensidig betoning av ett eller ett par synsätt. Konstruktionen av idealtyper 
har dock inget samband med att fånga ett ideal, det ligger ingen värdering i dessa konstruktio-
ner utan de fyller ”endast” funktionen av ett analysverktyg (Boglind, Eliaeson & Månson, 
2000, sid. 144-145). 

3.3.2 Idealtypen i praktiken 

Weber önskade alltså att finna vägar att kombinera vetenskap och politik. Genom att använda 
sig av tydliga koncept, analysverktyg som idealtyper, kan man abstrahera en komplicerad 
värld och bedöma tillexempel politisk ideologi utifrån en eller flera positioner (idealtyper) 
vilket skapar möjligheten att relatera det man vill studera till en väl definierad renodlad enhet. 
Weber menade att: 

” The ideal-typical concept will help to develop our skill in imputation in research: it is no 
hypothesis, bur it offers guidance to the construction of hypotheses. It is not a description of 
reality, but it aims to give unambiguous means of expression to such a description” (Burger, 
T, 1976, sid. 120-121). 

I boken “Den protestantiska etiken och kapitalismens anda” ger Weber konkreta exempel på 
applicerandet av idealtyper.  I boken söker Weber förklara relationen mellan olika protestan-
tiska religiösa samfund och kapitalistiska tendenser, och hur dessa värderingar kan gå ihop. 
Weber menar bland annat att. 

 ”/…/ företagsledare, kapitalägare och välutbildad arbetskraft, i synnerhet personal med hög-
re kommersiell och teknisk utbildning, i moderna företag till övervägande delen är protestan-
ter” (Weber, M. 1995, s. 17). 
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I resonemanget i boken framgår tendenser att förena den paradoxala motsättningen mellan 
religiös asketism och kapitalistiska framgångar, bl.a. genom flera religioners tro på hårt arbete 
och att gud lönar den flitige. 

För att tydliggöra sina ståndpunkter renodlar Weber ”kapitalismens anda” genom att låta ett 
dokument skrivet av Benjamin Franklin, där hårt arbete och god affärssed predikas, porträtte-
ra kapitalismens essens.  Sedan relaterar han boken igenom olika protestantiska samfunds 
värderingar och etiska utgångspunkter, tillexempel kalvinismen och metodismen, till denna 
idealtypiska version av kapitalism. Genom bruket av idealtyper tydliggörs här paradoxen mel-
lan religiös asketism och kapitalistiska strävanden, samt befintliga gemensamma nämnare 
mellan dessa fenomen (Weber, M. 1995). 

3.4 Uppsatsens analysverktyg: 

3.4.1 Restriktiv narkotikapolitik som idealtyp: 

Begreppet restriktion kan översättas till ”inskränkande åtgärd” enligt Bonniers lexikon (1997, 
band 16, sid. 94). Detta begrepp används flitigt vid diskussioner kring svensk narkotikapoli-
tik, vilket framgår i följande exempel: 

Svensk narkotikapolitik strävar efter ett narkotikafritt samhälle genom att i största möjliga 
utsträckning begränsa utbud och efterfrågan av narkotika. Vårdinsatser skall, enligt Regering-
ens proposition 2001, syfta till ett liv fritt från missbruk och illegala droger, och den vägle-
dande principen är ett tydligt och entydigt budskap om att allt icke-medicinskt bruk av narko-
tika är oacceptabelt. Regeringen menar dock att: 

”begränsade behandlingsprogram med metadon /…/ inte riskerar att skada den restriktiva 
narkotikapolitikens trovärdighet” (Regeringens proposition 2001/02:91, sid. 36). 

Ordföranden för regeringens Aktionsgrupp mot Narkotika, Bertil Göransson, talar i rapporten 
”Vi ger oss aldrig” om hur den tidigare restriktiva linjen håller på att förlora terräng (1991, 
sid. 6). I samma rapport menar den tidigare ordföranden i Athena, Anna Lindh, att 

”Det viktigaste i en restriktiv narkotikapolitik är helheten, bestående av förebyggande arbete 
med information och upplysning, vård och behandling av missbrukare ackompanjerad av en 
repressiv sida med lagstiftning och andra åtgärder för att minska tillgången på narkotika” 
(sid. 45). 

Den idealtypiska restriktiva narkotikapolitiken konstruerad utifrån ovan kriterier innebär allt-
så en strävan efter ett helt narkotikafritt samhälle, och förespråkar praktiska åtgärder som: 

• Begränsning av utbud och efterfrågan av narkotika. 

• Vårdinsatser åsyftande ett liv helt fritt från missbruk. 

• Ett tydligt budskap om att allt bruk av illegala droger är oacceptabelt. 
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• Repressiv lagstiftning. 

Det är baserat på dessa kriterier och ovan exempel som idealtypen ”restriktiv narkotikapoli-
tik” kommer att brukas vid analysen av uppsatsens resultat. 

3.4.2 Liberal narkotikapolitik som idealtyp: 

Begreppet liberal översätts enligt Bonnier till ”Fördomsfri, vidsynt, frisinnad” (Bonniers lexi-
kon, 1996, band 11, sid. 215). Liberal narkotikapolitik är inte ett vedertaget begrepp inom 
narkotikadebatten i Sverige, utan är en egen skapad konstruktion i syfte att belysa metadon-
behandlingen utifrån polära perspektiv. Inte desto mindre finns artiklar, åsikter och åtgärder 
som jag menar, tvärtemot den restriktiva linjen, önskar ”utvidga” narkotikapolitiken till att 
omfatta åtgärder som underlättar tillvaron för grava missbrukare på olika sätt, istället för att 
begränsa tillvaron. Följande exempel kan åskådliggöra idealtypiska liberala narkotikapolitiska 
åsikter och tendenser i detta sammanhang: 

Professor Leif Grönbladh menar i sin avhandling ”A National Swedish Methadone Program 
1966-1989” att de ambivalenta attityder gentemot metadonbehandling som råder bland be-
handlingspersonal och allmänhet gör det onödigt svårt för heroinmissbrukare att få tillgång till 
behandlingen (2004, sid. 20, min översättning). 

”Harm reduction” - ideologin strävar efter att minska de narkotikarelaterade skadorna för in-
dividen och samhället, inte nödvändigtvis att eliminera missbruket (se tillexempel Rapport 
från regeringens Aktionsgrupp mot Narkotika, 1991, sid. 62). Substitutionsbehandling med 
metadon ingår i åtgärder baserade på en ”harm reduction” strategi enligt tillexempel Johan 
Lilja (2004). 

Socialstyrelsen tog vid årsskiftet 2004/2005 bort det tidigare taket på antalet patienter som 
kan få metadonbehandling samtidigt (Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8, se även resultatdelen). 
Björn Fries kommenterar detta i en artikel i DN, där han berömmer att taket har försvunnit, 
men samtidigt anklagar den politiska visionen om det narkotikafria samhället som skyldig till 
hundratals missbrukares död (Fries, B. DN, 2004-03-20, se även resultatdelen). 

Slutligen presenterade narkotikaforskaren Björn Johnson, på DN:s debattsida, sina åsikter om 
hur motståndet mot t.ex. metadonbehandling grundades i ideologiska värderingar från 1970 -
80 talet, och att opiatberoende individer som inte vill upphöra med sitt missbruk bör erbjudas 
metadon och subutex i rent skadelindrande syfte (se inledningen). Denna sista åsikt går i helt 
motsatt riktning jämfört med den restriktiva linjen. Regeringens proposition som motiverar 
den restriktiva idealtypiska konstruktionen av narkotikapolitik, stadgar ju att ”vårdinsatser 
skall syfta till ett liv fritt från droger”. 

Inom ramen för den benämnda liberala idealtypiska narkotikapolitiken ser vi alltså utifrån 
ovan exempel förespråkandet av åtgärder som: 

• Underlättandet för missbrukare att få underhållsbehandling med metadon. 
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• En mer accepterande attityd till skadelindrande åtgärder (där metadonbehandling in-
går). 

• Uttänjandet (eller eliminerandet) av den politiska visionen om det narkotikafria sam-
hället för att kunna implementera vård eller hjälp till missbrukare som inte vill/kan 
upphöra med sitt missbruk. 

Det är baserat på ovan kriterier och exempel som idealtypen ”liberal narkotikapolitik” kom-
mer att brukas vid analysen av uppsatsens resultat. 
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4 Metod 
”Den forskare som måste förlita sig på speciallitteratur som ofta är högst kontroversiell, och 
vars värde han själv inte kan bedöma” har ”all anledning att vara mycket blygsam vid be-
dömningen av sitt eget arbete” (Weber, M. 1978, sid.14). 

Ovan rader är högst relevanta även vid en uppsats på c-nivå, i synnerhet en uppsats som base-
ras på speciallitteratur om ett kontroversiellt ämne. Blygsamhet och försiktighet kommer där-
för att vara styrande vid uttalanden om resultat i denna studie. 

4.1 Litteratursökning 

Inledningsvis har litteratursökning skett via Stockholms universitets databaser; Libris, Arti-
kelSök, Google scholar, DiVa, samt Substansen, som är universitetets egen katalog. Sökorden 
var: Metadon, Subutex, Methadone, Narkotikapolitik, Drugpolitics och Metadonbehandling, 
och dessa sökord har varit utgångspunkten för identifiering av allt narkotikarelaterat material 
som använts i denna studies resultatdel. Databassökningen hjälpte till att dela in relevant litte-
ratur till denna studie i fyra kategorier: 

Avhandlingar: söktes och inhämtades vid Stockholms universitetsbibliotek i Frescati, Social-
högskolans eget bibliotek, Stockholms Stadsbibliotek samt hos Centralförbundet för Alkohol 
och narkotikaupplysning, CAN. Detta material belyser olika forskares ställningstaganden i 
metadondebatten, samt i relation till svensk narkotikapolitik 

Facklitteratur: Söktes och inhämtades vid Stockholms universitetsbibliotek i Frescati, Social-
högskolans eget bibliotek samt hos Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning.  
Detta material har använts för att dels belysa olika teoretiska utgångspunkter i uppsatsen, dels 
för att styrka olika narkotikapolitiska skeenden i relation till metadonbehandlingen. 

Myndigheter och Organisationer: Här skedde sökningen främst via Internet, och då främst på 
Socialstyrelsens hemsida samt på Regeringens hemsida (www.sos.se, samt 
www.regeringen.se). Viss facklitteratur har även använts för att referera till åtgärder och ställ-
ningstaganden från olika organisationer. Denna facklitteratur har sökts hos Centralförbundet 
för Alkohol och Narkotikaupplysning. Detta material belyser narkotikapolitiska samt lagstift-
ningsmässiga åtgärder och ställningstaganden från socialstyrelsens och regeringens sida. 
Facklitteraturen åskådliggör i detta sammanhang olika organisationers engagemang i narkoti-
kapolitiska respektive metadonrelaterade frågor.  

Artiklar: ArtikelSök var mycket användbar när det gällde att få tag i tidningsartiklar om meta-
donbehandling, för att vinna kunskap om debatten idag. Flera artiklar har även lokaliserats via 
Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, med hjälp av deras interna databas 
ALCONA. I denna databas har sökorden varit i form av författare som jag uppfattat vara rele-
vanta utifrån den inledande sökningens resultat. Exempel på sådana relevanta författare är 
Nils Bejerot och Ted Goldberg. (se referenslistan). I ALCONA:s databas har även sökning 
skett i stor utsträckning på ordet ”metadon”. Sökning har också skett via internet och AltaVis-
tas sökmotor för att lokalisera olika tidningsartiklar. Sökord på AltaVista har främst varit: 
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Metadon, Politik, Narkotikapolitik. Detta material har främst bidragit till att påvisa olika 
ställningstaganden från politiker och forskare när det gäller metadonbehandling inom ramen 
för svensk narkotikapolitik. 

Vid ett tillfälle har information rörande metadonbehandlingen inhämtats muntligt via telefon-
samtal med en representant på Socialstyrelsen (se referenslistan). 

4.2 Urvalsmetodik 

Det material som studien grundas på är av skiftande karaktär. Bland referenserna återfinns 
texter ifrån avhandlingar, facklitteratur, myndigheter /organisationer och tidningsartiklar.  Vid 
vetenskaplig värdering av detta material måste ett större värde läggas vid information baserad 
på de tre första källorna, medan texter ifrån artiklar med nödvändighet bör tolkas utifrån arti-
kelns syfte, tidningen den publiceras i samt i vilket sammanhang artikeln publiceras. Hänsyn 
bör även tas till artikelförfattarens relation till ämnet, samt dennes behörighet att yttra sig i 
frågan. Behovet av kritisk granskning vid en artikel kan i detta sammanhang exemplifieras 
med Pär Alexanderssons intervju i tidningen ”Socialnytt” från 1983, där han intervjuar Leif 
Grönbladh, som då tillhörde ledningsgruppen för metadonprogrammet i Uppsala (Alexanders-
son, 1988, sid. 30-34). En sådan intervju genomförs oftast i syftet att belysa ett visst perspek-
tiv. 

Strävan att hålla en litteraturmässigt hög nivå i uppsatsen har resulterat i ett begränsat bruk av 
tidningsartiklar, samt en prioritering av material baserat på avhandlingar och facklitteratur. 
Mediabaserat material är dock en nödvändighet för att kunna belysa de opinionsmässiga och 
ideologiska aspekterna av metadonbehandling för opiatmissbrukare i denna litteraturstudie. 

Då det har varit svårt att få tag i originalmaterial från 1960- och 1970-talen har narkotikapoli-
tiska åtgärder och ställningstaganden i relation till metadonbehandlingen, framförallt under 
dessa årtionden, i vissa fall fått återges utifrån andrahandskällor. Med sådana andrahandskäl-
lor åsyftas i denna uppsats främst forskningsbaserat material i form av avhandlingar författade 
av bland annat Nils Bejerot och Björn Johnson (se referenslistan). Hänvisningar till historiska 
narkotika- samt metadonrelaterade åtgärder i nyutgivna texter förekommer dock även från 
Socialstyrelsen . 

Referenser till källor i uppsatsen, både i löpande text och i referenslistan, har strukturerats 
enligt Backman (1998). 

4.3  Förförståelse 

Vetenskaplig forskning strävar efter förståelse för hur världen hänger samman. Beskrivningar 
strävar efter att uttala sig om verkligheten men kan aldrig bli kompletta, de kommer alltid att 
begränsas av forskarens frågeställningar och metodval, samt valet av relevant litteratur. For-
muleringen av vetenskapliga problem bygger alltid på en viss förförståelse, vilken kan tolkas 
som” i ljuset av vad som redan är känt eller kunde förväntas” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
2002, Sid. 14, 47-48). 
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 Jag utgår i denna uppsats ifrån att narkotikapolitiska ställningstaganden och ideologier har 
påverkat och påverkar metadonbehandlingen för opiatmissbrukare i Sverige. Denna förförstå-
else har utvecklats i samband med en tidigare genomförd litteraturgenomgång i ämnet, inklu-
sive de tre inledande exemplen i denna introduktion, och är en konsekvens av mitt val av teo-
ri. 

4.4 Etiska aspekter 

”…med fusk och ohederlighet inom forskningen avses avsiktlig förvrängning av forsknings-
processen, genom bedrägliga handlingar som faller inom en eller flera av följande kategori-
er: Stöld av data, hypoteser eller metoder, fabricering av data, plagiering av data, eller av 
annan forskare skriven text eller framförd hypotes, utan vederbörligt angivande av källa” 
(Olsson & Sörensen, 2004, sid. 59). 

När det gäller en uppsats utformad som en kvalitativt beskrivande litteraturstudie, där empirin 
utgörs av textinsamling främst baserad på historiskt material, finns flera svårigheter att ta 
ställning till. Här är det av stor vikt att redogöra för de data man samlar in genom källhänvis-
ningar, att genom tydlighet och genomskinlighet redovisa det material man använt och varför. 
Backman (1998) beskriver ett av problemen för litteraturstudier i form av vilken information 
man tar med i studien, och vad som exkluderas (s. 71). Risken är bl.a. att man låter sin för-
förståelse styra för mycket och letar material som stödjer de egna utgångspunkterna, vilket 
leder till ett snedvridet resultat. Om materialet man använder inhämtas från tillexempel en 
begränsad tidsperiod kan även detta orsaka ett snedvridet resultat. I ett narkotikapolitiskt 
sammanhang kan detta innebära att material samlas under en särskilt liberal eller restriktiv 
tidsperiod. En beskrivning av narkotikapolitiska åtgärder och diskussioner baserat på detta 
kommer då att belysas genom den politiska synen på metadonbehandling under just den tids-
perioden, och därför inte åskådliggöra någon egentlig helhetsbild.  Det bästa sättet att undvika 
snedvridet insamlande av material är klarhet och genomskinlighet när det gäller förförståelse, 
syfte och frågeställningar, men även gällande den metod man använt, vilka teorier man valt 
och den litteratur man inhämtat, alltså uppsatsens tillvägagångssätt. Följande kvalitetskriterier 
har formulerats av de två forskarna Strike & Posner, (1983) gällande forskningsöversikter: 

 
• En översikt ska klargöra och lösa inkonsistenser i det behandlade materialet. 
• En översikt skall resultera i bland annat större förklaringsgrad. 
• En översikt ska uppvisa konsistens, enkelhet och elegans. 
• En översikt ska besvara de frågor man formulerat. 

(Backman, 1998, sid. 74) 

4.5 Analysverktyg 

Den valda metoden för att belysa historiska aspekter av metadonbehandling och svensk nar-
kotikapolitik är att med hjälp av idealtypiska analysverktyg jämföra för att beskriva. Beskri-
vande analyser verkar vetenskapligt betraktas som en beståndsdel på vägen mot ett fenomens 
förklaring, det är förklaringen av fenomenet som är väsentligt. Den här uppsatsen har inga 
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förklarande ambitioner, utan syftar till att öka förståelsen för debatten kring metadonbehand-
ling för opiatmissbrukare. Att presentera en förklaring till ett fenomen är inte nödvändigtvis 
mer komplicerat än att ge en tillfredställande beskrivning av fenomenet ( Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Wängnerud, 2005, sid. 150, 169). 

Bland det viktigaste vid en beskrivande analys är att konstruera analysverktyg som kan in-
ringa det väsentliga av det fenomen man vill studera. Analysverktyget kan sedan även fungera 
som ett styrinstrument för att lokalisera relevant information till studien (Ibid. sid. 151). 

4.6 Intern validitet 

Diskussionen om intern validitet berör frågeställningarnas relevans i relation till det empiriska 
tillvägagångssättet, frånvaron av systematiska fel samt om det som undersöks kan relateras till 
studiens frågeställningar och syfte: Undersöker vi det vi påstår att vi undersöker? (Esaiasson 
et al., 2005, sid. 61). Litteraturstudier i form av beskrivande ideologianalyser där de empiriska 
undersökningsinstrumenten består av text, är beroende av klara och tydliga frågeställningar att 
utgå ifrån. Frågeställningarnas och syftets relevans och klarhet i relation till undersökningsin-
strumentet, vilket i detta fall är litteratursökning, är avgörande för undvikandet av systematis-
ka fel, d.v.s. användandet av bristfälliga mätinstrument (Ibid, sid. 62). I en litteraturstudie är 
det texten som ”mäts” utifrån en tydligt definierad frågeställning, och ju bättre den relevanta 
texten sammanhänger med de ställda frågorna, desto färre blir de systematiska felen. Genom 
en god korrespondens mellan de ställda frågorna, teoretiska perspektiv och den insamlade 
texten ökar sannolikheten att vi undersöker det vi avsåg att undersöka. 

En litteraturstudie som är uppbyggd kring analysverktyg i form av idealtyper möter även and-
ra validitetsproblem. Risken finns att man påtvingar sin analysmodell en text, eller att man 
trycker in utsagor eller åtgärder i modellen. Resultatet av detta tillvägagångssätt blir att origi-
naltextens objektivitet störs allvarligt. Genom att låta de konstruerade idealtyperna ta för stor 
plats riskerar man att se texten enbart utifrån dessa, och därigenom ge materialet betydelser 
som kanske inte finns. Om analysverktygen förvränger texten istället för att hjälpa till att ka-
tegorisera den, så förvandlas empirin genom författarens påverkan, vilket resulterar i dålig 
överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och undersökningsinstrumentet (Berg-
ström och Boréus, 2005, sid. 172). 

4.6.1 Reliabilitet och validitet i uppsatsen 

Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel, orsakade tillexempel genom slarv un-
der datainsamlingen. Genom att i största möjliga mån sträva efter frånvaro av både systema-
tiska och slumpmässiga fel, ökar förutsättningarna för att uppsatsen studerar det som avsågs i 
och med formulerandet av frågeställningarna (Esaiasson et al. 2005, sid. 67). Det bästa sättet 
att i denna studie åstadkomma hög validitet och reliabilitet är att så långt som möjligt beskriva 
tillvägagångssättet, att genom tydlighet och genomskinlighet redovisa tillvägagångssättet, 
relevanta källor och de omständigheter som bidragit till specifika urval av text. Målet är att 
vara så objektiv som möjligt i valet av det material som utgör studiens resultat och analysdel, 
eventuell förförståelse till trots. I en strävan att begränsa analysverktygens påverkan på mate-
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rialet kommer dessutom resultatdelen att presenteras separat ifrån analysen av densamma, så 
att det empiriska materialet kan studeras oberoende av de idealtypiska konstruktionerna. 

4.7 Extern validitet 

Begreppet extern validitet berör frågan om generaliserbarhet. I vilken utsträckning är det möj-
ligt att generalisera resultaten till andra sammanhang? Forskare med kvalitativt perspektiv 
arbetar oftast med små och syftesbestämda urval, vilket begränsar eller helt omöjliggör gene-
ralisering av resultaten. Inom kvalitativ metod talas det dock om extrapolering, vilket innebär 
möjligheten att göra försiktiga uttalanden om det tänkbara i att resultat från en studie kan ap-
pliceras vid liknande, men inte identiska situationer. Analytisk generalisering baserat på Kva-
les (1997) resonemang innebär en väl betänkt bedömning av om resultaten ifrån en undersök-
ning kan säga något om resultaten i en annan liknande situation (Larsson, 2005, sid. 118). 
Denna uppsats är en historisk studie av svensk narkotikapolitik med syftet att öka förståelsen 
för dagens debatt omkring metadonbehandling för opiatmissbrukare, där huvuddelen av stu-
diematerialet består av historiska narkotikapolitiska åtgärder, ställningstaganden och argu-
ment. Dessa kan givetvis inte generaliseras till någon annan tid eller plats än då de var aktuel-
la, det är ju själva poängen med att utforska dem – att ta reda på hur vissa historiskt väsentliga 
åsikter och beslut kunde leda till den politiska ideologi som påverkar metadonbehandlingen 
idag. 

Extrapoleringsbegreppet enligt Larsson kan dock eventuellt möjliggöra försiktiga spekulatio-
ner kring hur utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen och denna behand-
lings relation till narkotikapolitiken, kan tänkas se ut i framtiden? 
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5 Resultat 
Följande resultatavsnitt är en presentation av centrala textavsnitt från avhandlingar, facklitte-
ratur, texter framställda av för området centrala myndigheter och tidningsartiklar, vilka pre-
senteras utifrån respektive tidsperiod. 

5.1 Svensk narkotikapolitik under 1960-talet 

5.1.1 Politiska respektive lagstiftningsmässiga  åtgärder: 

Tendensen vid slutet av 1950-talet, av ökande intravenöst missbruk som tillexempel av av-
magringsmedlet Preludin samt missbruk av centralstimulerande substanser skapade allvar 
kring narkotikafrågan, vilken tidigare inte uppfattats från politiskt håll som särskilt akut. Om-
kring 1960 (1958-1960) narkotikaklassades Preludin på grund av detta ( Socialdepartementet, 
Ds S 1978:2, sid. 14-15). 

Narkotikaförordningen trädde ikraft 1964. 1968 infördes även narkotikastrafflagen, med straff 
vid tillverkning, försäljning, överlåtelse samt innehav av narkotikaklassade medel (CAN- rap-
port 2002, sid. 113). Införandet av narkotikastrafflagen innebar en höjning av straffet för 
grovt narkotikabrott till fyra års fängelse (Socialdepartementet, Ds S 1978:2, sid. 14-15). 

I och med det ökande narkotikamissbruket, lade regeringen 1968 fram ett program med målet 
att bekämpa detta. Programmet bestod av tio punkter, med tonvikt på intensifierad polis och 
tullverksamhet, ökning av vårdresurser samt förstärkt information. Detta program förverkli-
gades året därpå, bland annat genom resurser i form av ett ökat antal poliser samt möjligheter 
till telefonavlyssning ( Ibid, sid. 15). 

5.1.2 Narkomanvårdskommittén: 

Det ökande narkotikamissbruket ledde till initiativet från dåvarande medicinalstyrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda narkotikasituationen 1965. arbetsgruppen ombilda-
des 1966 till narkomanvårdskommittén. Två delbetänkanden från denna kommitté under 1967 
ledde till ökade statsbidrag för vård till narkotikamissbrukare. Slutbetänkandet från kommit-
tén kom 1969, vilken innehöll en kartläggning av missbrukssituationen i landet. Baserat på 
kartläggningen föreslog kommittén åtgärder som vårdinsatser för missbrukare, men även en 
ökning av informationsinsatser och löpande forskning inom narkomanvården. I Slutbetänkan-
det uppskattades antalet tunga narkotikamissbrukare i landet uppgå till 10 000 personer. Hälf-
ten av dessa antogs befinna sig i Stockholm med omnejd ( Ibid, sid. 14-15). 

5.1.3 Socialstyrelsen: 

I mitten av 1960-talet inleddes det nationella programmet med metadonbehandling för opiat-
missbrukare vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Detta skedde under ledning av professor Lars 

25 



Gunne som inspirerats till detta initiativ efter en vistelse i USA, vid Dole och Nyswanders 
metadonverksamhet (Socialstyrelsen, 2001, sid. 5, www.sos.se). 

5.1.4 Forskare kommenterar utvecklingen: 

Enligt forskaren Nils Bejerot innebar ikraftträdandet av narkotikaförordningen 1964, att nar-
kotikabrott kunde medföra straff upp till två års fängelse för narkotikabrott. Genom att överlå-
telse av narkotika i vissa fall definierades som ocker (utnyttjande av någons beroendeställning 
tillexempel), kunde straffskalan här nå upp till fängelse i fyra år. (Bejerot, 1974, s. 12-13) 

1964 började den restriktiva narkotikapolitiska inställningen att kritiseras, en ökande liberali-
sering förordades, framförallt i media. 1965 inledde verkligen några få läkare en legal för-
skrivning av opiater till narkomaner. Detta möjliggjordes genom en alltmer liberalt fokuserad 
narkotikapolitik, inspirerad av den engelska modellen enligt vilken alla narkomaner hade fri 
tillgång till narkotiska preparat som tillhandahölls via apoteken. Denna liberala attityd moti-
verades med att liberal förskrivning tog udden ur den kriminella hanteringen av droger, miss-
brukare behövde inte ägna sig åt kriminalitet för att uppehålla sitt missbruk, och eftersom 
langning av droger saknade funktion, så spreds inte missbruket vidare till en större popula-
tion. 1968 upphörde dock den legala förskrivningen i England, I Sverige avvecklades meto-
den 1967 (Ibid, Sid. 6,14). 

Narkomanvårdskommittén, kan enligt Tops ( 2001) resonemang ses som en bidragande kraft 
till avvecklingen av legalförskrivningen i Sverige. Vid presentationen av förslag på åtgärder 
grundade i studier av narkotikamissbruk i stockholmsområdet, formulerade kommittén läget 
som allvarligt, och beskrev missbrukssituationen i landet med den medicinska termen ”epi-
demi”. Narkomanvårdskommitténs studier av narkotikamissbruk under 60-talet kom att på-
verka svensk narkotikapolitisk utformning i stor utsträckning, vilket Tops ( 2001) visar i sin 
avhandling ”A society with or without drugs?” 

Det var bland annat denna kommitté som kom att definiera allt icke medicinskt bruk av nar-
kotika som missbruk. Narkomanvårdskommitténs uppdrag inkluderade förutom att kartlägga 
problematiken kring missbruk av narkotika, att se över möjliga behandlingsalternativ för 
missbrukare. 

Det generella målet med all narkomanvård måste enligt kommittén vara att helt avbryta bero-
endet, och förhindra återfall. För de missbrukare som inte kunde uppnå drogfrihet skulle arbe-
tet istället syfta till att minska deras lidande och att avbryta eventuella kriminella tendenser. 
När dessa ståndpunkter överlämnades till den dåvarande socialministern Aspling vid slutet av 
60-talet, godtogs kommitténs förslag om en behandling som strävar emot fullständig drogfri-
het. De åsikter som presenterades gällande minskning av lidande för missbrukare som inte 
klarade av att ta sig ur sitt missbruk lämnades dock helt utan kommentar (Ibid. s. 84-85, min 
översättning). 

Enligt Hübner (2001) bidrog de narkotikapolitiska åtgärder som föreslagits av narkoman-
vårdskommittén till regeringens program med riktlinjer för bekämpandet av narkotikamiss-
bruket, som presenterades 1968. Detta program ledde i sin tur till utvecklandet av den allmän-
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rådande uppfattningen av narkotikamissbruk som ett allvarligt socialt problem i Sverige idag 
(s. 48-59, 204). 

Johnson (2005) beskriver hur den svenska metadonbehandlingens utveckling inleddes i och 
med att professor Lars Gunne återvände till Sverige efter ett år som gästforskare i USA. Efter 
att ha haft möjligheten att studera det amerikanska metadonförsöket hos Dole och Nyswan-
ders verksamhet, var Gunne imponerad av deras resultat, men ställde sig tveksam till applice-
randet av behandlingen under svenska förhållanden. Opiatmissbruk var mycket mer utspritt i 
USA än i Sverige t.ex. Trots denna tvekan inledde Gunne 1966 försöket med metadonbehand-
ling vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. 1969 hade försöket omfattat 28 patienter ( sid. 37-40). 

5.2 Svensk narkotikapolitik under 1970-talet   

5.2.1 Politiska respektive lagstiftningsmässiga åtgärder: 

1972 skärptes narkotikastrafflagen ytterligare, i och med en ändring av maxstraffet för grovt 
narkotikabrott från 6 års fängelse till 10 år (CAN-rapport 2002, sid. 113). 

 I departementspromemorian Ds S 1977:8 beskrivs en ökning av missbruk av opiater. Heroi-
net har under mitten av 1970-talet enligt denna promemoria fått en allt större spridning, och 
en ökning av heroin och heroinmissbruket har skett, framförallt knuten till storstäder ( Social-
departementet, Ds S 1978:2, sid. 17). 

5.2.2 Socialstyrelsen: 

 Resultatet av det ökande opiatmissbruket blev att allt fler missbrukare uppfyllde kriterierna 
för att delta i metadonprogrammet i Uppsala. Från att ha varit en relativt begränsad verksam-
het med få patienter, ökade behoven nu drastiskt. I och med det ökande antalet opiatmissbru-
kare som nu uppfyllde kriterierna för substitutionsbehandling med metadon, skärptes kriteri-
erna för accepterande av opiatmissbrukare till behandlingen (Socialstyrelsens Rapport Rapp. 
332, 1981, sid. 99-100). 

För att accepteras som patient i metadonprogrammet måste följande kriterier nu uppfyllas: 

• 20 år fyllda 

• Frivillig ansökan till programmet (dock ej i samband med avtjänande av fängelse 
dom eller sluten psykiatrisk vård eftersom dessa förutsättningar kan påverka valet av 
ansökan) 

• Minst 4 års sammanhängande missbruk (kriteriet dessförinnan för sammanhängande 
missbruk var 3 år) 

• Minst tre genomförda avgiftningar, följda av snabba återfall efteråt 
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• Tecken på aktuellt missbruk vid intagningen, i form av t.ex. stickmärken, abstinens 
osv. 

• Frånvaro av avancerat blandmissbruk. (blandmissbrukare hade tidigare accepterats i 
viss utsträckning) (Ibid, sid. 101-102). 

 Metadonbehandlingen reglerades i början av 1970-talet, i en medicinalförfattning om förord-
nande av narkotiskt läkemedel i vissa fall (MF 1972:28 med ändring SOSFS (M) 1979:89).  
Författningen ville understryka att substitutionsbehandling med metadon medförde viss pro-
blematik som var unik för denna behandling med rötterna i Dole och Nyswanders verksamhet 
i USA, och förutsatte därför att metadonbehandling skulle begränsas till Ulleråkerkliniken i 
Uppsala , och inte påbörjas någon annanstans. I och med detta markerades även socialstyrel-
sens restriktiva hållning till utövandet av denna behandling (Ibid, sid. 100). 

5.2.3 Forskare kommenterar utvecklingen: 

 Johnson (2003) menar att grundandet av de ickestatliga organisationerna : Föräldraförening-
en Mot Narkotika, FMN, 1968, och Riksförbundet för ett Narkotikafritt Samhälle, RNS, som 
grundades året därpå av Nils Bejerot, kom att spela en viktig roll under de kommande åren i 
opinionsbildandet kring narkotikafrågor, vilket även vann politiskt gensvar i narkotikapolitis-
ka sammanhang. 

  Kritiken mot metadonbehandlingen kom under 1970-talet från media och politiker, men kan-
ske i än större grad från Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsberoende, (RFHL), socialarbe-
tare och företrädare från den drogfria narkomanvården. Dessa främsta kritikers engagemang 
kan definieras utifrån den protestlista mot metadonprogrammet som skickades runt bland so-
cialtjänstkontor i Stockholm, formulerad av RFHL. Protestlistan resulterade i en skrivelse till 
Socialstyrelsen 1973, och innehöll många argument mot metadonbehandling som skulle kom-
ma att återupprepas vid flera tillfällen under kommande år. Exempel på denna kritik var åsik-
ter i form av: 

• att metadonbehandling hjälpte till att medikalisera och permanenta narkomanernas 
missbruk istället för att bearbeta problemet 

• att målet med behandlingen bör vara drogfrihet 

• att ett tillgängligt metadonprogram sänker motivationen hos missbrukare att delta i 
drogfria projekt 

• att legalt metadon läckt ut på den svarta marknaden ( 2003, Sid.108-118). 

Johnson (2005) menar att de var genom den ökande fokuseringen på terapeutiska, miljömäs-
siga och sociala förhållanden vid behandling av missbrukare, som kritiken ökade alltmer gent-
emot den medicinskt baserade metadonbehandlingen. När förespråkare för Ulleråkers meta-
donbehandling liknade behandlingen vid diabetessjukas behov av insulin, kontrade motstån-
darna tillexempel med att metadon för opiatmissbrukare var detsamma som att behandla alko-
holister med öl (sid. 48-49). 
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5.3 Svensk narkotikapolitik på 1980-talet 

5.3.1 Politiska respektive lagstiftningsmässiga åtgärder samt ställningstaganden: 

Det narkotikapolitiska ställningstagandet i regeringspropositionen 1977/78:105, kom att for-
mulera den svenska inställningen till narkotika och missbruk i och med uttalandet att ”all icke 
medicinsk användning av narkotika skall elimineras”. Målet för kampen mot narkotikan skul-
le nu vara ett narkotikafritt samhälle (Lind & Hartelius, 1982, sid. 7) 

Regeringens proposition 1981/82:8, realiserade den omdebatterade möjligheten att omhänder-
ta missbrukare mot deras vilja, i och med ikraftträdandet av Lagen om Vård av Missbrukare i 
vissa fall, (LVM) 1982. (Regeringens proposition 1981/82:8, sid.3-9).  1985 skedde en ny 
förändring i narkotikastrafflagen, vilken ledde till en än mer strikt syn på narkotikabrott. Den 
lägsta brottsformen döptes om från narkotikaförseelse till ringa narkotikabrott, och fängelse-
straff lades till i straffskalan för detta brott. 1988 blev så slutligen även innehav för personligt 
bruk av narkotika kriminaliserat, dock endast med böter som straffalternativ (Knutsson, 1999, 
sid. 3). 

Kritiken av metadonbehandling från politisk nivå fortsatte vilket kan belysas utifrån en för-
kortad och bearbetad version av det socialpolitiska narkotikaprogram som presenterades 1983  
av Socialpolitiska Narkotikagruppen. I denna skrift beskrivs metadon som: 

”Ett aktuellt exempel på förenkling, smalt perspektiv och kortsiktighet, med rötter i pessimism 
och resignation” (Socialpolitiska Narkotikagruppen, 1983, sid. 44). 

 De menade att argumentet om metadonbehandling som livräddande, inte håller för en kvalifi-
cerad vetenskaplig prövning, samt att många missbrukare går under då de genom medicine-
ring intalas att de är obotliga, och därigenom aldrig satsar på en genuin förändring av sitt liv 
(Ibid 1983, sid. 44). 

5.3.2 Socialstyrelsen: 

För att avgöra den kontroversiella metadonbehandlingens framtid beslutade socialstyrelsen 
vid slutet av 1970-talet att utvärdera programmet i Uppsala. Socialstyrelsen bad Medicinska 
Forskningsrådet och Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet att medverka i ovan 
nämnda utvärdering av Uppsalas metadonprogram. I utvärderingen konstaterar dessa forsk-
ningsråd att: 

”Stora svårigheter föreligger att helt särskilja den vetenskapliga granskningen av Ulleråkers 
forskningsrapporter från de etiska synpunkter som nödvändigt måste läggas dels på pro-
grammets uppläggning, dels på de långsiktiga målen för denna behandling. Forskningsråden 
konstaterar vidare att man i den förda debatten kring metadonprogrammet haft svårigheter 
att särskilja det ideala tillstånd av ett narkotikafritt samhälle med helt rehabiliterbara narko-
tikaberoende individer från den verklighet där vissa grupper av narkomanvårdens klienter 
erfordrar särpräglade åtgärder, för att på något sätt erhålla möjligheter till fortsatt överlev-
nad på mycket lång sikt”. 
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Vidare menar forskningsråden att: 

”Socialstyrelsens beslut måste således avspegla såväl vetenskapliga synpunkter som synpunk-
ter färgade av etiska ståndpunktstaganden och anpassning till individuell särart och miss-
bruksproblematik” (Socialstyrelsens Rapport Rapp.332, 1981, sid. 186). 

Utvärderingen inkluderade även hänsyn till opinionsmässiga argument under rubriken ”Meta-
donprogrammets sociala konsekvenser” (Ibid. sid. 176).  Arbetsgruppen bakom utvärderingen 
menar tillexempel att det inte kan uteslutas att själva existensen av metadonprogrammet kan 
verka negativt på drogfria behandlingsalternativ. Vissa missbrukare kan tänkas föredra den 
medicinska behandlingen, och därigenom ”få en ambivalent inställning” till behandlingsmiss-
lyckanden inom andra drogfria behandlingsalternativ, eftersom intagningskriterierna för me-
tadonbehandlingen kräver minst tre genomförda avgiftningar tidigare som misslyckats (Ibid, 
sid. 176). 

Utvärderingen sammanfattas dock med att uppgifter om att en ökande tendens till arbete, stu-
dier och minskad kriminalitet bland patienterna vid Ulleråker stämmer, att en förbättring av 
dessa förhållanden under metadonbehandlingen inträffade var helt klart. Även en kraftig 
minskning av dödligheten och missbruksrelaterade skador bland metadonpatienter kan enligt 
utvärderingen uppmätas jämfört med obehandlade opiatmissbrukare, även om en viss osäker-
het ansågs råda i dessa studieresultat på grund av olika metodproblem och på grund av att 
patienturvalet varit litet. Socialstyrelsen rekommenderade baserat på utvärderingen bland an-
nat.: 

• att taket för metadonbehandling i landet inte bör överstiga 200 personer 

• att inledande av behandlingen bör begränsas till Ulleråkers sjukhus i Uppsala  

• att en restriktiv hållning upprätthålls vid remittering till Ulleråker (Ibid, sid. 187-192). 

1983 slog Socialstyrelsen dock, i en ny förordning som trädde i kraft 1983, fast att metadon-
behandling för opiatmissbrukare är en behandling baserad på vetenskap och beprövad erfa-
renhet (Socialstyrelsen, 2001, sid. 5). Det ökande vårdbehovet bland HIV- smittade heroin-
missbrukare i Stockholm ledde 1988  till öppnandet av ett metadonprogram i Stockholm, ut-
över det i Uppsala ( Ibid, sid. 6). 

5.3.3 Frivilligorganisationer: 

En allt hårdare kritik fördes mot slutet av 1970-talet mot missbruk och droger, delvis uttryckt 
genom organisationer som Föräldraföreningen Mot Narkotika och Riksförbundet Narkotika-
fritt Samhälle (Lind & Hartelius, 1982, sid. 7). 

Ställningstaganden i narkotikafrågan i början av 80-talet kan belysas med följande argument: 
”Utan knarkarens medverkan skulle opiet knappt vara mer värt än ogräs”. Ställningstagandet 
formuleras av Ove Rosengren och Martin Viredius, varav Rosengren vid denna tidpunkt var 
ordförande i RNS. Uttalandet förespråkar en restriktiv attityd gentemot själva missbrukarna, 

30 



tillexempel genom införande av hårdare straff för narkotikabrott, samt kriminalisering av nar-
kotika för personligt bruk (Rosengren & Viredius, 1982, sid. 40-42). 

Åsikterna speglar även professor Nils Bejerots ställningstaganden i narkotikadebatten. Sedan 
1970-talet betraktas Bejerot av många som en ledande opinionsbildare i narkotikafrågor, 
bland annat i rollen som grundare av RNS. Bejerot menade att missbruk spred sig från miss-
brukare till närstående nybörjare i närmast epidemiska former, vilket även var begreppet han 
brukade, ” Narkomani av epidemisk typ”.  Endast genom restriktiva narkotikapolitiska ställ-
ningstaganden, och åtgärder direkt riktade mot missbrukaren på gatan kunde denna epidemi 
stävjas enligt detta förhållningssätt (t.ex. Bejerot & Hartelius.1988, sid. 29-39). 

När det gäller metadonbehandling för opiatmissbrukare var Bejerots position i frågan tydlig, 
och kan belysas genom följande citat: 

”Metadonprogram har ingen funktion att fylla om ett land för en restriktiv narkotikapolitik 
med offensiv behandlingslagstiftning, /,,,/All metadonbehandling av heroinister utanför Uller-
åkers program bör upphöra och de på många händer (miss-) skötta fallen överföras till Ull-
leråker. Därmed blir metadonfrågan en parantes i den svenska narkotikapolitikens historia”  
( Bejerot & Hartelius, 1984, sid. 103). 

5.3.4 Forskare kommenterar utvecklingen: 

Tops (2001) hävdar att tendenser av allt hårdare straff vid narkotikabrott, och en all mindre 
accepterande attityd kring missbruk av narkotika stämmer väl överens med de åsikter och 
argument som framförallt RNS och FMN spridit sedan 1960-talet. Så vilken roll spelade då 
dessa icke-statliga organisationer i verkligheten när det gäller utvecklingen av den allt strikta-
re narkotikapolitiken under 1980-talet? 

Åke Elmér, docent och före detta rektor för Socialhögskolan i Lund, menar att den narkotika-
politiska enigheten mellan partigränserna i narkotikapolitiska sammanhang varit så stor att 
insatser från dessa folkrörelser varit marginella. De har alltså enligt Elmér inte varit en väsent-
lig bakomliggande faktor till narkotikapolitiska ställningstaganden under 1980-talet (Elmér, 
1992, sid. 49). Samtidigt menar Dolf Tops i sin avhandling att organisationer som RNS och 
FMN verkade på en nationell nivå och strävade efter att påverka narkotikapolitiska frågor, 
främst utifrån verktyg som media samt genom att influera riksdagsmedlemmar (sid. 102, min 
översättning). 

Vid mitten av 1980-talet började dock opinionen att vända. Det växande aids-problemet bi-
drog till fler positiva omdömen om metadonbehandling, vilket kan exemplifieras med Pär 
Alexanderssons artikel i tidningen ”Socialnytt” 1988, om hur metadonbehandling räddar 
människoliv. Artikeln ger ett perspektiv på metadonbehandlingen utifrån en intervju med Leif 
Grönbladh, som då sedan 1972 tillhört ledningsgruppen för metadonprogrammet i Uppsala. 
Enligt Grönbladh har HIV haft en stor betydelse för verksamheten, och han uppskattade att 
cirka 60-75 procent av patienterna på väntelistan till metadonprogrammet då var HIV-
smittade. Grönbladh poängterar dock i artikeln att metadonbehandling för opiatmissbrukare 
bevisligen räddar liv redan utan inblandning av HIV och aids (Alexandersson, 1988, sid. 30-
34). 

31 



Enligt Johnson (2005), fortsatte Gunne och andra involverade i metadonbehandlingen vid 
Ulleråker under denna period att förespråka möjligheten för fler heroinmissbrukare att få till-
gång till metadonbehandling. I skuggan av aids- epidemin, som den kallades, menade även 
metadonmotståndaren Nils Bejerot att: 

”Det kan bli aktuellt att ompröva vissa premisser för metadonbehandling. De HIV-positiva 
heroinisterna måste under alla omständigheter tvångsomhändertas /,,,/ Dessa missbrukare 
skulle kunna bindas kemiskt vid sina behandlingshem genom en inställning på dagligt drick-
metadon, som också skulle eliminera suget efter heroin” (sid. 90). 

5.4 Svensk narkotikapolitik på 1990-talet 

5.4.1 Politiska respektive lagstiftningsmässiga ställningstaganden och åtgärder: 

Författaren Arthur Gould (2001) kommenterar det tal som den nyvalda socialministern Bengt 
Westerberg höll 1991 till Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, vilket i RNS egen tidning 
”Narkotikafrågan”, resulterade i beskrivningen av den nya socialministern och dennes tal 
”som en bok av Bejerot” (Gould, 2001, sid. 164, min översättning). 

Westerbergs tal gick ut på att den nya regeringen (1991) funderade över huruvida dåvarande 
lag om straff vid narkotikabrott var tillräckligt hårt tilltaget. Han menade att 1988 års lag om 
straff vid innehav av narkotika för personligt bruk var tämligen meningslös eftersom brottet 
endast bestraffades med böter, och detta förhindrade polisen att vidta åtgärder som urin-
provstagning för att kunna bevisa att konsumtion av narkotika skett. Eftersom brott med en-
dast böter i straffskalan inte tillät mer påtagliga åtgärder från polisiärt håll, menade Wester-
berg att regeringen nu överlade om inte konsumtion av droger borde betraktas på ett liknande 
sätt som alla andra former av narkotikabrott. Konsumtion var ju ändå ”motorn bakom hela 
drogkarusellen” (Ibid. Sid. 164-165, min översättning). 

Mycket riktigt ledde detta synsätt till en lagändring 1993. Då inkluderades fängelse i straff-
skalan även vid bruk av narkotika, vilket möjliggjorde polisiära insatser som att ta blod och 
urinprov på misstänkta, för att utreda huruvida missbruk skett eller inte (Knutsson, 1999, sid. 
3). 

 Margot Wallström, socialminister 1996-1998, sammanställde under sin ministerperiod en 
kort beskrivning av svensk narkotikapolitik inför FN:s drogrelaterade möte (UNGASS) i juni 
1998. I denna skrift konstateras att Sverige för en restriktiv narkotikapolitik, och att denna har 
ett starkt stöd i den svenska allmänna opinionen. Den restriktiva linjen har även enligt Wall-
ström varit framgångsrik, då den har hållit experimenterande med droger nere på en relativt 
låg nivå, trots en viss ökning på 1990-talet. Genom att formulera ett narkotikapolitiskt mål där 
samhället är helt fritt från droger, sänds budskapet att droger aldrig kommer att tillåtas att bli 
en integrerad del av samhället, och att missbruk av narkotika måste förbli ett oacceptabelt 
beteende i form av ett marginellt fenomen (Wallström, 1998, sid. 3-4 , min översättning). 
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5.4.2 Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutets ställningstaganden i metadonfrågan 

Efter att Stockholm nu fått ett eget metadonprogram, infördes 1990 ytterligare ett program i 
Lund, och 1992 ett fjärde metadonprogram i Malmö (Socialstyrelsen, 2001, sid. 6 ). 

Då HIV-debatten skapat en diskussion kring metadonfrågan på 1980-talet, började nu vissa 
röster höras gällande de restriktioner som kringgärdat metadonbehandlingen, tillexempel an-
gående det bestämda tak för hur många patienter som fick emotta behandlingen samtidigt. 
Den tidigare generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm, publicerade ett de-
battinlägg i en artikel i Socialstyrelsens tidning ”Socialnytt” från 1990, vilket är ett exempel 
på sådan kritik. Westerholm beskriver i denna artikel hur fel hon anser det vara att vissa pati-
enter tvingas försvinna från metadonbehandlingen innan nya kan skrivas in. Hon menar att 
restriktionen stammar från heroinförskrivningen på 1960-talet, och att denna händelse fortfa-
rande ”kastar en skugga” över metadonbehandlingen. I samma artikel åberopar Westerholm 
den läkaretik som innebär att läkare inte ska ställa upp på politiska krav om dessa krav skadar 
individen, och jämför med den kontroversiella debatten kring sprutbyten för injektionsnarko-
maner. Hon ifrågasätter i sammanhanget det försvarbara i att inte tillåta sprutbytesprogram för 
missbrukare, då WHO rekommenderar fria sprutor för att förhindra aidssmitta (Westerholm, 
1990, sid. 40). 

Folkhälsoinstitutet publicerade 1993 en skrift med namnet ”Narkotikapolitik – de svenska 
erfarenheterna”. I denna dras ytterligare paralleller mellan metadonbehandling och sprutby-
tesprojekt, som aktualiserats i och med utvecklingen av HIV. Folkhälsoinstitutet beskriver här 
motiveringen till den restriktiva hållningen gentemot tillhandahållandet av rena sprutor till 
narkomaner, såsom grundat i farhågan att detta ger dubbla signaler om samhällets inställning 
till missbruk. En utspridd sprutbytesverksamhet skulle enligt skriften kunna uppfattas, av 
missbrukare och allmänhet, som att samhället legitimerar injektionsmissbruk av narkotika.   
Folkhälsoinstitutet menar att samma skäl motiverar den restriktiva attityden gentemot meta-
donbehandling av opiatmissbrukare, alltså att en för utspridd substitutionsbehandling skulle 
uppfattas som en legitimering av opiatmissbruk. Ändå fanns nu fyra aktiva metadonprogram i 
Sverige, och taket för antalet metadonpatienter som fick behandlas samtidigt, var nu uppe i 
450 st. (Folkhälsoinstitutet 1993, sid. 21). 

Det totala antalet metadonpatienter var 370 stycken i början av 1993, varav 105 var HIV- 
smittade. Folkhälsoinstitutet bekräftar här att undersökningar av de svenska metadonpro-
grammen påvisar en förbättrad socialt stabil situation för patienterna inom programmen, även 
vid internationell jämförelse. Detta motiverade folkhälsoinstitutet med den svenska restriktiva 
attityden, de hårda kriterier som tillämpas vid accepterande av patienter och den stränga kon-
trollen under behandlingstiden (Ibid, sid. 21-22). 

5.4.3 Frivilligorganisationer: 

Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsberoende, RFHL, har sedan 70-talet varit en av de 
främsta motståndarna till substitutionsbehandling med metadon för opiatmissbrukare, kanske 
främst p.g.a. argument som att metadonbehandling av opiatmissbrukare riskerar att medikali-
sera och passivisera patienterna ( Se sid. 29). Även denna organisation verkar dock ha influe-
rats av den växande aidsdebatten under 1980-talet, och liksom vi tidigare sett Nils Bejerot 
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vända i frågan, kan man 1996 läsa följande om deras övergripande krav i det Princip och 
Handlingsprogram som publiceras i organisationsskriften ”Oberoende”: 

”Missbrukare har som andra medborgare rätt till adekvat hälsovård. I det ingår bl.a. tillgång 
till rena sprutor samt underhållsbehandling med metadon inom ramen för väl kontrollerade 
program” (Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsberoende, 1996, sid. 7). 

5.4.4 Forskare och författare kommenterar utvecklingen: 

Gould beskriver i boken ”Developments in Swedish social policy” hur 1990-talets ständigt 
ökande, frekventa drogtester av anställda på olika arbetsplatser i landet är ett exempel på de 
alltmer extrema åtgärder som vidtogs för att upprätthålla ”det orealistiska målet av ett narko-
tikafritt samhälle” (Gould, 2001, sid. 166). 

Det var dock inte alla i Sverige som ansåg att restriktiv narkotikapolitik nödvändigtvis var rätt 
väg att gå. Ted Goldberg tar i boken ”Narkotikan avmystifierad” avstånd från det han menar 
alltmer tar formen av ett regelrätt krig mot narkotikan. Goldberg hävdar att krig oftast motive-
ras utifrån moraliska värderingar, och att krigets kostnader då lätt förbises. Vidare menar han 
att i det svenska kriget mot narkotikan accepteras allt som begränsar och motarbetar narkotika 
som något positivt, närmast med automatik, vilket försvårar någon som helst kritik eller 
åsiktsdebatt omkring dessa alltmer restriktiva åtgärder (Goldberg, 1997, sid. 17). 

Ett annat exempel på åsikter som avvek från den ”gängse” restriktiva linjen är Henrik Tham, 
professor i kriminologi vid Stockholms universitet. I en artikel publicerad i tidningen ”Social 
forskning” 1999, menar Tham att trots en allt mer restriktiv narkotikapolitik under 1980-talet, 
så ökade antalet tunga missbrukare under den perioden. Vidare redogör han för de blod- och 
urinprov som polisen kan tvinga misstänkta ”narkotikakonsumenter” till, något som möjlig-
gjorts genom lagändringen 1993. Tham menar att provtagningar i många fall tas utan att ef-
fekter av missbruk kan påvisas, detta i relation till hur integritetskränkande sådana provtag-
ningar är. Enligt Tham har den personliga integriteten fått väga mindre i narkotikapolitiska 
sammanhang.  Han hävdar att parollen” ett narkotikafritt samhälle” har en dynamisk inrikt-
ning mot en allt hårdare narkotikapolitik, och att den svenska kampen mot narkotikan har bli-
vit ett sätt att stärka en hotad nationell identitet vid internationella sammanhang (Tham, 1999, 
sid. 4-5). 

5.5 Narkotikapolitik och metadonbehandling på 2000-talet fram till idag 

5.5.1 Politiska respektive lagstiftningsmässiga ställningstaganden: 

Regeringen överlämnade 2002 en nationell narkotikahandlingsplan till riksdagen, vars syfte 
var att redovisa regeringens syn på den samlade narkotikapolitiken, samt olika insatser som 
skall genomföras under åren 2002-2005. 

 ”I propositionen föreslås att målet för den svenska narkotikapolitiken även i fortsättningen 
skall vara ett narkotikafritt samhälle” (Regeringens proposition: 2001/02:91, sid. 1, 29/8, 
www.regeringen.se). 
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Det är utifrån detta som all problematisering i frågor rörande narkotikapolitik måste utgå. I 
samma proposition står på sida 34 att 

”det är angeläget att alla som behöver vård också får tillgång till vård av god kvalitet”. 

Vidare står på sida 36 att regeringen bedömer att begränsade behandlingsprogram med meta-
don inte skadar den restriktiva narkotikapolitikens trovärdighet. Samtidigt står på samma sida 
att 

”Den vägledande principen för narkotikabekämpning är att samhällets samlade insatser skall 
ge ett tydligt och entydigt budskap om att all icke-medicinsk användning av narkotika är oac-
ceptabel”(s. 36). 

Man behöver alltså inte se längre än till denna proposition för att notera tendenser av inkon-
gruens mellan det narkotikapolitiska målet och acceptansen av en behandling för missbrukare 
som syftar till att ett narkotiskt preparat byts mot ett annat. 

5.5.2 Metadonbehandlingen idag: vetenskap, politik och ideologi 

I avhandlingen ”A national Swedish metahdone program” från 2004 redogör Leif Grönbladh 
för resultaten från en studie av 34 heroinmissbrukare som behandlades för sitt missbruk vid 
Ulleråkers sjukhus i Uppsala under åren 1966-1989. Hälften tillhörde en kontrollgrupp som 
inte fick metadon, resterande fick underhållsbehandling med metadon. Resultaten visar enligt 
Grönbladh att 81 procent av metadonpatienterna sex år senare var drogfria, medan endast 6 
procent av patienterna i kontrollgruppen levde upp till detta (Grönbladh, L. Abstract, via uni-
versitetsdatabasen Libris 1/9, min översättning). Även resultat som att 70-80 procent av meta-
donpatienterna började arbeta eller studera under eller efter behandlingen, samt att ca 90 pro-
cent av metadonpatienterna stannade kvar i behandlingen under minst ett år framställs (Ibid. s. 
22. ). 

En av de restriktioner som har omgärdat metadonbehandlingen sedan Socialstyrelsens utvär-
dering av programmet vid Ulleråker i början av 1980-talet, är det ”tak” på antal opiatmissbru-
kare som i Sverige tillåtits i behandling samtidigt. Från att man 1983  rekommenderade en 
begränsning till 150 personer inskrivna vid programmet åt gången, låg taket 1997 på 600 per-
soner, vilket var resultatet av en successiv höjning som skett i flera omgångar under 1980-
1990 talen. 1999 höjdes taket ytterligare, nu till 800 personer, för att 2004 återigen höjas en 
sista gång, till att gälla 1200 personer (Socialstyrelsen:  Wennermark, 2005-11-17). 

Vid årsskiftet 2004/2005 utkom Socialstyrelsen med nya riktlinjer gällande hur många meta-
donpatienter som kan få vård samtidigt. Taket på 1200 personer har här helt tagits bort, vilket 
innebär att i teorin kan ett obegränsat antal missbrukare få vård med substitutionsbehandling 
idag (Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8) I en artikel ur DN den 20:e mars 2004 talar Björn Fries 
för socialstyrelsens nya riktlinjer gällande substitutionsbehandlingen, och menar att politiker-
nas vision om det narkotikafria samhället bidragit till att hundratals missbrukare avlidit (Fries, 
B. ”Ett anständigt liv”, Dagens Nyheter). 
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En annan artikel publiceras 2004-05-21, där Anna Fugelstad understryker riskerna med meta-
donbehandling, och menar att en ökande tendens att behandla missbrukare med metadon kan 
leda till ökande överdoser av substitutionsdrogen (Fugelstad, A. ”Läkare attackerar socialsty-
relsen: Nya riktlinjer ökar dödsfall av metadon” Dagens Nyheter). 

Restriktionerna kring metadonbehandlingen har nu alltså minskat, Socialstyrelsen har t.ex. 
sänkt kravet på ett dokumenterat opiatberoende från fyra till två år för sökande till metadon-
programmet, och begränsningen för hur många som får behandlas samtidigt med metadon har 
tagits bort (Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8, sid. 3). Detta innebär dock inte på något vis att 
argument och ståndpunkter mot substitutionsbehandling med metadon har upphört, vilket kan 
exemplifieras med miljöpartisten och socialnämndsledamoten Inger Paulssons artikel i Sunds-
valls Tidning 2004-01-11. I artikeln redogör hon för hur: 

”Vi som har följt diskussionen om ersättningsdroger har insett att starka krafter verkar för att 
vi ska överge vår svenska narkotikapolitik och gå över till skadereduceringspolitik av EU-
modell.” 

Hon menar i artikeln att ingenting i EU:s narkotikapolitik säger att vården ska syfta till drog-
frihet, och att: 

”Det som upprör mig är inte att enstaka missbrukare erbjuds ersättningsdroger, utan att det 
framställs som ett bättre alternativ än drogfri behandling”. (Paulsson, 2004-01-11, Sunds-
valls Tidning, Debattsidan). 

5.5.3 Forskare kommenterar utvecklingen: 

Att metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik fortfarande är ett kontroversi-
ellt ämne kan även belysas utifrån narkotikaforskaren Björn Johnson. Han menar att meta-
dondebatten ofta präglas av moraliskt tyckande snarare än av väl underbyggd och faktabase-
rad argumentation. Johnsons bakomliggande förklaring till detta är att metadondebatten tidi-
gare: 

 ”utspelade sig i ett ideologiskt och moraliskt fält, där vetenskapliga forskningsresultat stod 
lågt i kurs; det var helt enkelt viktigare att tycka rätt än att tänka rätt. Mitt intryck av dagens 
debatt är att det tyvärr fortfarande i hög grad är så. Läkarvetenskapliga forskningsresultat 
har haft svårt att göra sig hörda i debatten, och kritisk samhällsvetenskaplig forskning blir 
ofta negligerad eller avfärdad som drogliberal”( Johnson, 2005, sid. 173-174). 
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6 Analys 
I resultatdelen var syftet att behandla viktiga narkotikapolitiska åtgärder respektive ställnings-
taganden med fokus på metadonbehandlingen, under perioden 1960-2005. Nedan följer ett 
urval av dessa åtgärder och ställningstaganden, vilka kommer att behandlas i analysen. 

6.1 Viktiga narkotikapolitiska åtgärder och ställningstaganden 

De specifika åtgärder och ställningstaganden som har valts ut inför denna analys har alla i 
någon mån influerat utvecklingen eller debatten kring metadonbehandlingen, antingen direkt 
genom riktade åtgärder och ställningstaganden gentemot denna behandling, eller via generella 
narkotikapolitiska åtgärder och ställningstaganden. 

6.1.1 Narkotikapolitiska respektive lagstiftningsmässiga åtgärder och ställningstaganden: 

• 1968 : Införandet av narkotikastrafflagen. 

• 1969 : Slutbetänkandet från narkomanvårdskommittén som tillsattes 1965. 

• Ställningstagandet i regeringspropositionen 1977/78:105, om att allt icke medicinskt 
bruk av narkotika ska elimineras. 

• 1982 : Ikraftträdandet av Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall, LVM. 

• 1988 : Kriminalisering av narkotikainnehav för personligt bruk. 

• 1993 : Fängelse inkluderas i straffskalan vid personligt bruk av narkotika. 

• Ställningstagandet i regeringspropositionen 2001/02:91. 

• 2004 : Socialnämndsledamoten Inger Paulssons artikel i Sundsvalls tidning, där hon 
beskriver hur skadereduceringspolitik av EU modell riskerar att kompromettera den 
svenska restriktiva narkotikapolitiken. 

6.1.2 Socialstyrelsens åtgärder och ställningstaganden rörande metadonbehandlingen: 

• 1966 : Metadonbehandling inleds på försök vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. 

• 1970 : Kriterierna för deltagande i metadonbehandling skärps. 

• 1981 : Socialstyrelsen publicerar en utvärdering av metadonprogrammet i Uppsala, 
där verksamheten med viss tveksamhet tillåts fortsätta under förutsättning att specifika 
restriktioner omringar behandlingen, som tillexempel en rekommenderad begränsning 
av 150 metadonpatienter under behandling åt gången. 
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• 1983: Socialstyrelsens tillkännagivande att metadonbehandling är en verksamhet base-
rad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• 1988 – 1992 : Metadonprogram öppnas i Stockholm, Lund och Malmö. 

• 2004 - 2005 : Det ”tak” som funnits för hur många klienter som får ingå i metadon-
program samtidigt, tas bort. 

6.1.3 Frivilligorganisationers ställningstaganden i narkotikadebatten och metadonfrå-
gan: 

• 1968 : Grundandet av Föräldraföreningen Mot Narkotika. 

• 1969 : Nils Bejerot grundar Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. 

• 1984 : Bejerot formulerar sitt ställningstagande mot metadonbehandling som en verk-
samhet utan funktion i ett land med restriktiv narkotikapolitik. 

• 1996 : Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsberoende, som tidigare kritiserat meta-
donbehandling för opiatmissbrukare, tar nu ställning för underhållsbehandling med 
metadon inom ramen för väl kontrollerade program. 

6.1.4 Forskares narkotikapolitiska ställningstaganden, samt kommentarer till utveckling-
en av metadonbehandling för opiatmissbrukare: 

• 1997 : Ted Goldberg tar avstånd från de svenska ” kriget mot narkotikan” i boken  
”narkotikan avmystifierad” 

• 1999 : Henrik Tham kritiserar resultatet av 1980-talets restriktiva narkotikapolitik, och 
dess effekter på den personliga integriteten 

• 2004 : Leif Grönbladh redogör i sin avhandling ” A national swedish methadone pro-
gramme” för hur cirka. 80 procent av metadonpatienterna 6 år efter inledd behandling 
var drogfria, och att cirka 90 procent av metadonpatienterna var kvar i behandling ett 
år efter att denna inletts. 

• 2005: Björn Johnson beklagar det moraliska och ideologiska fält som metadondebat-
ten fortfarande utspelar sig i, vilket leder till att läkarvetenskapliga forskningsresultat 
har svårt att göra sig hörda i debatten. 

6.2 Idealtypisk analys av narkotikapolitiska åtgärder och ställningstagan-
den 

Figur 6:1 (se appendix) visar de polära idealtypiska begreppen skapade för denna analys, det 
vill säga restriktiv samt liberal narkotikapolitik, och hur ovan formulerade åtgärder och ställ-
ningstaganden placerats mellan dessa idealtyper. Genom att knyta årtalen till dessa åtgärder 
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och ställningstaganden kan även ett tidsperspektiv erhållas och bidra till skapandet av en röd 
tråd, som kan belysa åtgärdernas och ställningstagandenas närhet respektive avstånd till någon 
av de två polära idealtyperna över tid. 

6.2.1 Narkotikapolitiska och lagstiftningsmässiga åtgärder respektive ställningstaganden 
ur ett idealtypiskt perspektiv. 

De rödfärgade rutorna i figur 6:1 ( se appendix ) visar de narkotikapolitiska och lagstift-
ningsmässiga ställningstaganden och åtgärder som valts ut mellan 1960-2005. Placeringen av 
dessa mellan de två polerna ger en ansamling av åtgärder respektive ställningstaganden vid 
den restriktiva polen. Att svensk narkotikapolitik domineras av ett restriktivt perspektiv kan-
ske inte kommer som en överraskning, men frågan är på vilka grunder jag har placerat ut des-
sa narkotikapolitiska åtgärder och ställningstaganden. En restriktiv narkotikapolitik strävar, 
enligt den för uppsatsens räkning konstruerade idealtypen, ( se sid. 17-19 ) efter att inskränka 
och begränsa utbud och efterfrågan av droger i landet i största möjliga mån. Praktiska åtgär-
der för att åstadkomma detta är bland annat ett tydligt budskap om att allt bruk av illegala 
droger är oacceptabelt, samt genom repressiv lagstiftning. 

Införandet av narkotikastrafflagen liksom kriminaliseringen av narkotika för eget bruk och 
införandet av LVM, som gav möjlighet att tvångsomhänderta missbrukare, placeras enligt de 
idealtypiska definitionerna närmre den restriktiva idealtypen, då dessa åtgärder representerar 
en repressiv lagstiftning. I regeringspropositionerna 1977 samt 2001 understryks att allt bruk 
av narkotika är oacceptabelt, samt det narkotikapolitiska målet: Sverige ska vara ett narkotika-
fritt samhälle. 

Om man ser till lagstiftningen när det gäller narkotikahantering visar resultaten i föreliggande 
studie att denna skärpts under den studerade tidsperioden. 

Socialnämndsledamoten och miljöpartisten Inger Paulssons artikel ( se sid. 35) har en tydligt 
restriktiv syn på substitutionsbehandling med metadon vilket, baserat på det idealtypiska re-
striktiva kriteriet om vård som syftar till ett liv fritt från missbruk, är orsaken till min placer-
ing av hennes artikel i den restriktiva hörnan mellan polerna. (se sid. 17). Ställningstagandet 
Paulsson gör i sin artikel är intressant, då det kan sägas representera dagens motstånd gent-
emot metadonbehandling för opiatmissbrukare, grundad i den rädsla som hon uttrycker gäl-
lande skadelindrande åtgärder i relation till svensk narkotikapolitik. 

6.2.2   Socialstyrelsens åtgärder och ställningstaganden i metadonfrågan, ur ett idealty-
piskt perspektiv. 

De gula rutorna i figur 6:1 (se appendix) utgörs av de åtgärder respektive ställningstaganden 
från Socialstyrelsens sida gällande metadonbehandlingen mellan 1960-2005. Till skillnad från 
analysen av de ”röda” narkotikapolitiska åtgärderna i figuren, visar placeringen av Socialsty-
relsens ställningstaganden i metadonfrågan en mer centrerad position mellan de två polära 
idealtyperna. Här karaktäriseras metadonbehandlingen i Sverige både av restriktiva och libe-
rala idealtypiska tendenser. 
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Uppsatsens restriktiva idealtyp innehåller bland annat praktiska åtgärder som en begränsning 
av utbud och efterfrågan av narkotika, samt vårdinsatser som åsyftar ett fullständigt drogfritt 
liv (Se sid. 17). Skärpta regler för intagning till metadonprogrammet försvårar för missbruka-
re att kunna ta del av behandlingen, varför åtgärden kan anses vara restriktiv. Socialstyrelsens 
utvärdering 1981 innebär ett OK för fortsatt metadonverksamhet vid Ulleråker, även om be-
handlingen nu omgavs av fler restriktioner (sid. 28-29). Dessa restriktioner motiverar mitt val 
att placera socialstyrelsens ställningstagande något närmare den restriktiva idealtypen än den 
liberala. 

Den skapade liberala narkotikapolitiska idealtypen förespråkar åtgärder som tillexempel att 
underlätta för missbrukare att få underhållsbehandling med metadon, samt en mer accepteran-
de attityd till skadelindrande åtgärder för missbrukare (Se sid. 17-19). Därför får åtgärder och 
ställningstaganden som placerats längs med den liberala halvan av linjen inledas med uppstar-
ten av metadonprogrammet vid Ulleråker 1966. Socialstyrelsens tillkännagivande att meta-
donbehandlingen ska betraktas som en verksamhet baserad på vetenskap och beprövad erfa-
renhet 1983, ökade tillgängligheten för metadonbehandling. Detta tillkännagivande som 
grundas på vetenskapliga studier av behandlingen, har placerats marginellt närmare den libe-
rala idealtypen än den restriktiva i figur 6:1, då tillkännagivandet kan sägas underlätta för opi-
atmissbrukare att få tillgång till substitutionsbehandling med metadon. 

 De nya metadonprogram som öppnades under 1990-talet är tecken på en större acceptans av 
behandlingen, därför placeras dessa åtgärder längs med det liberala fältet i figuren. En av re-
striktionerna kring behandlingen försvann dessutom helt vid årsskiftet 2004-2005, nämligen 
begränsningen på det antal patienter som får delta i substitutionsbehandling med metadon 
samtidigt i Sverige. 

6.2.3 Frivilligorganisationernas åtgärder och ställningstaganden i relation till metadon-
frågan, ur ett idealtypiskt perspektiv. 

De fyra ljusblåa rutorna i figur 6:1 ( se appendix ) visar hur ställningstaganden från frivillig-
organisationer har placerats mellan de idealtypiska polerna. I rollen som RNS grundare, är 
Nils Bejerots tydliga ställningstagande emot metadonbehandling, ett i detta sammanhang ide-
altypiskt restriktivt ställningstagande. Ett annat restriktivt narkotikapolitisk exempel är själva 
grundandet av RNS och FMN, då dessa organisationer bidragit till opinionsbildning om bud-
skapet att narkotikakonsumtion är oacceptabelt, och att dessa organisationer bildades visar på 
ett  behov av en sådan restriktiv opinionsbildning. 

Åtgärder och ställningstaganden i idealtypisk liberal mening från frivilligorganisationer är 
inte många inom svensk narkotikapolitik. Den liberala narkotikapolitiska idealtypen i denna 
uppsats definieras bland annat av en större acceptans gentemot skadelindrande åtgärder för 
missbrukare, samt en distansering från den politiska visionen om det narkotikafria samhället 
(Se sid. 17-19). Opinionsvändningen under mitten av 1980-talet som orsakades av aidsepide-
min, skapade fler argument för metadonbehandling, framförallt för HIV-smittade narkomaner, 
varför denna händelse får anses vara en del i ett i detta sammanhang liberalt narkotikapolitiskt 
förhållningssätt till metadonbehandling. Detta exemplifieras här med Nils Bejerots vändning i 
frågan, samt genom det tidigare opinionsbildande motståndet som RFHL förde främst under 
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1970-talet mot metadonbehandling, som idag har vänts till förespråkandet av denna medicins-
ka behandling för missbrukare, bland annat formulerat i RFHL:s Princip och Handlingspro-
gram från 1996. 

6.2.4  Några forskares ställningstagande i relation till svensk narkotikapolitik respektive 
metadonbehandling, ur ett idealtypiskt perspektiv. 

De fyra ljusbruna rutorna i figur 6:1 visar hur ställningstaganden från forskare placerats mel-
lan de idealtypiska polerna. Dessa ställningstaganden har placerats närmre den liberala ideal-
typiska polen än den restriktiva.  

Leif Grönbladh förespråkar metadonbehandling för opiatmissbrukare i sin avhandling, (2004) 
vilket ligger nära den liberala idealtypiska positionen om en mer accepterande attityd till ska-
delindrande åtgärder för missbrukare ( Se sid. 17-19). Goldberg och Tham protesterar emot, 
eller tar avstånd ifrån den restriktiva narkotikapolitiska attityden, och exemplifierar här ställ-
ningstaganden för en mer liberal idealtypisk hållning i relation till svensk narkotikapolitik. 

När Björn Johnson beklagar det ideologiska fält som metadondebatten fortfarande enligt ho-
nom förs på, samt menar att läkarvetenskapliga forskningsresultat har svårt att göra sig hörda 
i debatten, tar han i och med detta ställning för substitutionsbehandling med metadon för opi-
atmissbrukare. Detta placerar Johnsons ställningstagande närmare den liberala idealtypiska 
polen utifrån uppsatsens konstruerade idealtyper, genom formulerandet av en mer accepteran-
de attityd till skadelindrande åtgärder för missbrukare. 

Ställningstaganden av ovan nämnda forskare belyser en huvudsakligen kritisk syn på dagens 
narkotikapolitik och dess ideologiska utgångspunkter. Ställningstaganden görs även för meta-
donbehandling för opiatmissbrukare, vilket motiveras baserat på forskningsresultat och åsik-
ter. 

6.2.5 En narkotikapolitisk analys över tid 

De narkotikapolitiska åtgärder och ställningstaganden som diskuterats ovan visar på ett över-
vägande restriktivt förhållningssätt över tid när det gäller lagstiftning och opinionsbildning. 
(Givetvis med undantag för legalförskrivningen vid slutet av 1960-talet). Vid slutet av 1990-
talet dyker dock åsikter och argument upp från bland annat olika forskare, där delar av den 
repressiva narkotikapolitiska hållningen under tidigare år kritiseras.  Tillexempel menar 
Goldberg att moraliska värderingar styr det svenska ”kriget mot narkotikan”, och att dessa 
värderingar riskerar att överskugga de konsekvenser som den restriktiva narkotikapolitiken 
för med sig ( Se sid. 34).  Tham kritiserar själva begreppet ”narkotikafritt samhälle”, och de 
effekter som den restriktiva hållningen i Sverige resulterat i ( se sid. 34). 

En försiktig tolkning av den narkotikapolitiska utvecklingen utifrån dessa åtgärder respektive 
ställningstaganden kan vara att från ett tidigare huvudsakligen restriktivt narkotikapolitiskt 
synsätt, som tenderar ha varit relativt allmängiltigt, verkar en öppning ha skett för åsikter som 
utmanar den tidigare vedertagna restriktiva synen på narkotika och missbruk. Främst verkar 
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individ – och (miss)brukarperspektivet bana väg för tankar kring en mindre repressiv håll-
ning, och kanske ett avsteg ifrån ideologin om det narkotikafria samhället. 

6.2.6 Metadonbehandlingen i Sverige – en analys över tid 

Hur har då tendensen sett ut över tid när det gäller substitutionsbehandling med metadon för 
opiatmissbrukare inom ramen för svensk narkotikapolitik? Man kan säga att behandlingen 
varit kontroversiell under alla år ur något perspektiv, men de första 10-20 åren efter starten 
vid Ulleråker verkar motståndet ha varit som hårdast. Med legalförskrivningen i minne arbe-
tade behandlingen under 1970-talet i motvind på grund av de restriktiva narkotikapolitiska 
ställningstaganden och åtgärder som då växte fram, till viss del orsakade av opinionsbildning 
från organisationer som RNS och FMN (Se sid.30-31). Först när ett än större hot än narkoti-
kamissbruket i sig dök upp, i form av aidsepidemin på 1980-talet, förändrades inställningen 
till behandlingen i flera fall vilket tillexempel kan belysas med opinionsbildaren Nils Bejerots 
medgivande om behandlingens positiva effekter för HIV-smittade (Se sid. 18). 

Genom tillkännagivandet från Socialstyrelsen om att metadonbehandling är en verksamhet 
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet öppnades många dörrar för behandlingen, och 
öppnandet av fler metadonprogram runt Sverige samt det vid flera tillfällen höjda ”taket” på 
antal patienter som accepterades samtidigt i metadonbehandling gav en fingervisning om den 
ökande acceptansen av verksamheten. När så slutligen detta ”tak” helt togs bort vid årsskiftet 
2004/2005, kan detta betraktas som en slutgiltig acceptans av substitutionsbehandling med 
metadon som ett vedertaget behandlingsalternativ för opiatmissbrukare i Sverige. Trots detta 
vittnar många om svårigheter och problem kring behandlingen idag. Professor Leif Grönbladh 
är ett exempel, han menar att det råder ambivalenta attityder gentemot metadonbehandling 
vilket gör det onödigt svårt för missbrukare att få tillgång till behandlingen (Se sid. 18). Ett 
annat exempel på vittnesmål om problem kring metadonbehandlingen idag formuleras av 
forskaren Björn Johnson, som menar att forskningsresultat har svårt att göra sig hörda i narko-
tikadebatten, och att denna forskning alltför lätt blir avfärdad som drogliberal (Se sid. 36). 

Dagens narkotikapolitiska position gällande metadonbehandling som den är formulerad i re-
geringens proposition 2001/02:91 är att begränsade behandlingsprogram med metadon inte 
skadar den restriktiva narkotikapolitikens trovärdighet. Detta är knappast en översvallande 
entusiastisk attityd gentemot behandlingen, men den accepteras dock. De teoretiska och ideo-
logiska riktlinjerna för svensk narkotikapolitik och behandling av missbrukare är klara: inom 
ramen för det narkotikafria samhället är målet för all behandling alltid fullständig drogfrihet 
vid behandlingens slut. 

 I praktiken har möjligheterna för missbrukare att få tillgång till substitutionsbehandling med 
metadon underlättats under den studerade perioden. Fler patienter kan ta del av metadonbe-
handling vid fler program i landet idag, än vad som var möjligt för tio år sedan. Som den ke-
miskt framställda ersättningen för heroin som metadon är, medför metadonbehandling ingen 
självklar garanti om ett drogfritt liv. Den egenskap som forskare som Grönbladh tillskrivit 
metadonet är framförallt dess förmåga att mildra det drogsug och den abstinens som heroin-
missbrukare upplever. Metadonets främsta egenskap är alltså dess skadelindrande verkan. 
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Röster som Inger Paulssons höjs av rädsla för att en alltmer skadelindrande attityd skall ersät-
ta den svenska restriktiva narkotikapolitiken. 

Analysen av åtgärder och ställningstaganden inom svensk narkotikapolitisk historia belyser 
inflytandet av ideologiska aspekter vid synen på metadonbehandling för opiatmissbrukare 
inom ramen för svensk narkotikapolitik, och hur ideologi än idag, baserat på flera uttalanden i 
denna studie, verkar fortsätta att spela en avgörande roll i relation till metadonbehandlingens 
utveckling. 
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7 Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att ge en sammanfattande bild av ideologiska och veten-
skapsbaserade aspekter rörande substitutionsbehandling med metadon ur ett historiskt per-
spektiv, för att öka förståelsen för debatten som förs i ämnet idag. Frågeställningarna var: 

• Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-
talet och fram till 2000-talet? 

• Hur kan denna utformning och debatt förstås? 

För att besvara dessa frågor har en idéanalytisk metod använts, baserat på Max Webers ideal-
typiska indelning. Resultatdelen i denna uppsats är ett försök till sammanfattning av en narko-
tikapolitisk historia, för att belysa utformningen och debatten kring metadonbehandlingen 
under den studerade perioden. 

Genom den idéanalytiska metoden att använda idealtypiska konstruktioner, har material från 
resultatdelen kategoriserats i syftet att påvisa ideologiska och politiska samt även vissa lag-
stiftningsmässiga åtgärder och ställningstaganden som influerat svensk narkotikapolitik samt 
metadonbehandlingens utveckling. Strävan var att i analysen kunna belysa hur metadonbe-
handlingen utvecklats, och om huvudsakligen liberala eller restriktiva idealtypiska narkotika-
politiska åtgärder respektive ställningstaganden kan sägas ha varit vägledande i denna utveck-
ling. Detta kan sedan grundlägga en bättre förståelse för hur dagens metadonbehandling har 
påverkats av historien. 

Socialstyrelsen har en gång tillkännagivit att metadonbehandling är baserad på vetenskap och 
erfarenhet, så behandlingen bör i enlighet med detta kunna betraktas som ett exempel på vård 
av hög kvalitet, vilket i propositionen 2001/02:91 formuleras som en rättighet för de som be-
höver den. Men målet med svensk narkotikapolitik är fortfarande ett narkotikafritt samhälle, 
och all icke-medicinsk användning av narkotika skall betraktas som oacceptabelt enligt sam-
ma proposition. 

Resultat och analys visar dock att praktiska åtgärder vidtagits för att underlätta möjligheten 
till skadelindrande metoder vid missbruk, tillexempel genom Socialstyrelsens alltmer idealty-
piskt ”liberala” ställningstagande till substitutionsbehandling med metadon. I teorin gäller det 
narkotikapolitiska målet i form av det narkotikafria samhället, men är det så i praktiken idag? 
Från slutet av 1990-talet har forskare börjat kritisera den restriktiva narkotikapolitiska inrikt-
ningen, kritik som inte verkar ha förekommit i samma utsträckning tidigare. Diskussion om 
möjlighet för missbrukare att få tillgång till rena sprutor för sitt missbruk diskuteras, och till 
och med förespråkas av vissa. Det är fortfarande inte riktigt rumsrent att förespråka skadelind-
rande åtgärder för missbrukare, men att ens diskutera sprutbyten för missbrukare på 1970-
talet var närmast otänkbart i relation till den då rådande opinionen. Det är annorlunda idag. 
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7.1 Diskussion kring intressanta ämnen för fortsatt forskning 

Resultat och analys i denna litteraturstudie har bidragit till att belysa flera perspektiv som vore 
intressanta att titta närmare på, men som inte givits utrymme till i denna uppsats. Några såda-
na perspektiv är tillexempel jämförandet av metadonbehandlingen med andra drogfria be-
handlingar, jämförandet av svensk narkotikapolitik med andra europeiska länders narkotika-
politiska perspektiv, samt att få ta del av brukarnas egna erfarenheter, liksom olika behand-
lingsansvarigas erfarenheter av metadonprogrammet genom intervjuer. Hur fungerar tillex-
empel metadonprogrammet i Stockholm, hur följs det, vilka regler gäller, och finns någon 
specifik kritik som rikas mot programmet? En annan sak som vore intressant att forska kring 
är de politiska partiernas åsikter om substitutionsbehandling med metadon, att ” ta pulsen” på 
partierna för att se ifall samstämmighet i frågan råder partierna emellan, eller om olika attity-
der gentemot denna behandling kan spåras ur partisynpunkt? Detta skulle kunna vägleda 
framtida beslut kring hur metadonbehandling för opiatmissbrukare utformas, och vore därför 
spännande att ta reda på. 
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LiberalRestriktiv

1966:
Metadonbehandling 
inleds på försök vid 
Ulleråkers sjukhus i 

Uppsala.

1981: 
Socialstyrelsen publicerar 

sin utvärdering, där 
metadonprogrammet 

tillåts fortsätta med viss 
tveksamhet och flera 

restriktioner, t.ex. i form 
av ”taket” på max 150 

patienter.

1985:
Den växande aids-

problematiken vänder 
opinionen till 

metadonbehandlingens 
fördel, vilket t .ex. kan 

belysas med Nils 
Bejerots omvändning i 

frågan. 

1992-1993:
Tre nya metadonprogram 

öppnas, i Malmö, Lund 
och Stockholm.

2004:
Socialnämndsledamoten 
Inger Paulsson publicerar 

en artikel i Sundsvalls 
tidning där hon framför 

kritik mot synen på 
ersättningsdroger till 
missbrukare som ett 

bättre alternativ än drogfri 
behandling.

2004/2005:
Restriktionen i form av ett 

” tak” på det antal 
missbrukare som kan få 

vård via 
metadonbehandling tas 

helt bort.

1968:
 införandet av 

narkotikastrafflagen.

1968-1970: 
Frivilligorganisationerna 
RNS samt FMN grundas, 
vilkas opinionsinriktande 
arbete strävar mot målet i 
form av det narkotikafria 

samhället. 

1977:
 Regeringsprop. 1977/
78:105, som formulerar 
att allt icke medicinskt 
bruk av narkotika skall 

elimineras.

1988: 
Innehav av narkotika för 

personligt bruk  
kriminaliseras.

1993:
Fängelse inkluderas i 
straffskalan även vid 

innehav av narkotika för 
eget bruk.

1997: 
Universitetslektorn Ted 

Goldberg tar avstånd från 
det svenska ”kriget” mot 

narkotikan i boken 
”Narkotikan 

avmystifierad”.

1999: 
Professorn Henrik Tham 
kritiserar resultatet av 80-

talets restriktiva 
narkotikapolitik och dess 

effekter på den 
personliga integriteten.

2002-2005:
Den nationella 

narkotikahandlingsplanen 
i regeringsprop.

2001/02:91. 

1970:
Kriterierna för deltagande 

i metadonprogrammet 
skärps.

1969:
Narkomanvårdskommitté

ns slutbetänkande.

1982:
Ikraftträdandet av LVM.

1984:
Nils Bejerot  formulerar 
ett ställningstagande 

emot metadonbehandling 
för opiatmissbrukare.

2004:
Publiceringen av Leif 

Grönbladhs avhandling, 
där positiva 

behandlingsresultat med 
metadonbehandling 

framställs.

1996:
RFHL:s 

ställningstagande för 
metadonbehandling i 

kontrollerade program, 
formulerat i 

organisationens Princip 
och Handlingsprogram.

2005:
Björn Johnson uttrycker 
sitt ställningstagande för 
metadonbehandling, och 
kritiserar det ideologiska 
fält som debatten drivs i. 

Figur 6.1 Polär idealtypisk indelning av utvalda åtgärder och ställningstaganden rörande narkotikapolitik och metadonbehandling , utplacerade mellan polerna: restriktiv samt liberal 
narkotikapolitik. Röd: politiska  samt juridiska åtgärder och ställningstaganden . Gul: Socialstyrelsens åtgärder och ställningstaganden.  Blå: Ställningstaganden från 
frivilligorganisationer.  Brun: Ställningstaganden från forskare .  

1983:
Socialstyrelsen 
tillkännager att 

metadonbehandling är en 
verksamhet baserad på 
vetenskap och beprövad 

erfarenhet
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