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Förord 
 

Mycken forskning förs utifrån en känsla av obehag eller irritation.  

‘Det är något som kliar, som jag inte riktigt kommer åt, men om jag bara kunde…’  1

- Thomas Bull 

 

Personligen har jag allmänt observerat den narkotikapolitiska samtidsdebatten under ett par           

år, men aldrig förmått mig välja någon sida i en till synes så polariserad debatt kring ämnet i                  

en svensk kontext. Men frågan har på senare år växt för mig, särskilt på grund av nyheterna                 

kring avkriminalisering eller legalisering i flera länder i världen.  

På nätforum under min uppväxt möttes jag ofta av drogliberala tankegångar, där i             

synnerhet cannabis sågs som ett mildare och ofarligare alternativ till alkohol. Bland mina             

närmsta vänner var alkoholen ständigt närvarande, men ingen narkotika. Från skolan möttes            

eller bemöttes aldrig argumenten från den som undrade eller ifrågasatte det samhälleliga            

förhållandet till narkotika, mer än med att användandet automatiskt ledde till misär eller död.              

Från politiskt håll tycks frågan sedan länge varit relativt stagnerad och nästan alla             

riksdagspartier har fortsatt basunera ut mantrat och målet “det narkotikafria samhället”, trots            

att den utopiska idén är längre ifrån verkligheten än någonsin.  

När jag väl bestämde mig för att svensk narkotikadebatt skulle bli mitt uppsatsämne             

och jag började läsa in mig på litteraturen, dök namnet Nils Bejerot återkommande upp med               

epitet som “den svenska narkotikapolitikens fader”, dess arkitekt eller den som betytt mest för              

den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige. Det gjorde mig onekligen nyfiken på vem den             2

här till synes betydelsefulla personen egentligen var, och mitt intresse kom snart att helt              

slukas av honom.  

 

 

1 Thomas Bull, Vinklar och vrår, i Konsten att rättsvetenskapa. Den tysta kunskapen i juridisk forskning, Petter                 
Asp och Kimmo Nuotio (red.), (Uppsala: Iustus förlag, 2004) s. 70. 
2 Se Bengt Svensson, Narkotikapolitik och narkotikadebatt, (Lund: Studentlitteratur AB, 2012) s.17.; Magnus             
Linton Knark. En svensk historia. (Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2015) s.27.; United Nations Office on Drugs               
and Crime, Swedens Successful Drug Policy: A Review of the Evidence. s.12. Tillgänglig via:              
https://www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_control.pdf [Hämtad 19/05 2019] 
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Inledning 

Personen Nils Bejerot hann åstadkomma betydliga insatser under sitt liv. Han blev både             

bespottad, hatad och attackerad av sina motståndare, samtidigt som han blev älskad, beundrad             

och i det närmaste en profet i de egna leden. År 1969 kom han att starta Riksförbundet                 

Narkotikafritt Samhälle (RNS) vilken kom att spela en omfattande roll i att forma svensk              

opinion och politik i en restriktiv riktning. Bejerots vårdmodell, som jag senare kommer att              3

redogöra för, var både en teoretisk och praktisk inspirationskälla för Hasselakollektivet, som            

också de utgjort en viktig aktör i främjandet av preventiva narkotikapolitiska åtgärder.            4

Genom sin tidiga och nära anknytning till den förste rikspolischefen Carl Persson, kom             

Bejerot att få stort inflytande över polisväsendet. Ett polisväsende som, enligt Börje Olsson,             

professor i alkohol- och narkotikapolitik, också de spelat en väsentlig roll för den             

narkotikapolitiska utvecklingen. Året 1973 blev Bejerot uppmärksammad för en något          5

annorlunda händelse, han myntade begreppet Norrmalmstorgssyndromet i egenskap av         

konsult åt polisen, fenomenet kom sedermera att bli känt som Stockholm Syndrome            

internationellt. Bejerots arbeten, inte minst hans teser i avhandlingen Narkotikamissbruk och           6

narkotikapolitik (1974) kom enligt författaren Magnus Linton bli avgörande för hur den            

svenska narkotikapolitiken ser ut idag, trots att många av avhandlingens slutsatser bevisats            

vara felaktiga i efterhand. År 1979 tilldelades Bejerot professors namn av den borgerliga             7

regeringen för sina betydande insatser i narkotikafrågan. På 1980-talet blev han en av de              8

mäktigaste opinionsbildarna i narkotikafrågan i Sverige, och kom även att utbilda merparten            

av polisen i landet enligt narkotikaforskaren Jonas Hartelius. Bejerot skrev även mängder            9

med artiklar, debattinlägg och en rad böcker om narkotikafrågan. 

3 Sweden's successful drug policy: A review of the evidence, 2007, s. 12. 
4 Jonas Hartelius, Nils Bejerot and the Great Swedish Drug Epidemic (Stockholm: Swedish Carnegie Institute               
och World Federation Against Drugs, 2012) s. 32. 
5 Börje Olsson (red.), Narkotika. Om problem och politik, (Stockholm: Norstedts Juridik, 2011) s. 16. 
6 ”Nils Bejerot”, Nationalencyklopedin (NE) Tillgänligt via: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nils-bejerot [hämtad 2019-05-23]. 
7 Magnus Linton, 2015, s. 36. 
8 Carol Bejerot (red.), Nils Bejerot - forskaren, folkupplysaren, pionjären i kampen mot narkotikan, (Stockholm:  
  Nils Bejerots Minnesfond, 1993) s. 78. 
9 Jonas Hartelius, Nils Bejerot - polisläkare, forskare och narkotikapolitisk opinionsbildare, Tillgänglig via: 
http://carnegieinst.se/2012/05/07/nils-bejerot/ [Hämtad 22/5 2019]. 
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera Bejerots person, drivkrafter och idéer utifrån             

teorinbildningen om moralentreprenören. 

 

● Vilka attribut och idéer utmärker Bejerot som moralentreprenör? 

● På vilket sätt manifesteras dessa attribut och idéer i Bejerots bok om seriemagasinen             

respektive första bok om narkotikaproblematiken?  

● Kan det ha funnits alternativa intressen utöver moralen som förmådde Bejerot att ta sig              

an narkotikafrågan? 

 

Teori 

Moralentreprenör  

Howard S. Becker presenterade begreppet ”moral entrepreneur” i sin bok Outsiders. Studies            

in the sociology of Deviance (1963). Becker beskriver moralentrepenörer som en grupp            

människor som särskilt intresserar sig för sociala regler. Entreprenören som en individ (kan             10

också gälla en grupp) söker aktivt i samhället efter befintliga regler som hen inte känner sig                

tillfreds med, för att därefter etablera nya. Becker beskriver personen metaforiskt som en             

”korsfarare” (crusader) som arbetar passionerat, rättfärdigt (ofta självrättfärdig) och med en           

absolut etik där vad han ser som ett problem blir total ondska utan undantag. Analogin gör                11

sig lämplig enligt Becker, på grund av att korsfararen typiskt ser sitt mål som ”heligt”. Målet                

helgar oftast medlen för moralentreprenören. Vad hen drivs av, är inte bara att påtvinga sin               

moral på andra, det finns ofta humanitära undertoner i korståget skriver Becker.            12

Moralentreprenören har en stark tro att om personerna bara gör som hen säger, kommer det               

vara bra för dem, oavsett vad personerna själva tycker om saken. Becker beskriver två              

exempel, det första handlar om de som propagerade för ett förbud mot alkohol i USA, de ville                 

inte bara påtvinga en moral, utan istället förmå andra personer att välja ett godare liv. Det                

andra exemplet handlar om slaverimotståndarna, de ville inte endast förmå slavägarna att            

förstå att vad de gjorde var fel, de ville också hjälpa slavarna till ett bättre liv. Som det                  

10 Howard S. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance (New York: The Free Press, 1963) s. 147. 
11 Ibid. s.148.  
12 Ibid. 
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sistnämnda exemplet visar, handlar det därmed inte om att moralentrepenören måste ha haft             

en ”felaktig” moralbedömning i relation till den moral som uppstått en tid efteråt. Det ska               

snarare förstås som att moralpanik omöjligt kan uppstå utan de aktörer som skapar eller              

konstruerar en moralpanik.  

 

Utgången för ett lyckat, respektive misslyckat ”korståg” 

När en moralentreprenör lyckats med sitt mål med att etablera en ny regel, norm eller               

lagstiftning, förlorar denne sin ursprungliga funktion skriver Becker. Den besatthet          

entreprenören ägnat åt sitt arbete projiceras ofta på ett nytt område: 

 

”What started as an amateur interest in a moral issue may become an almost full-time job; indeed, for                  

many reformers it becomes just this. The success of the crusade, therefore, leaves the crusader without a                 

vocation. Such a man, at loose ends, may generalize his interest and discover something new to view                 

with alarm, a new evil about which something ought to be done. He becomes a professional discoverer                 

of wrongs to be righted, of situations requiring new rules.”  13

 

Ett misslyckat korståg följer oftast två olika linjer enligt Becker. Den första linjen som kan               

följas, är att personen ger upp sitt mål och istället ägnar sig åt att (framgångsrikt eller ej)                 

försöka bevara det som finns kvar av den eventuella organisation som byggts upp. Andra              

moralentrepenörer ger sonika helt upp, där vissa själva blir ”outsiders”, som fortsatt            

förespråkar sin doktrin som med tiden låter allt mer egendomlig.  14

Sociologiprofessorerna Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda ställer upp ett mer          

sammansatt ramverk av fem kriterier som oftast förutsätter ett lyckat korståg. Det första beror              

på moralentreprenörens förmåga att mobilisera en mänsklig kraftansamling, det andra är           

hotpotentialen i det berörda ämnet, det tredje beror på deras förmåga att skapa en allmän               

medvetenhet kring problemet. Det fjärde kriteriet handlar om kvalitén, mängden och typen av             

motstånd entreprenören möter. Till sist handlar det om hur tydlig och acceptabel lösningen för              

problemet anses vara.  15

 

13 Becker, 1963, s. 153. 
14 Ibid. s. 155  
15 Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction (Oxford,              
England: Blackwells, 1994) s. 496. 
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En senare definition av moralentreprenör  

Doktorn i historia Tommy Gustafsson och docenten i ekonomihistoria Klara Arnberg ger i sin              

bok Moralpanik och lågkultur. Genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 (2013) en           

mer kortfattad förklaring av moralentrepenören. Enligt Arnberg och Gustafsson är          16

moralentrepenören ofta en självutnämnd expert i frågan. Inte sällan antar personen en            

ledarroll, beroende på utrymmet som ges i medierna. Om mediautrymmet blir stort, får de ofta               

ett tolkningsföreträde i debatten. Ledarrollen som antas är dock många gånger imaginär till en              

början, då det saknas en enhetlig rörelse bakom personen, skriver Arnberg och Gustafsson.             

Men, påpekar de, moralpaniken som en gång startade och drevs på av dessa entreprenörer              

utvecklas ibland till folkrörelser där personen/gruppen blir dess ledare. Hos författarna, som            17

också behandlar Bejerot som en moralentreprenör i deras studie, får han stå som en av flera                

aktörer för att exemplifiera seriedebatten på 1950-talet.  18

Ben-Yehuda diskuterar under rubriken Interests and Timing varför det i studiet av            

moralpaniker är intressant att studera aktörerna bakom en moralpanik. Ben-Yehuda menar att            

det inte nödvändigtvis måste vara moraliska faktorer hos moralentreprenörerna som ligger           

bakom deras intresse i en viss fråga. Det kan finnas ”alternativa” intressen som t.ex.              

entreprenörens personliga, politiska eller ekonomiska som kan förklara varför en moralpanik           

uppstår.  19

 

Moralpanik 

Sociologiprofessorn Stanley Cohen var en av de första att använda moralpanik som teoretiskt             

begrepp. Cohens definition av moralpanik är ett återkommande inslag i moralpaniska studier,            

det lyder: 

 

[...] A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal                  

values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media;                 

the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people;             

16 Klara Arnberg och Tommy Gustafsson, Moralpanik och lågkultur. Genus- och mediehistoriska analyser             
1900-2012 (Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2013),  s. 18 f. 
17 Ibid. s. 19. 
18 Ibid. s. 128. 
19 Nachman Ben-Yehuda, The Sociology of Moral Panics: Toward a New Synthesis i The Sociological Quarterly, 
Vol. 27, No 4 (England: Taylor & Francis, 1986) sidorna 495-513. Tillgänglig via: 
https://www.jstor.org/stable/4106341 [Hämtad 23/05 2019] 
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socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or              

(more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or deteriorates and become more              

visible.  20

 

Metod och material 

Eftersom det hade krävts ett betydligt större arbete än en uppsats för att täcka in bara det                 

axplock av bedrifter jag kort redogjorde för i inledningen, beslutade jag mig att ta ett grepp                

om de tidiga verken. Jag ämnar inte att strängt jämföra och redogöra för alla idéer och                

drivkrafter inom ramen för respektive område seriemagasin och narkotika, det är heller inte             

att ta ställning till och klassificera vad och om moralentreprenörens åtagande lett till en              

fullskalig moralpanik. Det är snarare ett fokus på personen, alternativa intressen och            

drivkrafter som kan förekomma hos en individ bakom en potentiell moralpanik.  

Jag har använt mig av en komparativ textanalys på Bejerots två första böcker             

Narkotikafrågan och samhället (1968) och Barn, serier, samhälle (1954). Jag har disponerat            

uppsatsen i kronologisk följd. Den inledande delen redogör för bakgrund och personen, där             

egenskaper för Bejerot som moralentreprenör presenteras. Del två behandlar Bejerots tidigaste           

verk Barn, serier, samhälle (1954) och del fyra Narkotikafrågan och samhället (1968). För att              

överbrygga tidsperioden mellan verken, har jag valt att disponera del tre som            

kontextualiserande för Bejerots engagemang i narkotikafrågan och därtill undersöka         

alternativa intressen i frågan.  

För att förstå Bejerot som person, hans idéer och identifiera alternativa intressen inom             

ramen för moralentreprenören som teori, har jag använt mig av två personligare verk som              

underlag. Det bör anmärkas att dessa verk är tillkomna många år efter hans två första skrivna                

böcker (där åsikter och ställningstaganden såklart kan ha förändrats), vilket jag också tar             

hänsyn till i min analys. Jag anser ändå att metoden är möjlig då verken delvis är gjorda som                  

en retrospektion över Bejerots tidiga liv. Delarna som behandlar Bejerot som person och             

bakgrund bygger både på en skrift tillägnad Bejerot på sin 65-årsdag Nils Bejerot - Människan               

och Verket (1986) utgiven av Carnegieinstiutet och en text Nils Bejerot - forskaren,             

folkupplysaren, pionjären i kampen mot narkotikan (1993) utgiven av Nils Bejerots           

minnesfond, med hans änka Carol Bejerot som redaktör. I Nils Bejerot - Människan och              

20 Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panic, 3:e upplagan, (London: Routledge, 2002) s. 1. 
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Verket är det narkotikaforskaren Jonas Hartelius som utfört en intervju med Bejerot. Hartelius             

arbetade tillsammans med Bejerot fram till dennes död 1988. De skrev gemensamt Missbruk             

och motåtgärder (1984) och Hartelius har själv medverkat till ett tiotal böcker om narkotika,              

b.la. som redaktör till Narkotikafrågan - en kristen angelägenhet (1977) och medförfattare till             

Mycket snack och lite verkstad: stridsskrift mot regeringens narkotikakommission (2001). 

Angående källkritik kan i synnerhet minnesboken anses problematisk då den bygger           

på en rad anekdoter från Bejerots anhöriga. Jag anser dock anekdoterna som trovärdiga då det               

är hans fru Carol Bejerot som är redaktör för minnesboken. Förutom att ha varit Nils               

livskamrat, ges hon även tackskrivningar för hennes medverkan i förorden till Nils olika verk.              

Men hon berättar också själv i minnesboken om hur hon ofta gjorde en hel del av grovgörat                 

till Nils arbeten.  21

I min redogörelse av legalförskrivningen har jag använt mig av den nederländska            

narkotikaforskaren och kriminologen Tim Boekhout van Solinges studie The Swedish Drug           22

Control System. An in-depth review and analysis (1997). Den ger en bra och översiktlig              

ingång till projektet. 

Begreppet ”toxikomani” förekommer i Bejerots definition av olika drogberoende som          

redogörs i kapitel 4. Toxikomanibegreppet presenterades av Bejerot som ett samlingsnamn på            

olika sorter av beroende, eller som ville kalla det: ”giftberoende” . Efter att toxikomani inte              23

upptogs av några myndigheter efter Bejerots modell, övergav han begreppet och anammade            

begreppet ”narkomani” för sin nästkommande bok Narkotika och narkomani (1969). Jag           

använder mig av begreppet narkomani eller missbruk, men med undantaget när jag redogör             

för Bejerots idéer om toxikomanier. Narkomani ska förstås som ”ett tvingande behov av att              

fortsätta missbruket av narkotiska medel”. Det bör tilläggas att Bejerot själv blandar            24

begreppen genom boken som behandlas i min uppsats. 

 

21 C. Bejerot (red.), 1993, s. 53. 
22 Genom uppsatsen kommer Tim Boekhout van Solinge hädanefter omnämnas som Boekhout. 
23 N. Bejerot, Narkotika och narkomani (Stockholm: Aldus/Bonniers, 1969), s. 18. 
24 Narkotikaproblemet, Del 1. Kartläggning och vård, SOU 1967:25 (Stockholm: Socialdepartementet, 1967) s.             
22. 
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Tidigare och framtida forskning 

Som tidigare nämnts har Arnberg och Gustafsson använt sig av Bejerot som ett exempel på en                

av flera aktörer i moralpaniken kring serierna på 1950-talet. I övrigt finns det en mängd               

utmärkta verk för den som skulle vilja hitta inspiration till ett större grepp om moralpanik (där                

fokus inte endast ligger på en aktör som i mitt fall) i relation till narkotikan i svensk kontext.                  

Narkotika. Om problem och politik (2011) är skriven av historiker, jurister, sociologer och             

narkotikaforskare som i en bredare kontext behandlar narkotikaproblemets framväxt.         

Samband som t.ex. hur ett narkotikaproblem blir ett problem beroende på vem som nyttjar              

medlen tas upp, vilket jag tror en undersökning ur moralpanisk teori hade varit ett intressant               

fall att undersöka.  

Vad gäller debatten som förts genom åren finns det mängder av material att ta del av,                

inte minst genom sökningar på kungliga bibliotekets tidningsdatabas. En av medförfattarna i            

det ovan nämnda verket Daniel Törnqvist, har exempelvis tagit sig an narkotikadebatten i             

svensk press mellan åren 1970-1999 med hjälp av en diskurssanalys. Jag är övertygad om att               

det finns utrymme för mer forskning här genom moralpaniska studier. 

För den som vill få en kritisk grundförståelse för den svenska narkotikapolitikens            

historia rekommenderar jag Magnus Lintons Knark. En svensk historia (2015). 

 

Samhällelig relevans 

Med min studie vill jag ge ett smalare bidrag till ett bredare grepp på moralpaniska studier                

kring narkotikapolitiken i ett historiskt perspektiv i Sverige. Genom att belysa den tidiga             

litteraturen och personen från en av de moralentreprenörer som medverkat till           

opinionsbildning kring serie- och narkotikadebatten, vill jag ge en ingång till hur en             

moralpanik från ett individperspektiv kan konstrueras. Jag tror det är viktigt att ge ”färg” åt               

aktörer bakom olika samhälleliga utvecklingar, då problem annars lätt i ett historiskt            

perspektiv kan ses som gråa och statiska. Moralpanik och moralentreprenören som teoretiskt            

underlag angående svensk narkotikapolitik och relaterade problem har jag inte funnit, vilket            

också kan tala för relevansen.  
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Del 1: Bakgrund 

Uppväxt, sjukdom och kommunism 

Bejerots uppväxt och tidiga liv 

Nils Johan Artur Bejerot föddes 21 september 1921 i Stockholm. I Hartelius intervju Nils              

Bejerot - Människan och Verket (1986) berättade Bejerot att han upplevde sin uppväxt i              

landsorten Norrtälje som spännande och äventyrsfylld. Vid 15 års ålder flyttade föräldrarna            

till en än mindre ort - Östhammar där hans far fick arbete på en bank. Han beskrev                 

erfarenheten av att växa upp i två småstäder med favör: ”Jag tror att de som växer upp i små                   

samhällen får en rikare människokunskap än storstädernas folk”. Anledningen enligt          25

Bejerot, låg i att ”alla kände alla”, allt från borgmästaren till luffaren. Att leva så nära                

varandra bidrog enligt Bejerot till en gemenskap som klöv genom skikt och klasskillnader,             

vilken påtvingade människor mötet med den som var oliktänkande. Den nära samvaron            

bidrog därtill med trygghet och stabilitet, men också på ett positivt sätt till en informell               

reglerad social kontroll där invånarens rykte stod på spel. Småstadsbornas dygd låg i arbetet,              

ärligheten och uppförandet. Att ställa till med problem som exempelvis att supa, slåss och              

”parasitera” tolererades aldrig enligt Bejerot.  26

I kapitlet Personliga minnesglimtar i Nils Bejerot - forskaren, folkupplysaren,          

pionjären i kampen mot narkotika (1993) berättade Bejerots barndomsvänner Birger Rynefelt           

och Klas Rynefeldt, hur de upplevde Bejerots inflyttning till Östhammar. Vännerna beskrev            27

Bejerot som en vänlig men annorlunda pojke, med ett rörligt intellekt som ofta ledde till               

bisarra idéer. Till skillnad från andra nyinflyttade barn, tog Bejerot tidigt kommando över sina              

nya kamrater, och visade sig vara en ledartyp med en viljestyrka som var enorm enligt               

Rynefelt. Bejerot med sitt otåliga, impulsiva och idérika sätt, ville omedelbart starta upp en              

scoutrörelse i sin nya hemstad skrev Rynefeldt. Med sitt för tiden ovanligt orädda             

förhållningssätt till auktoriteter, kom Bejerot att få gehör för sitt önskemål, efter att han              

diskuterat saken med kommunpolitikerna berättade Rynefelt.   28

25Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot. Människan och Verket (Stockholm: Svenska Carnegie Institutet,            
1986) s. 8. 
26 Ibid. 
27 C. Bejerot (red.), 1993, s. 19 f.  
28 Ibid, s.19 f. 
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På Hartelius fråga om vilken betydelse Bejerots bakgrund haft på hans utveckling och             

sina ställningstaganden, svarade Bejerot att småstadsuppväxten lärde honom att se att goda            

och dåliga egenskaper förekom hos alla människor, oavsett klasstillhörighet. Den insikten var            

för honom lärorik, eller som han tillade: ”avgörande”. Bejerot förklarade sin syn på det              29

mänskliga psyket, med att han trodde att det formas i mycket tidigt ålder och att de väsentliga                 

dragen i personligheten formas redan under förskoleåldern. Efter 15 års ålder förändras inte             

en psykisk frisk människas personlighet märkbart, åtminstone inte vad Bejerots egen           

erfarenhet kunde erinra honom om: ”De värderingar man växer upp med sitter i ryggmärgen”.             

Hans ungdom i småstäderna lärde honom också, att de sociala reglerna bör vara klara, enkla                30

och konsekventa för att det sociala spelet människor emellan ska fungera väl.  

 

Tuberkulosen  

Bejerot blev som 15-åring inlagd på Uttrans sanatorium efter en tuberkulosdiagnos. Där kom             

han att vårdas i två omgångar under en treårsperiod. På sanatoriet upplevde Bejerot en trivsam               

gemenskap bland sina nya kamrater. Trots att en del av personerna gick bort, sinade aldrig               

”stridsmoralen”. Han beskrev sin tid som inlagd som den ”[...] i särklass bästa perioden i mitt                

liv”. Bejerot berättade vidare att tiden betydde allt, i första hand eftersom att den räddade               31

honom från en gravt misskött skolgång. I andra hand räddade tiden i sanatoriet honom från               32

sin ”affektexplosiva” mor, som led av epilepsi efter en hjärnskada. Moderns ologiska            

raseriutbrott försökte Bejerot förgäves länge bota, med vad han kallar ”retsamma           

kommentarer”. Under sin tid vid sanatoriet fick Bejerot både studiero och läslust. Därmed             33

lyckades han på distans genom Hermods Korrespondensinstitut läsa upp realskolan. Bejerot           34

skrev att han fruktade den dagen när han skulle bli friskförklarad och därmed återforslas till               

den hårda verkligheten. När så skedde och han blev av med sin förtidspension på 22 kr i                 

månaden, kom arbetsförmedlingen att sätta honom i arbete på Riksförbundet Landsbygdens           

Folk. Bejerot berättade att han inte trivdes där, och han kom senare att få ett intressantare jobb                 

på Stockholms Kristidsnämnd, där arbetet bestod i att skilja falska kaffekuponger från äkta             

29 Persson (red.), 1986, s. 8. 
30 Ibid. 
31 Ibid. s.10. 
32 En bild i intervjun illustrerar hur Bejerot i femte klass var placerad längst fram bland de bråkigaste eleverna. 
33 Persson (red.), 1986, s. 10. 
34 Ibid. 
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under det pågående världskriget. Parallellt med arbetet läste han gymnasiet på kvällarna, och             

tog genom den vägen studenten. 

 

Medicintiden, kommunismen och blandade projekt 

”Jag började inte läsa medicin för att bli läkare utan för att bli politiker”, svarade Bejerot på                 35

Hartelius fråga om hur han upplevde sin läkarutbildning. Han tänkte sig att läkarutbildningen             

kunde vara en god bakgrund för ett toppjobb inom politiken, men också agera fallskärm ifall               

hans ambitiösa planer gick i stå. ”Jag ägnade förstås betydligt mer tid åt filosofiska,              

ekonomiska och politiska studier än åt de medicinska” berättade Bejerot. Den hårda            36

katalogkunskapen intresserade honom inte, och tentorna var något han plågade sig igenom.  

Vad gäller kataloger och att syssla med alternativa projekt under studietiden, kom             

Bejerot på idén att tillverka en ny och mindre fickanpassad telefonkatalog med endast de              

viktigaste nummren samlade. Tanken var att det skulle betala studieskulderna, men projektet            

föll dessvärre platt, då skulder och staplar av kataloger istället blev resultatet berättade Eva              

Mattsson journalist på Aftonbladet. Mattsson berättade också om ett annat projekt som            

Bejerot antog sig där han ville få bukt med sko- och fotproblemen i samhället, vilket ledde till                 

en mätning av hela 10 000 barnfötter, men det lades senare ned. Bejerot hade också ett annat                 37

större projektarbete som handlade om att få bukt med läkemedelsreklamen, arbetet blev ett             

bidrag till att få fram FASS-beteckningen, vilket innebar att läkemedelsinformation samlades           

på ett ställe.   38

Bejerot var under sina tio år på läkarutbildningen aktiv skribent i den socialistiska              

tidningen Clarté, medlem i Socialistiska läkare och politiskt engagerad i kommunistpartiet           

SKP. Bo C.-O. Karlberg som var vän till Bejerot under utbildningen, vittnar om en person               39

som tidigt utmärkte sig bland kamraterna på kursen, inte minst för sin diskussionslust. Hans              

stalinistiska övertygelse ledde ofta till debatt och ibland rejält upphöjda tongångar. Karlberg            

skriver att det dock alltid lugnade ned sig, där Bejerots goda humör och skämtsamma sinnelag               

hjälpte till. När han för sina vänner plötsligt 1956, berättade att han inte längre trodde på                

35 Persson (red.), 1986, s. 11. 
36 Ibid. 
37 Eva Mattsson, “Man talar idag om”, Aftonbladet (15/8 1968). 
38 Persson (red.), 1986, s. 20.  
39 C. Bejerot (red.), 1993, s. 65  
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kommunismen, blev det en lättnad för vännerna då han blev lite lättare att resonera med skrev                

Karlberg.   40

 

Drivkrafter, människosyn och övertygelser 

Bejerots drivkrafter 

När Hartelius ställde frågan om vilken motivation som drivit Bejerot genom alla kontroverser             

svarade han: ”Troligen är det för att inför mig själv och andra visa att jag kan genomskåda                 

myter och sätta allehanda mytologer på plats. Därtill är jag nog den evige skolläraren som vill                

visa alla och envar hur det ena och det andra egentligen bör gå till.” Bejerot berättade att                 41

hans läroinstinkt var en medfödd defekt, dock något han njöt av, men samtidigt hoppades han               

att det inte behövt gå ut över andra. Något maktbegär ville han inte erinra sig om, inte heller                  

några ekonomiska ambitioner med sitt arbete. Vad gäller debatter berättade Bejerot att han             42

älskade dem, i alla dess slag, men i synnerhet vad han kallade ”pennfektingar”. Hartelius              43

konstaterade att Bejerot vid ett antal tillfällen listat de motståndare han ”slagit” ur debatten.              

Bejerot avslutade sitt svar med: ”Jag njuter faktiskt inte av detta mer än yrkesboxaren gör när                

han slår ut sina motståndare”.  44

När Bejerot fick frågan om det funnits någon överordnad målsättning för allt sitt             

arbete, svarade han att det inte funnits medvetet, men att han ändå eftersträvat en harmoni i de                 

sociala ”trafikreglerna” för människorna i samhället. Han berättade också att han tyckte att             

världen var för fin att inte ges flera räddningsförsök. Den nära vännen och medarbetaren              45

Gun Zacharias skrev också hur Bejerot berättade för henne, att hans målsättning var att              

tvunget förbättra världen.  46

 

Människosyn 

Hartelius påpekade i intervjun att Bejerot ofta framhållit att han hade en biologisk grundsyn              

på människan och att detta ofta fått människan att framstå som en lustsökande robot utan               

40 C. Bejerot (red.), 1993, s. 28 f. 
41 Persson (red.), 1986, s. 38 f.  
42 Ibid. s. 39. 
43 Ibid. s. 30.  
44 Persson (red.), 1986, s. 26. 
45 Ibid. s. 38. 
46 C. Bejerot (red.), 1993, s. 15. 
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någon vidare andlighet. Bejerot svarade med att konstatera självklarheten i att människan            47

lyder under samma biologiska lagar som växterna och djuren. Den moderna människan            48

tycks dock glömt bort sina rötter och istället hävdar att den skapat sig självt menade Bejerot.                49

Han ansåg att det som åtskiljer människa och djur, är inte mer än språket och kulturen.  

Medicinaren och vännen Mats Humble skrev att han i umgänget med Bejerot ofta fick              

lyssna till spontana iakttagelser av hur djurliknande människor betedde sig. Humble           50

berättade också att Bejerot ofta under sina föreläsningar återgav hur djurförsök med insekter             

och apor påvisat hur narkomani också fungerar på människan.   51

Hartelius konstaterade att Bejerots motståndare ofta påpekat att han haft en negativ            

människosyn. Bejerot svarar med att antyda att hans människosyn visst är positiv, men att              

människan blir vad man gör den till. Han menade att människan kan formas till i princip vad                 

som helst beroende på hur hens miljö utformas. Men samtidigt såg Bejerot på människan              52

som en alltför känslostyrd varelse för sitt eget bästa. Han framhöll det som en av               

anledningarna varför han senare i livet förstod att den kommunistiska utopin aldrig skulle bli              

förverkligad.  53

 

Övertygelser 

För Hartelius berättade Bejerot att den gamla skolans socialdemokrater, Per-Albin Hansson           

och Gustav Möllers idéer om folkhemmet var lysande. Förutsättningen för det trygga och             

stabila folkhemmet var enligt Bejerot ett samhälle med klara och tydliga regler för             

medborgarna. Han tänkte sig att en utbyggd folklig och social kontroll över asocalitet, superi              

och kriminalitet i kommunerna var en direkt förutsättning för att uppnå det samhället. Dock              54

hade samhället blivit för avancerat: ”[...] jag anser att politikerna inte i något land är vuxna                

sina uppgifter.” Genom att det moderna samhället hade blivit för komplicerat för politikerna,             55

vilket i sin tur gått ut över individerna, tillade Bejerot att samhället snarast behövde lära sig ta                 

47 Persson (red.), 1986, s. 33. 
48 Ibid. s. 34.  
49 Ibid. s. 33 f. 
50 Ibid. s. 118. 
51 C. Bejerot (red.), 1993, s. 119.  
52 Ibid. s. 32. 
53 Persson (red.), 1986, s. 12. 
54 Ibid. s. 14.  
55 Ibid. s. 32.  
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itu med problemen, annars skulle liberalism och låt-gå mentalitet blint leda till fascism och ett               

allas krig mot alla.  56

Även om Bejerot sade sig ha tagit avstånd från kommunismen, fanns det andra i hans               

närhet som vid hans död ändå påstod att han hade idéer inspirerade av ideologin. Zacharias               

skrev att Bejerots främsta fråga handlade om demokratins vara eller icke vara, men där ett               

växande trasproletariat sågs som ett reellt hot mot samhället. Vad gällde drivkraften bakom             57

korståget mot serierna menade hans vän Jan Myrdal och frun Carol Bejerot, att han såg               

serierna som USA-imperialismens verktyg för att ta över tänkandet hos svenskar. Själv i             58

intervjun hävdade Bejerot att den materialistiska historieuppfattningen alltid varit självklar för           

honom.   59

 

 

Del 2: Barn, serier, samhälle (1954)  

Introduktion till boken 

Om boken 

Barn, serier, samhälle (1954) är Bejerots första utgivna bok. Genom boken gick Bejerot hårt              

åt vad han kallar de ”mentalhygieniska” och kulturella problem som många seriemagasin            

utgjorts av sedan 1920-talet. Vad gäller boken i sin helhet inspirerades Bejerot till stor del               60

både idémässigt och exempeltagande av den tysk-amerikanske psykiatrikern Fredric Wertham          

och hans bok Seduction of the innocent (1954), vem Bejerot också tillägnade sin egen bok               

och vars arbete han tillmätte ”oskattbart värde” i förordet.  61

Barn, serier, samhälle behandlar främst våld i seriemagasinen, men tar också i mindre             

utsträckning upp rasism och könsstereotyper, bl.a. ett översexualiserande av kvinnor och ett            

förvridet mansideal. 

Boken är uppdelad i två avsnitt. I första avsnittet av boken tecknade Bejerot en              

historik över hur serierna utvecklats, till att sedan gå igenom och kommentera            

56 Persson (red.), 1986, s. 32. 
57 C. Bejerot (red.), 1993, s. 12.  
58 Persson (red.), 1986, s. 45. Se även: Carol Bejerot (red.), 1993, s. 47. 
59 Ibid. s. 12. 
60 Nils Bejerot, Barn-Serier-Samhälle, (Stockholm: Folket I Bilds Förlag, 1954) s. 7. 
61 Ibid. s.7. 
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seriemagasinens olika genrer var för sig. Cowboy- och kriminalserier var de som hittills hade              

varit värst i Sverige, men vad han kallade ”krigs- och skräckserierna” som återfanns i England               

och USA hade ännu inte nått landet. I det andra avsnittet tog sig Bejerot an debatten, och                 

bemötte var för sig, vad han menade var seriefabrikanternas 33 väsentligaste argument. Ett             

exempel på fabrikanternas argumentation enligt Bejerot lyder: ”När vi var barn läste vi en              

massa våldsamma indian- och äventyrsberättelser, men vi tog inte någon skada av det”.             

Bejerot går i polemik mot argumentet med följande påstående: 

 

För det första gör man nog klokt i att inte vara så tvärsäker på den saken. Vår vuxna generation är då                     

sannerligen inte mycket att sätta upp som kulturellt föredöme för ungdomen. Det är den gamla               

generationens kulturella armod som har gått i arv och nu blivit föremål för exploatering i storindustriell                

skala.  62

 

Han fortsatte sin diskussion med att påstå att situationen var helt annorlunda under 1950-talet.              

De hårdföra rövarhistorier och konstlösa gottköpsromaner som gick att ta del av på             

1920-talets var inte för Bejerot ens jämförbart med vad han menade 1950-talets perversa,             

våldsdyrkande seriemagasin och deckarhäften var.  63

 

Bejerot guidade läsaren genom ett urval av magasin, där han beskrev vad som enligt honom               

var ”bra” respektive ”dålig” litteratur. De två enda seriemagasinen som var bra enligt Bejerot              

var Mästerkatten och Tuff och Tuss, i synnerhet den sistnämnda då den både hade en               

anständig ton och var det enda helsvenska magasinet. Som godkända serier trots            64

anmärkningar räknade han Blondie tillsammans med Kalle Anka. Kalle Anka ansågs dock            65

kunna dra ned på våldet, och Blondie kunde gärna fått utspela sig i ett arbetarhem. Vad                66 67

gällde de resterande: ”[...] så är återstoden en enda fruktansvärd orgie i brott, våld, brutalitet,               

mord och andra vidrigheter; den slippriga banaliteten i romantikmagasinen inte att           

förglömma.” Vad gällde den sämre litteraturen, var Stålmannen en av serierna Bejerot i             68

62 N. Bejerot, 1954, s. 149. 
63 Ibid. s. 149. 
64 Ibid. s. 92.  
65 Ibid. s. 83. 
66 Ibid. s. 87. 
67 Ibid. s. 40.  
68 Ibid. s. 83. 

18 

 



synnerhet hade ett horn i sidan till: ”Stålmannen är ett av de vidrigaste magasinen med sin                

blandning av våld, brott, brutalitet, övermänniskodyrkan och kvasivetenskap.”  69

 

Bejerots inspirationskälla 

Bejerot nämnde Fredric Wertham 46 gånger genom boken och hyllade honom återkommande.            

Enligt Carol Tilley, professor i bibliotek och informationsvetenskap, var psykiatrikern Fredric           

Wertham: ”[...] the loudest and most prominent critic of comics at that time” . Wertham              70

argumenterade i sin bok genom anekdoter och intervjuer med barn, för att serierna ledde unga               

till våld, kriminalitet och narkotikaberoende. När Werthams arkivmaterial släpptes 2010          

bearbetade Tilley materialet. År 2012 släppte hon Falsifications That Helped Condemn           

Comics, där hon kunde påvisa hur Wertham överdrivit, manipulerat och fabricerat sin            

personliga kliniska forskning och påstådda bevisföring, för retorisk vinning.   71

Bejerot beskrev Wertham som ”mycket slagfärdig” i sina svar på kritik mot sin sina              

undersökningar. Vidare skrev han: ”Wertham har med sin pionjärgärning vederlagt          

seriefabrikanternas ovetenskapliga argumentation och levererat ovedersägliga bevis för        

seriernas skadliga inverkan på barnen.” Arnberg och Gustafsson skriver att Bejerot även            72

hade personlig kontakt med honom.  73

 

Vilka är problemen? 

Hot mot demokratin 

Det allvarligaste med seriemagasin som t.ex. Stålmannen var enligt Bejerot att de            

genomsyrades av en mentalitet och anda som var direkt fascistisk. Han resonerade som så, att               

det inte existerade någon demokrati i dessa serier, det var alltid envåldshärskare som var              

fienden oavsett om dramat utspelade sig på jorden eller någon annan planet, men problemet              

var att det aldrig ifrågasattes. Bejerot hävdade att mänskligheten ständigt reducerades till            

69 N. Bejerot, 1954, s. 89. 
70 Dusty Rhodes, “BAM! WAP! KA-POW! Library prof bops doc who K.O.'d comic book industry”, Illinois  
   News Bureau (11/2 2013). Tillgänglig via: https://news.illinois.edu/view/6367/204890 [Hämtad: 27/5 2019]. 
71 Carol L. Tilley, Seducing the Innocent: Fredric Wertham and the Falsifications That Helped Condemn 
Comics.  
   Information & Culture: A Journal of History, vol. 47 no. 4, (2012), s. 383, Project MUSE, Tillgänglig via:  
   doi:10.1353/lac.2012.0024 [Hämtad 13/05 2019]. 
72 N. Bejerot, 1954, s. 154.  
73 Arnberg och Gustafsson, 2013, s. 103. 
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hjälplösa offer, där endast de uniformsmunderade övermänniskorna kunde rädda dem.          74

Vidare skrev han, åter inspirerat av Wertham: 

 

De fascistiska dragen understryks ytterligare av att supermännen vanligen är klädda i fantasiuniformer             

av stormtruppsmodell, försedda med dödskallar och allehanda mystiska emblem och beteckningar.           

Primus motor, Stålmannen själv, ståtar med ett jättelikt S på sin vidunderliga bringa. Wertham              

anmärker att man får vara tacksam att där inte står SS.  75

 

Till sist tog Bejerot det ett steg längre, och menade att Ku Klux Klan fått inspiration till sin                  

maskering av t.ex. Fantomen. Han påpekade även att det gick att urskönja vissa homosexuella              

drag i en del av serierna, inte minst mellan Läderlappen och Robin. Arnberg och Gustafsson               76

skriver att Bejerots syn på superhjältarnas fascistiska mansideal och befarade homosexualitet,           

sammanföll med många vänsterintellektuellas idéer om homosexualitet som en borgerlig          

dekadens, samt att nazisternas manlighetsdyrkan sågs som en undertryckt homosexualitet.   77

Angående demokratisynen hos de som läser serierna, menade Bejerot att det hos dessa             

föreligger: ”[...] ett omedvetet förakt för demokratiska ideal och en obefintlig eller rudimentär             

social medvetenhet.” Det behövde alltså inte vara serierna som i sig skapat föraktet för              78

demokratin, det kunde redan legat latent hos läsaren som valde att konsumera dem. 

 

Serierna som missbruk 

När Bejerot frågade sig vad som låg bakom seriernas stora popularitet bland både barn och               

vuxna, kom han fram till att det handlade om en uppenbar eskapism. Han skrev att serierna                

blev ett ”surrogatmedel” för drömmen om makten och härlighet, som stod sig gentemot             

serieläsarens känsla av underlägsenhet och hjälplöshet. Bejerot sammanfattade resonemanget         

med att det nog var att likna med ett ”narkotikaelement”. Kopplingen mellan serier och              79

narkotika gör sig åter påmind i en annan passage: 

 

74 N. Bejerot, 1954, s. 117. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Arnberg och Gustafsson, 2013, s. 116 ff. 
78 Ibid. s. 117 
79 N. Bejerot, 1954, s.117. 
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Parallellen narkotika - magasin är mera reell än man vid ett första påseende kanske är böjd att tillstå.                  

Frågan är väl om inte serieraseriet hos många barn urartat till en last, till någonting som mycket väl                  

skulle kunna betecknas som mental barnkammarnarkomani: Vanemässig konsumtion av ett          

»nervretande» medel (med stor tillvänjningsrisk) som dövar och berusar för stunden men i det långa               

loppet förgiftar sinnet och förråar personligheten.  80

 

Det är inte helt besynnerligt att Bejerot gör den kopplingen med tanke på inspirationen från               

Wertham. Tilley citerar honom ur Seduction of the innocent: ”All child drug addicts, and all               

children drawn into the narcotics traffic as messengers, with whom we have had contact, were               

inveterate comic-book readers.”  81

  

Förakt för hederligt arbete och storstadens dekadens 

Under rubriken Förakt för hederligt arbete diskuterade Bejerot en ”asocial” tendens som han             

menade gick igen bland seriemagasinen. ”Våld, brott, äventyr, skämt och banaliteter uppfyller            

serierna helt, och människornas viktigaste sysselsättning, det produktiva arbetet, grunden för           

alla civilisationer och kulturer, utelämnas systematiskt”. Förutom att det hederliga arbetet           82

inte berördes i någon större utsträckning, levde istället ”stålmännen” ett dagdrivarliv med lyx             

och överflöd i miljonärsvillor skrev Bejerot. Han ansåg vidare att barnens och ungdomarnas             

vardag skulle bli ljusare om en ”smula romantik” kring det hederliga arbetet representerades.  83

För att ge en kort översikt över nöjes- och kulturlivets problem hos ungdomen i              

Stockholm, citerade Bejerot socialläkaren John Takman. Takman sammankopplade storstaden         

med en allmän framodling av destruktivitet. Ungdomen hade enligt Takman föga möjlighet            

att förändra sin situation, den storskaliga urbaniseringen i sig skapade omfattande sociala            

problem. Men politikerna behövde också förstå det, och agera därefter.   84

 

Hur serierna påverkar barn och ungdom, samt hur beteendet sprids 

På ett av de av serieproducenternas påståenden, att serierna inte skulle påverka barnen valde              

Bejerot återigen att citera Wertham. Enligt Wertham, som påstod sig ha studerat alla sorters              

80 N. Bejerot, 1954, s.150. 
81 Tilley, 2012, s. 387.  
82 N. Bejerot, 1954, s. 132. 
83 Ibid. s. 133. 
84 Ibid. s. 191.  
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barn från olika samhällsskikt, och pratat med mängder av föräldrar, lärare, läkare och så              

vidare, var slutsatsen att det inte kunde finnas något tvivel om att serierna var skadliga för                

barn. Bejerot höll med, men menade också att det inte bara var de barn som läste som                 85

drabbades: 

 

Tro inte att seriemagasinen har en dålig inverkan endast på de barn som läser smörjan – inte ens de få                    

ungar som aldrig läser några magasin kan undgå att indirekt påverkas av dem. Barn som hängivet                

umgås med seriefigurerna tar intryck av dem; seriefigurerna påverkar deras attityder och            

beteendemönster (”tuffhet”, hårdhet, nävpolitik osv.) och andra barn tar i sin tur intryck av kamraterna.               

Det är formliga kedjereaktioner som Stålmannen et consortes på detta sätt startat i barnens värld.  86

 

Utifrån det här antagandet manade Bejerot till att alla föräldrar skulle ta serieläsandet på              

allvar, eftersom det inte ens spelade någon roll om deras eget barn konsumerade serierna. När               

Bejerot i en annan passage tog upp serietillverkarnas påstådda argument ”Barnen identifierar            

sig med det goda, med den rättrådige hjälten” , höll han med. Men eftersom hjältarna var så                87

brutala och våldsamma i den så kallade ”primitiva litteraturen”, menade Bejerot att det             

riskerade leda till en skadlig ”epidemi” som kunde bli permanent i samhället. 

Vad gällde ungdomsbrottsligheten uppgav Bejerot att den ökade med 20 procent i            

USA under knappa fem års tid, vilket han antydde hängde samman med serierna. Bejerot såg               

en redan begynnande ökning av ungdomskriminalitetens även i Sverige, vilken också på            

många sätt skiftat karaktär. Han frågade sig också hur det kunde komma sig att flickor börjat                

begå stöldbrott och medverkade vid rån i allt större utsträckning än tidigare. Brottsligheten             

hade också kommit att bli allt mer avancerad, något han menade berodde på att serierna lärt ut                 

knep till ungdomarna.  88

 

Vad är lösningen? 

Bejerot var kluven i sin diskussion om vad som bör göras. Å ena sidan konstaterade han att                 

tryckfrihetsförordningen var för oumbärlig för samhället att rucka på, men samtidigt gick det             

85 N. Bejerot, 1954, s. 148. 
86 Ibid. 
87 Ibid. s. 156. 
88 Ibid. s. 166. 
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inte att förkasta idén om rättsliga åtgärder, skrev han. Bejerot diskuterade idén om censur              89

och tänkte sig att den kanske kunde ingå tillsammans med förbudet mot spridning av              

pornografi. Helst hade han velat se ett statligt granskningsråd, med representanter från läkar-             

och lärarorganisationer tillsammans med de större folkrörelserna. Dessa skulle kunna granska           

magasinen för att sedan besluta om en garantistämpel, men detta bör vara frivilligt från              

förläggarens håll menade Bejerot.  90

Den främsta lösningen han propagerade för var dock att få barn att läsa böcker istället.               

Parallellt vill han stärka den svenska serietillverkningen och därigenom få fram ”bättre            

serier”. Bejerot radade upp råd till vad t.ex. föräldrar, lärare, bokhandlare, pressen, och             91

organisationerna borde göra och hur de skulle hantera problemet. Alla behövde enas kring             

faran med serierna och upplysa varandra. Exempelvis borde pressen utlysa tävlingar för att få              

fram bättre serier, organisationerna bidra med ekonomiskt stöd och föräldrarna gemensamt           

med sina barn påvisa det destruktiva i seriemagasinen, för att sedan fasa ut dem.              

Myndigheterna som enligt Bejerot var ytterst ansvariga, borde t.ex. se till att stipendier gavs              

ut till barnboksförfattare och bygga fler ungdomsgårdar. Till sist vände han sig mot             

seriemagasinens producenter och skrev: 

 

Till producenter av mindervärdig barn- och ungdomslitteratur slutligen, vill man säga: Begrunda den             

djupa visdomen i de ord Strindberg riktade till en parasiterande människogrupp: Ni har ingen annan               

rättvisa att kräva än att avskaffas!  92

 

 

Del 3: Narkotikafrågan 

Varför Bejerot började intressera sig för narkotikafrågan 

På Hartelius fråga om varför Bejerot började med narkotikaforskning, svarade han att det             

hade många orsaker. Bejerot menade att hans intresse väcktes redan 1954, då han påstod att               

han av en slump kom att bli den första i Europa att diagnostisera och medicinskt dokumentera                

89 N. Bejerot, 1954, s. 205. 
90 Ibid. s. 207. 
91 Ibid. s. 208. 
92 Ibid. s. 213. 

23 

 



ett fall av intravenöst narkotikamissbruk. Han vikarierade då som socialläkare vid           93

Stockholms barnavårdsnämnd. Där och då blev Bejerot förbluffad över vad han menade var             94

de sociala organens handfallenhet i hanteringen av det nya oroande fenomenet. Det var också              

på grund av medierapporteringen, som enligt honom var ”huvudlös” och hade fel i nästan              

varje detalj om missbruket.  95

Med sitt arbete som läkare och psykiatriker kom Bejerot nära problemen. Under            

1960-talets första hälft hävdade Bejerot att han kände merparten av de etablerade            

injektionsmissbrukarna i Stockholm. Eftersom Bejerot var bunden vid ett redan påbörjat           

avhandlingsarbete med ”psykologiska ryggar” , kunde han inte ta sig an narkotikafrågan           96

tidigare. Men när ett legalförskrivningsprojekt initierades, som han menade var ”groteskt”,           97

såg Bejerot dock sin chans och lade allt annat arbete åt sidan:  

 

[...] ett gäng glada amatörer med förlagstjänstemannen Frank Hirschfeldt och hovrättsfiskalen Ingemar            

Rexed i spetsen fick för sig att knarkarna hade det så svårt och var så kriminella, därför att narkotikan                   

var så dyr på svarta börsen. [...] Grundtanken i mitt narkotikaprojekt var alltså att utnyttja den                

experimentella situation som samhället i och med legalförskrivningen 1965 av oförstånd bjöd på.             

Tanken var också att se till att andra länder inte skulle behöva göra om det svenska misstaget.  98

 

Enligt vännen Båb Bergvall låg det delvis en djupare konflikt bakom beslutet, som uppstått              

nio år tidigare. Bergvall skrev att det fram till 1956 varit frid och fröjd inom det                

kommunistiska partiet, med obefintliga inre splittringar. Men Chrusjtjovs tal samma år där            

han fördömde Stalin och dennes personkult, tillsammans med Ungernrevolten förändrades allt           

enligt Bergvall. Bejerot kom att bli pådrivande för en förändring av både ideologin och det               

praktiska arbetet, men kom snart stå i ensam stark opposition till de tidigare vännerna.              

Konflikten ledde till att Bejerot kände sig besviken på politiken och ett bristande civilkurage              

hos kollegorna, vilka han kom att känna sig mobbad och utfryst av. Det ledde till att Bejerot                 99

snart lämnade alla politiska åtaganden för att istället fokusera på läkaryrket. Men konflikten             

93 Persson, 1986, s. 21. 
94 Nils Bejerot,  Narkotikafrågan och samhället, (Stockholm: Aldus Aktuellt, 1968) s. 136. 
95 Persson, 1986, s. 28. 
96 Arbetet handlade om kopplingen mellan människor som inte förbättrades av kända behandlingsmetoder för  
   ryggbesvär och att dessa var potentiellt ”psykiskt störda”, enligt Båb Bervall. Se C. Bejerot, 1993, s. 63. 
97 Persson, 1986, s. 21. 
98 Ibid. s. 22 
99 C. Bejerot, 1993, s. 65. 
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blev en grund till en revanschlust hos Bejerot menade Bergvall. När han år 1965 insåg att en                 

rad av hans tidigare vänner ur Socialistiska läkare som socialmedicinläkaren John Takman            

och socialmedicinprofessorn Gunnar Inghe tycktes stödja experimentet, blev han både          

irriterad och provocerad. Bergvall skrev att Bejerot då såg sin chans för att ge de som                100

mobbat honom ”en rejäl omgång”.  101

Bejerot försökte först stoppa försöket med konventionella metoder, genom att söka           

upp de inblandade för att tala förstånd med dem skrev Bergvall. Men när det inte gav resultat,                 

startade han skyndsamt en undersökning där han visste att narkotikamissbruket var som mest             

utbrett: i Stockholms ”undre värld”. Hans undersökning gick ut på att fortlöpande            102

inspektera alla personer i Stockholm som anhållits av polisen efter stickmärken, som            

tillkommit efter intravenösa injektioner. De första 6 månaderna tog Bejerot tjänstledigt, helt            103

utan betalning för sin undersökning. Men han fick senare forskningsanslag av           104

narkomanvårdskommitéen. Bejerot drog också slutsatsen att hans kritik var tvungen att vila            105

på en teoretisk grund, därmed konstruerade han ett program på några sommarveckor, det             

resulterade i artikeln Aktuell toxikomaniproblematik som publicerades i Läkartidningen         

samma år skrev Bergvall. Under tiden för legalförskrivningen reste också Bejerot landet            106

runt för att debattera frågan på offentliga möten.  107

 

Legalförskrivningen 1965 - 1967 

Den andra april 1965 inleddes ett legalförskrivningsprojekt av narkotika till missbrukare           

kombinerat med inslag av gruppsykoterapi i Stockholm. Experimentet initierades av läkaren           

Sven-Erik Åhström, som själv kom att stå för den stora majoriteten av utskrivningarna. Vid              

starten var det en samling av elva läkare som stödde projektet, samt den då dominerande               

sociala rörelsen i missbruksfrågan Riksförbundet för hjälp mot läkemedelsmissbrukare         

(RFHL) med Frank Hirschfeldt som huvudman. Tidigt efter starten hoppade dock flera läkare             

100 C. Bejerot, 1993, s. 64. 
101 Ibid. s. 66. 
102 Ibid. 
103 SOU 1967:25, s. 70. 
104 N. Bejerot, 1968, s. 313. 
105 SOU 1967:25, s. 2. Narkomanvårdskommittén var en statlig komitté som tillsattes i januari 1966 med Arthur                 
Engel som ordförande. Fyra arbetsgrupper ingick i kommittén, Bejerot var en av flera ledamöter i den                
socialmedicinska gruppen. Frank Hirschfeldt ingick som ledamot i vårdgruppen. 
106 Persson, 1986, s. 67. 
107 Ibid. 
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av projektet, och redan vid slutet av det första året stod Åhström ensam som utfärdare av                

recepten.  

Inledningsvis skrevs narkotika i form av metadon, morfin och amfetamin ut till tio             

försökspersoner, men antalet patienter ökade till 60 i slutet av första året, till att inbegripa               

uppemot 100 personer 1967. Sammanlagt hade 120 patienter medverkat fram till slutet av             

projektet i maj 1967, och totalt hade 600 000 doser (3,3 kg) av opiater och 3 300 000 miljoner                   

doser amfetamin (15 kg) skrivits ut. De flesta av personerna som fick narkotika utskrivet              108

kom från kriminella miljöer, skriver Boekhout.  109

Åhström litade på sina patienter, så pass att han tyckte att de skulle ansvara över sin                

egen dosering. Om doseringarna tog slut tidigare än väntat, kunde de alltid komma tillbaka              

och be om nya. Åhström skrev i en redogörelse inför narkomanvårdskommittén i januari 1967              

att: ”Eftersom läkaren är helt solidarisk med alla patientens rimliga önskemål och aldrig             

ifrågasätter att patienten talar osanning, kan patienten bara lura sig själv, aldrig doktorn.”             110

Åhström gav också några av sina egna patienter i uppgift att förskriva och tillhandage              

doseringar till resterande patienter. Personer fick också ta med narkotikan hem skriver            

Boekhout.  111

En av de bärande idéerna med projektet, var att Åhström trodde sig kunna minska              

kriminaliteten bland patienterna, med den enkla logiken att de då inte behövde begå brott för               

att få tag i sin narkotika. Löftet infriades till synes inte, då det inte förekom några indikationer                 

på minskad brottslighet. Boekhout skriver att polisen istället återkommande fann personer           

med legala recept som inte själva var en del av legalförskrivningsprojektet, vilket innebar att              

narkotikan ”läckte”.  112

Åhström var känd för sin frispråkighet vad gäller liberala idéer om beroende och             

behandling, projektets liberala praktik kom också att bli hans fall, halvvägs in i experimentet              

108 Leif Lenke och Börje Olsson, Drugs on Prescription - The Swedish Experiment of 1965-67 in Retrospect. I 
European Addiction Research, 1998, vol. 4, no 4,  s. 184. Tillgänglig via: 
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1bh8n8t/TN_karger_sEAR1998004004183 [Hämtad: 
2019-05-27]. 
109 Tim Boekhout van Solinge, The Swedish Drug Control System. An in-depth review and analysis (Amsterdam,                
Jan Mets/CEDRO, 1997)  s. 42. 
110 SOU 1967:25, s. 125. 
111 Boekhout van Solinge, 1997, s. 43. 
112 Ibid.  s. 43. 
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drog även RFHL in sitt stöd berättar Boekhout. I sin redogörelse över projektets prägel och               113

vad som gick fel, skrev Åhström att verksamheten:  

 

[...] i första hand haft karaktären av en humanitär aktion, som på grund av de bristande resurserna bäst                  

kan beskrivas som en form av vanvård som dock varit bättre än ingen vård alls och som för många av                    

patienterna betytt en positiv förvandling av hela deras liv från djupaste elände till en socialt acceptabel                

någorlunda människovärdig, ibland rentav lycklig tillvaro   114

 

I april 1967 kom det avgörande bakslaget för projektet och dess framtida rykte, då avled en                

17-årig kvinna till följd av en överdos på amfetamin och morfin. Kvinnan var inte en del i                 

projektet, men narkotikan visade sig komma från en av Åhströms patienters utskrivningar            

skriver Boekhout. Medicinalstyrelsen bestämde 28 februari 1967, dock redan innan          115

händelsen, att projektet skulle avvecklas snarast, men på grund av flertalet svåra beroendefall             

beslutades upphörandet ske successivt.   116

Boekhout skriver att experimentet aldrig var menat som ett vetenskapligt sådant, och            

att det saknades en kontrollgrupp, vilket gjorde det omöjligt att dra några slutsatser om              

resultatet. Han skriver att Bejerot med sin intravenösundersökning försökte finna bevis för att             

ökade nålstick hos de intagna, innebar att en liberal narkotikapolitik ökade missbruket i             

samhället och spred ”epidemin”. Bejerot tog sin undersökning för sanning, men Boekhout            

skriver att en rad senare analyser av hans undersökningar visar att det inte finns några som                

helst bevis för Bejerots teser.   117

 

 

113 Boekhout van Solinge, 1997, s.43. 
114 SOU 1967:25, s. 125. 
115 Boekhout van Solinge, 1997, s. 43. 
116 SOU 1967:25, s. 129. 
117 Boekhout van Solinge, 1997, s.46. 
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Del 4: Narkotikafrågan och samhället (1968) 

Introduktion till boken 

Om boken 

Narkotikafrågan och samhället (1968) är Bejerots först utgivna bok som behandlar           

narkotikafrågan. Han presenterar i förordet boken som en informations- och diskussionsbok           

för den breda massan, som ännu inte lyckats få grepp om det alarmerande problemkomplex              

narkotikan utgör. Förvirringen i debatten hade varit enorm hävdar Bejerot, vilken han med             

boken ämnade återföra till en saklig och konstruktiv nivå. En stor del av boken tillägnas den                118

tidigare redogjorda legalförskrivningen, tillsammans med de ansvariga personerna och         

mediera. Perioden valde han att kalla: ”den stora oredans tid”. Boken som helhet på 480               119

sidor skrevs enligt Bejerot i all hast på endast 4 månader, inte minst på grund av det akuta                  

läget ”missbruksepidemin” utgjorde (vissa kapitel hade dock publicerats tidigare). Han          120

proklamerade lägets allvarliga natur redan i inledningen:  

 

Endast ett väl genomtänkt, brett upplagt, välintegrerat och med kraft och beslutsamhet genomfört             

behandlings-, rehabiliterings- och preventionsprogram kan bringa epidemin under kontroll och          

förhindra att ytterligare tusentals unga människor dras in i den missbruksvåg, som ändå förr eller senare                

måste hejdas om samhället skall överleva.  121

 

Han skrev vidare att ansvaret inte bara gällde dagens och morgondagens samhälle, han tillade              

att Sverige också hade ett tungt ansvar för de utsatta grannländerna.   122

 

Epidemiologisk indelning av narkomanier 

Ett centralt idépaket som Bejerot för första gången presenterade i bokform, var sin egna              

epidemiologiska indelning av olika missbruk (han hade dock introducerat den redan 1965).           123

118 N. Bejerot, 1968, s. 4. 
119 Ibid. s. 245. 
120 Ibid. s. 4. 
121 N. Bejerot, 1968, s.18. 
122 Ibid. s.4. 
123 Epidemiologi är en vetenskaplig disciplin som undersöker sjukdomars utbredning och mönster i olika 
populationer. Se “Epidemiologi”, Nationalencyklopedin (NE), Tillgänglig via: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/epidemiologi [Hämtad 5/26 2019].  
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Bejerot skrev att han fick idén efter att handelsrådet Bertil A. Renborgs försök till en                124

liknande klassificering blev utskällt av Hirschfeldt på Expressens kultursida 1965. Bejerot           125

höll med Hirschfeldt om kritiserbarheten mot Renborgs fyra klassificeringar, men han menade            

att försöket var viktigt för ett generiskt nytänkande bort från de traditionellt farmakologiska             

grupperingarna.   126

 

Bejerots nya indelning av de olika misbruksformerna var följande: 

1. Av läkare medvetet etablerade toxikomanier.  

Här rör det sig om fall som inte i någon större utsträckning riskerar att drabba               

samhället, där läkaren medvetet riskerar att ge patienten ett beroende, t.ex.           

smärtstillande opiatläkemedel till svårt cancersjuka patienter. Bejerot ser dock två          

smärre potentiella risker. Det första problemet låg i att eftersom sjukvården blev allt             

bättre ökade patientens överlevnadschans, vilket därmed innebar att patienten kunde          

överleva sitt beroende och utveckla ett missbruk. Den andra är om patienten plötsligt             

avlider och narkotikan kommer på “drift”.  127

2. Av läkare omedvetet etablerade toxikomanier.  

Vad gäller den omedvetna etableringen, syftade Bejerot på ärenden där          

patienten t.ex. själv höjde sin dosering. Särskilt riskabelt var det i storstäderna där en              

patient kunde byta läkare på ett smidigare sätt än på landsbygden.  128

3. Själv- eller autoetablerade toxikomanier.  

Här gjorde Bejerot ytterligare en särskiljning av tre olika grupper: 

a) Medicinalpersonal och anhöriga till dem - läkare, veterinärer, apotekare, och          

sjuksköterskor var i synnerhet en riskgrupp menade Bejerot, därför att de           

genom arbetet lätt kunde komma över narkotika och utsättas för dess frestelser.           

 129

124 N. Bejerot, 1968, s. 36. 
125 Bejerot, 1968, s. 279. Renborgs klassificeringar var enligt Bejerot: 1) Iatrogena eller terapeutiska narkomanier               
2) Genom sjukdom framkallade 3) Som resultat av verklighetsflykt uppkomna narkomanier 4)            
Okynnesnarkomani, där ett intensivt bruk av en blandning av sömn respektive uppiggande medel intas för att                
hänga med i nöjeslivets kretsar. 
126 Ibid. s. 279. 
127 Ibid. s. 101 f. 
128 Ibid. s. 102. 
129 Ibid. s. 106. 
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b) Passivt autoetablerade toxikomanier av “olycksfall i arbetet” - inbegrep         

personer som av misstag etablerade ett missbruk av t.ex. lösningsmedel bland           

målare eller industriarbetare.   130

c) Aktivt autoetablerade toxikomanier - var patienter som aktivt sökte sig till           

läkare för att komma över narkotika.  131

4. Epidemiska toxikomanier.  

Den epidemiska toxikomanin ägnas störst teoretisk fokus genom boken. Med          

epidemisk toxikomani menade Bejerot att det fanns en ”ny” smittsamt typ av            

narkomani. I synnerhet såg han det i amfetaminmissbruket. Logiken bakom sin teori            

presenterade han som följande: ”Ingen debutant lär sig den avancerade intravenösa           

injektionstekniken utan att en annan missbrukare introducerar honom i den; det är            

alltså fråga om en ”kontaktsmitta” i en ny bemärkelse.” När missbruksepidemin           132

övergått från att vara endast en epidemi, utvecklade den sig så småningom till en              

pandemi, där ”vanliga” ungdomar enligt Bejerot sedan drogs med in i allt större             

utsträckning.  133

Bejerot särskilde den epidemiska missbruksformen från de andra formerna, då          

han menade att den epidemiska narkomanin hade en rad särskilda karaktärsdrag.           134

Han delade in attributen i åtta delar, där den första delen innefattade snabb spridning,              

vilket han ansåg vara en sån självklarhet att det inte behövde redogöras utförligare.             

Den andra delen inbegrep historisk avgränsning, där han menade att det ur ett             

historiskt perspektiv gick att se tidsbegränsade epidemier som t.ex. opiumepidemin i           

Kina. Dessa utvecklades ibland till endemiska former (se punkt 5 nedan). Del tre var              135

geografisk avgränsning, där han menade att narkomanin initialt begränsade sig t.ex.           

till en skola, en stad eller ett land. När epidemin så småningom utvecklades, skulle den               

bryta sig ur och spridas till nya platser. Den fjärde delen betecknade Bejerot som              

Etnisk avgränsning. Han skrev att det var möjligt att hävda att utländskt            

medborgarskap i hög grad skyddar mot narkomani även om en person skulle bo mitt i               

130N. Bejerot, 1968, s. 107. 
131 Ibid. s. 105 f. 
132 Ibid. s. 111. 
133 Ibid. s. 235. 
134 Ibid. s. 114. 
135 Ibid.  s.114 
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missbrukets högsäte, då det var den personliga kontakten som var det viktiga. Men             

även detta bröts så småningom. Bejerot gav ett exempel på finländare som bott i              

Stockholm där relativt få blivit narkomaner, men de få som ändå hade upptäckts, hade              

i sin tur spridit sin narkomani till Helsingfors vilket där skapat sekundärepidemier.   136

Den femte delen inbegriper åldersmässig avgränsning, vilket Bejerot menade         

kunde ses hos t.ex. den epidemiska cannabisepidemin, där missbruket initialt oftast           

berörde åldrarna mellan 20 till 30 år. Detta klättrade sedan ned och upp i åldrarna när                

epidemin spreds, eller utvecklades till en endemi. Det sjätte karaktärsdraget för den            137

epidemiska toxikomanin kallade han kotteri-, grupp- och klientelavgränsning. Bejerot         

tänkte sig att det epidemiska narkomanierna främst eller nästan alltid initialt drabbade            

särpräglade grupper och subkulturer. Han gav jazzkretsen som exempel på          

marijuanaepidemins uppkomst i Sverige och tidigare amfetaminepidemier bland        

universitetsstudenter. Bejerot skrev att många ungdomar lyckligtvis endast hade korta          

umgängen med subkulturerna för att därefter återvända till ett mer ordnat liv när de              

växte upp, men risken var ändå stor att de fastnade i gruppen och förföll. Den sjunde                138

delen avsåg modekänslighet för preparattyp, här menade Bejerot att det alltid var ett             

visst preparat som är på modet vid olika tidpunkter. Om ett visst preparat blev mer               

svårtillgängligt, byttes detta ut till ett annat och epidemin ändrade karaktär på grund av              

skiftet. Det åttonde och sista karaktärsdraget kallade Bejerot modekänslighet för          

administrationssätt, han skrev: ”Under en period äter exempelvis alla sina tabletter,           

man ”knaprar”. Så börjar någon att spruta intravenöst, och plötsligt skall hela            

misbrukarpopulationen eller huvudparten av den gå övertill den nya         

missbruksmetoden[...]”.  139

5. Endemiska toxikomanier.  

Här ville Bejerot inkludera kulturellt accepterade av bruk av ”nervgifter”.          

Historiska exempel gavs, som bl.a. kokatuggandet i Sydamerika och vindrickandet i           

den kristna världen.  140

136 N. Bejerot, 1968, s.115. 
137 Ibid, s.116. 
138 Ibid. s.117. 
139 Ibid. s. 118. 
140 Ibid. s. 119. 
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6. Pandemiska toxikomanier.  

Den pandemiska toxikomanin inbegrep de världsomspännande missbruken,       

som t.ex. nikotinism, marijuanarökning eller alkoholismen. Dessa var särskilt         

förödande menade Bejerot, eftersom det genom epidemierna når nya kulturer som inte            

kan hantera de nya giftmedlen. Han ger exempel på indianernas kontakt med alkohol             

och svenska ungdomars kontakt med centralstimulantia.  141

 

Bejerot gav tydligt ett uttryck för irritation då narkomanvårdskomittén inte velat acceptera            

hans epidemiteori. De förkastade epidemianalogin som falsk, vilket för Bejerot bara bevisade            

hur fastlåsta komitén var i ett ålderdomligt och ofruktbart virus- och bakterietänk. Enligt             

Bejerot var det lika fruktbart att tala om mordbrand- eller självmordsepidemier.   142

 

Vilka är problemen? 

Den aktuella amfetaminepidemin 

Bejerot gör en historisk översikt i boken över hur han menade att epidemin i Sverige               

utvecklades. Han delade in den i två faser, där den första uppstod någon gång kring åren 1946                 

- 1947 hos en ”ny” typ av missbrukare (alltså epidemiska missbrukare), som inte likt de               

tidigare förhöll sig individuellt till sitt missbruk. Det var kring det litterära sällskapet             

Metamorfos det uppkom, och gruppen bestod av b.la. bohemer, författare, musiker och            

skådespelare skriver Bejerot. Han skriver att en stor del av gruppen troligen var psykiskt              

störda och led av bi- eller homosexualitetsrelaterad problematik. Från dessa spreds senare            

missbruket genom ett par konstnärsmodeller som hade en koppling till ”gatan” vidare till             

asociala och kriminella kretsar. Han nämner dock att injektionstekniken inte tillkom förrän            

1952 i gruppen.   143

I motsats till vad myndigheter hävdade, ville Bejerot genom sina redogörelser av            

artiklar och sina personliga möten med missbrukare mellan åren 1950-1958, påvisa att det             

länge hade existerat ett utbrett missbruk. Han riktade åter stark kritik mot socialläkaren             

Takman, som han menade varit den enskilt mest inflytelserika personen i narkotikafrågan,            

141 N. Bejerot, 1968, s. 120. 
142 Ibid. s. 112. 
143 Ibid. s. 136. 
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både i opinionen och forskningen under 20 års tid. Bejerot skrev raljerande över hur Takman               

endast hittade tre narkomaner i Stockholm efter en stor treårsundersökning som startades år             

1955, och som påvisade att Sverige därmed inte hade något narkotikaproblem. Enligt            144

Bejerot var Takmans enkätundersökningar till olika institutioner allvarligt bristfälliga.         

Medicinalstyrelsens lugnande rapporter menar Bejerot också var felaktiga.  145

Epidemins andra fas inleddes enligt Bejerot år 1958. Han kallar året ”magiskt” i den              

svenska narkotikadebatten, då ingen tidigare insett allvaret, men nu plötsligt fick upp ögonen             

för frågan. Ett antal polisiära ingripanden gjordes, b.la. hos marijuana- och haschrökande            

jazzmusiker i Gamla stan. Vad som nu också hade kommit att förändras enligt Bejerot, var               146

att missbruket hade spridit sig från vad han kallar ”kvasiintellektuella bohemgäng” till            

asociala- och även skötsamma ungdomar. Smuggelimport av narkotika till missbrukarna          147

blev successivt allt vanligare skriver Bejerot. Till skillnad från tidigare då den svarta             

marknaden främst bestod av receptbelagda läkemedel, som antingen skrivits ut av läkare eller             

tillskansats genom apoteksinbrott. Genom sin redogörelse av den andra fasen fortsätter           

Bejerot parallellt behandla Takmans perspektiv på samma tid. Efter att Takman också insett             

att det funnits ett visst narkotikaproblem 1958, menade han år 1962 att problemet återgått till               

nivåerna innan ”epidemin”. Att problemet enligt Takman skulle ha minskat, blev en            148

ödesmättad missbedömning skriver Bejerot. Först året därpå förstod Takman på allvar att det             

existerade ett reellt problem enligt Bejerot. Varpå Takman började propagera för           

legalförskrivningen.  149

 

Motståndet mot legalförskrivningen och den liberala kampanjen 

Bejerot beskrev upptakten till legalförskrivningen som en kampanj bedriven av          

”knarkliberaler”, där narkotikafrågan reducerades från ett komplext och vetenskapligt         

problem, till en fråga ägd av en ”popradikal” och masshysterisk rörelse. Han hävdade att              150 151

144 N. Bejerot, 1968, s. 170. 
145 Ibid. s. 174. 
146 Ibid. s. 175. 
147 Ibid. s. 177. 
148 Ibid. 
149 Ibid. s. 192. 
150 Persson, 1986, s. 38. En popradikal person var enligt Bejerot känslostyrd och antiintellektuell, ofta med                
liberala förtecken och ett starkt felriktat engagemang mot sociala orättvisor. Personen följer oftast gruppen och               
vänder kappan efter vinden. Personerna i ungdomsrevolterna på 1960-talet var typexempel enligt Bejerot. 
151 Bejerot, 1968, s. 319.  
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legalförskrivningen antagligen är den största medicinska skandal som Sverige haft. Enligt           152

Bejerot byggde personerna bakom försöket sitt initiala stöd till legalförskrivningen på teorier            

av sociologiprofessorn Alfred R. Lindesmith och psykologen Isidor Chein. Lindesmith          

konstruerade enligt Bejerot sina slutsatser på att en liberal narkotikapolitik snarare minskade            

än ökade missbruket, i synnerhet vad det gäller utskrivning av heroin till kroniska             

narkomaner. Även Chein var inne på liknande spår och menade att missbruket endast borde              

uppfattas som ett individuellt och medicinskt problem. Bejerot gick igenom deras           153

resonemang och höll med om vissa delar, som t.ex. att missbruket ofta drabbar pyskiskt sköra               

och avvikande personligheter, men deras slutsatser och bortseendet från den “nya” typen av             

epidemisk form av narkomani ansåg han förgöra deras auktoritet. Han skrev efter            154

genomgången: ”Vi har nu monterat ned de långskjutande amerikanska kanonerna [...].”  155

RFHL bildades 23:e mars år 1965, enligt Bejerot efter att en 17-årig gymnasieelev             

avlidit efter en förgiftning av oklar narkotika. Han menar att grundarna av RFHL ville utnyttja               

dödsfallet och 17-åringens begravning för en PR-kampanj. Bejerot skrev att John Takman,            

som blev den första medlemmen i RFHL, var den ”moraliskt huvudansvarige” för            

alltsammans, inklusive legalförskrivningsprojektet, och konsekvenserna av alla hans        

gärningar var oöverskådliga såväl som omöjliga att överskatta.  156

I november 1965 sändes en programserie om narkotikaproblemet i TV. Där kom b.la.             

Hirschfeldt att sitta i redaktionen, och medverkande i det sista avsnittet var bland flera              

Bejerots motståndare Takman och Rexed. Tittarantalet uppgick till över två miljoner, och            

Bejerot skrev att serien troligen bidragit enormt till en tempoförlust för korrekta åtgärder mot              

epidemin. Han tyckte att det enda egentligt positiva med serien var att den gav allmänheten en                

större förståelse för narkomanernas situation, men i gengäld ansåg Bejerot att den påvisade             

grova felaktigheter. Han skrev att han själv blev intervjuad för ett inslag i serien, där han                

kritiserade den inblandade gruppen ”Takman-Hirschfeldt-Åhström-Rexed”för att de var ute         

på hal is och att deras framförda uppfattningar var ovetenskapliga. Det inslaget sändes dock              

aldrig, till Bejerots förtret.   157

152 N. Bejerot, 1968, s. 324. 
153 Ibid. s. 243.  
154 Ibid. s. 236. 
155 Ibid. s. 245. 
156 Ibid. s. 265. 
157 Ibid. s. 296. 
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Utländska exempel 

För att illustrera vad som också kunde tänkas hända i Sverige återkommer Bejerot till Japan               

som exempel vid ett flertal tillfällen genom boken. Den japanska ”missbruksepidemin”           158

hade inletts efter att mängder av amfetamin från överskottslager släppts ut på marknaden efter              

krigsslutet. När myndigheterna 1947-1948 velat stävja det ökade icke-medicinska bruket          

gjorde de enligt Bejerot ett fatalt misstag. De lät nyproduktionen av amfetamin till sjukhusen              

övergå till injektionslösningar istället för tabletter, för att på det sättet bli av med              

tablettmissbruket. Men istället övergick många missbrukare till att injicera när detta blev            

lättillgängligare. År 1951 infördes en strängt förbud där endast överläkare eller forskare fick             

befatta sig med amfetamin. År 1954 hade de japanska myndigheterna lagstiftat än hårdare,             159

och infört upp till 5 års fängelse i straffskalan, tillsammans med 3 års fängelse för den läkare                 

som gav en missbrukare en dos amfetamin. Trots förbudet fortsatte bruket att öka, och              160

nådde enligt Bejerot uppskattningsvis 550 000 personer under åren 1955-1956. Mellan åren            

1951-1955 lagfördes 162 370 personer för amfetaminrelaterade brott. Därefter fick          161

myndigheterna snabbt läget under kontroll enligt Bejerot. Han menade att Japan tydligt visat             

hur en massepidemi skulle bekämpas, då det endast greps 271 personer 1958. Bejerot påstod              

att antalet amfetaminmissbrukare också sjönk snabbt, däremot kunde han inte presentera           

någon statistik som redovisade detta. 

 

Vad är lösningen? 

Strängare kontroll och lagstiftning 

Som ett självklart steg ansåg Bejerot att straffen måste höjas avsevärt för dem som smugglar               

och säljer narkotika, vilket skulle ge samhället både en chans att oskadliggöra säljarna och              

agera avskräckande. Om samhället på allvar ville stävja epidemin, menade Bejerot att innehav             

158 N. Bejerot, 1968, s. 84. 
159 Ibid. 
160 Kiyoshi Morimoto, History Of The Problem Of Amphetamines, (Japan: Pharmaceutical and Supply Bureau, 
Ministry of Welfare, Japanese Government, 1957) Tillgänglig via: 
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1957-01-01_3_page003.html [Hämtad 20/5 
2019]. 
161 Ibid. 
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för personligt bruk också måste straffas precis som i Japan. Vad gäller vård, så skrev han att                 162

narkomanen undantagslöst var tvungen att underkasta sig medicinsk behandling, och om det            

inte åtlöds skulle polis och rättsväsendet ta vid. Synen på den epidemiska missbrukaren             163

skulle enligt Bejerot vara känslolös och rationell. Det var enligt honom det mest humana              

förhållningssättet, då missbrukaren inte bara var en problematisk smittkälla genom att den            

fördärvade andra personer, hen motarbetade och undergrävde också genom sin ideologi           

samhällets konstruktiva åtgärder i narkotikabekämpningen.  164

Bejerot skrev att idén om att kriminalisera en sjukdom , kunde liksom kritikerna            165

hävdat, te sig omöjlig att invända emot. Men eftersom narkomanin enligt Bejerot både var en               

allvarligt smittsam, medicinsk och social sjukdom som både drabbar individen och samhället            

var en kriminalisering legitim. Han skrev att narkomanin var betydligt allvarligare än t.ex.             166

syfilis och lade till: 

 

Om vi i folkhemmet hade några tusen syfilitiker som gick omkring och spred smitta och vägrade att                 

underkasta sig behandling, skulle en upprörd opinion kräva skyndsamma samhällsåtgärder, och dessa            

skulle heller inte utebli.  167

 

Epidemiologiskt handlingsprogram 

Bejerot skrev att det epidemiska missbruket av centralstimulantia påminde mycket om           

tuberkulosen. Han tänkte sig att liksom tuberkulosen var ett barn av sin tid vid              168

industrialiseringens begynnelse, hotade nu det epidemiska missbruket bli det moderna och det            

alienerade industrisamhällets stora folksjukdom. De båda sjukdomarna var lömska såtillvida          

att de kunde förhålla sig dolda fram till att de plötsligt nått ett stadie av potentiell obotlighet.                 

Att de drabbade inte förstod allvaret i sin sjukdom, och att åkomman krävde åratal av vård                

med särskilt fokus på den farliga smittsamheten var också en liknelse Bejerot gjorde. Men de               

162 N. Bejerot, 1968, s. 17. 
163 Ibid. s. 437. 
164 Ibid. s. 452. 
165 Nils Bejerot, Narkomani som artificiellt framkallad drift, Nordisk medicin 7. 1. (1971), Tillgänglig via:               
http://www.nilsbejerot.se/narkotikamissbruk.pdf, [Hämtad 23/5 2019]. Bejerot kom senare att förkasta idén om           
narkomani som en sjukdom, istället övergick han till att beteckna den som en “artificiell drift”, och ett inlärt                  
beteende.  
166 N. Bejerot, 1968, s. 437. 
167 Ibid. 
168 Ibid. s. 455. 
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viktiga var inte bara liknelsen, han menade att de var såpass lika att samma helhetssyn som                

funnits på tuberkulosen behövde anläggas på den nya folksjukdomen. Det krävdes ett            

omfattande socialt saneringsarbete på långt sikt skrev han, och sjukdomar av det slaget får              

aldrig vara individens ensak, utan måste angå hela samhället.  169

Ett enkelt femstegsprogram som bejerot menade liknade den klassiska  

epidemibekämpningen presenterades: 

1. Det första steget var att angripa själva ”agensen” alltså smittmedlet, vilket i det här              

fallet rörde sig främst om amfetaminpreparatet Preludin. Preludin klarar         

mänskligheten sig utan konstaterar Bejerot, däremot inte morfinet. Strävanden         

behövde därmed åläggas för att byta ut morfinet mot svagare medel.  

2. Nästkommande steg menade Bejerot skulle ligga i att få kontroll över           

spridningsvägarna för den farliga agensen. All illegal import, produktion och          

försäljning skulle bort. De legala förskrivningar av beroendeframkallande läkemedel         

som ändå absolut behövdes, skulle göras under betydligt hårdare kontroll. 

3. Det tredje steget gällde de preventiva åtgärderna för de ännu inte ”infekterade”            

folkgrupperna. Här handlade det enligt Bejerot om att genom forskning lokalisera           

grupper och individer som var särskilt riskhotade och mottagliga, för att ”vaccinera”            

dessa. Upplysning om sjukdomens karaktär och sättet det spred sig på, var den             

centrala preventionen framhöll han.  

4. Det fjärde steget rörde de redan drabbade, som enligt Bejerot skulle behandlas genom             

långvarig personlighetsutvecklande behandling i drogfria miljöer, där var        

behandlingstvång i många fall blir ofrånkomligt skrev han.  

5. Det sista steget skiljde sig inte särskilt från det föregående, men det hade en rad               

tillägg. Bejerot skrev att precis som det klassiska programmet för mer eller mindre             

farliga epidemibekämpningar, så var långtidsvård och isolering av de höggradigt          

smittsamma ett måste.  170

 

169 N. Bejerot, 1968, s. 546. 
170 Ibid, s. 456 ff. 
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Vårdarrangemang  

Bejerot diskuterade idén om att vårda de epidemiska missbrukarna på psykiatriska sjukhus,            

vilket narkomanvårdskommittén föreslagit. Men han förhöll sig kritisk på grund av bl.a.            

rymningsrisk och eventuell smittöverföring till andra intagna. Bejerot ville istället se nya            171

och alternativa behandlingsmetoder.  Han skrev:  

 

Vårt samhälle har drabbats av en massjukdom av ny typ och sjukdomen affekterar en ny typ av                 

människor (alienerad, miljöskadad, vilsen och desillusionerad storstadsungdom). I denna situation          

måste vi befria oss från traditionellt vårdtänkande och pröva helt nya behandlingsvägar.  172

 

Den bästa tänkbara vården var enligt Bejerot årslånga vistelser i behandlingsbyar.           

Avskärmning och isolering från övriga samhället var särskilt viktigt, där avlägsna och            

avbefolkade bygder (gärna i norrland) eller skärgårdsöar utgjorde utmärkta platser. Byarna           173

tänkte sig Bejerot skulle fungera som små kollektiv, där de intagna skulle leva ett              

absolutistiskt och så vardagligt liv som möjligt. Som ett led i nolltoleransen ansåg han att all                

sorts medicin skulle förbjudas i kolonin, han resonerade även kring idén om den verksamma              

läkaren skulle få ha penicillin tillgängligt i reserv, men konstaterade att också det borde              

ifrågasättas.   174

Människor av vardera kön och åldrar skulle bo tillsammans, men kvinnorna skulle            

innan ankomsten tilldelas livmoderspiraler framhöll Bejerot, då de annars kunde vägra ta sina             

preventivmedel. För att finansiera tillvaron ville Bejerot se att missbrukarna bedrev olika            

kooperativ, där kollektivet skulle bli så självförsörjande som möjligt och även distribuera            

varor till det övriga samhället. I sin framställning av livet i byn skrev Bejerot:  

 

Man bor enklast i olika gårdar, sköter sig själv i små- eller storhushåll, mat- eller gårdslag, driver sin                  

lilla kooperativa byaffär av lanthandelsmodell och sitt bykafe, man organiserar sitt eget jazzkapell,             

ordnar med byklubb, dansar, tittar på TV, läser, diskuterar, driver studiecirklar, umgås, flyttar ihop,              

grälar, separerar, prövar på nytt osv. precis som i det vanliga samhället, och man försöker göra det bästa                  

av tillvaron för sig själv och byn.  175

171 N. Bejerot, 1968, s. 446.  
172 Ibid. s. 448. 
173 Ibid. s. 449. 
174 Ibid. 
175 Ibid. s. 450. 
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Personalen skulle bo och leva tillsammans med de intagna, vilket innebar att de inte kunde               

ges någon fritid. De skulle förutom att vårda missbrukarna också se till att fostra dem till                

ansvarstagande och solidariska medborgare. Personalen skulle också övervaka och medla          

bland de intagna för att se till att inte våld- och klassvälde uppstår. Men de intagna skulle                 

själva bestämma över byn så långt det var möjligt, Bejerot tänkte sig att det etableras en                

bystadga där de intagna valde sina egna representanter som i sin tur framför kollektivets              

åsikter till personalen.  176

För de värsta kronikerna tänkte sig Bejerot att dessa skulle förvisas till öarna - eller               

”knarkkolonierna” som han också kallade dem - permanent. Där skulle de få leva ut sina liv                177

med sitt missbruk i en skyddad och trivsam miljö. Om det visade sig att de värsta kronikernas                 

narkomani var så obotlig som de påstår, borde de således vara tacksamma tänkte sig Bejerot.  

 

 

Del 5: Analys och diskussion 

Vilka attribut och idéer utmärker Bejerot som moralentreprenör? 

Becker presenterade idealtypen för en moralentreprenör som en individ som såg sitt kall som              

något heligt. Vad avsnittet om drivkrafter i del 1 av uppsatsen beträffar, blottas där Bejerots               

genuina tro på att kunna förbättra världen med sina gärningar. Det är inte ekonomiska eller               

maktgiriga begär som tycks ha drivit honom, det är som typiskt för moralentreprenören en              

övertygelse om att själv ha rätt, och förmå andra att förstå det. Bejerot var både debattlysten                

och orädd för auktoriteter sedan unga år, dessa egenskaper kan sägas ha bäddat för hans               

engagemang i så vitt skilda frågor. Liksom Beckers moralentreprenör uppvisar Bejerot ett            

mångfacetterat CV över en rad spridda åtaganden, han kan i det närmaste ses som en ”expert”                

på att finna nya områden som behövde fixas. 

I del 1 framgick hur Bejerot intresserade sig mer för politiken än läkaryrket under sina               

studier. Bland politiska idéer framträder en folkhemsnostalgi hos Bejerot vid tiden för            

intervjun 1986, där samhället blivit för svårmanövrerat. Idealet låg hos Bejerot i det lilla,              

överskådliga och socialistiska folkhemmet, där den harmoni han eftersträvade kunde få ut sin             

176 N. Bejerot, 1968, s. 450. 
177 Ibid. s. 454. 
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rätt. För att nå dit krävdes en social och folklig kontroll, där tydliga regler och skyldigheter                

för individen skulle vara ledstjärnan. Synen på dekadensen i storstadsmiljön skymtas redan i             

boken om serier, men visar sig allt tydligare i Bejerots syn på den typiske              

narkotikamissbrukaren som en alienerad storstadsbo hemmahörande i olika subkulturer.         

Småstadens inofficiella kontrollmekanismer nådde inte ut i dessa normbrytande sällskap,          

vilket hotade det homogena folkhemmet. Det folkliga majoritetssamhället tillsammans med          

polis och rättsväsendet behövde enligt Bejerot gripa in och återta rodret. De flummiga och              

liberala värderingarna stod i bjärt kontrast till Bejerots betoning av den enskilda            

medborgarens skyldigheter till kollektivet. Jag tror resonemangen hänger samman med          

Bejerots biologistiska grundsyn på människan. Människan är i hans tänkande styrd av sina             

drifter och den omgivande miljön, och den fria viljan reduceras till intet mer än en illusion.                

Om där inte finns en fri vilja, utgör det liberala alternativet för honom endast ett luftslott.  

En annan politisk idé som betonades av Bejerot var demokratins bevarande. Att ha             

upplevt ett europeiskt världskrig, om än på håll i det neutrala Sverige, kan säkerligen ha               

bidragit till hans vaksamhet för potentiella hot mot folkstyret. Men inte sällan kan de              

utsvävande paralleller Bejerot på allvar gör mellan fascism och normbrytande företeelser,           

föranleda betraktaren till moralpaniska reflektioner.  

I sin presentation av ett önskat vårdarrengamang för missbrukarna tycker jag mig se             

det idealsamhälle Bejerot eftersträvade. Där sammansvärjs alla de idéer som          

folkhemsdrömmen utgjorde, om än i miniatyr. Men det utgjorde i sig ett lika viktigt mål, det                

skulle undanröja missbrukspopulationen i trasproletariatet, som förhindrade       

majoritetssamhället att förverkliga folkhemmet. Antingen skulle omprogrammeringen av        

missbrukaren lyckas, och därmed skulle hen åter välkomnas in i samhällsgemenskapen som            

en god arbetare, eller så möjliggjorde ett misslyckande inget annat än en livslång vistelse i               

kolonin. Bejerots erfarenheter från barndomen under sin egen tid som inlagd på sanatorium,             

spelade högst sannolikt in på den positiva bilden av tvångsvård och isolering som han gav               

uttryck för. Det kan ifrågasättas om den positiva bilden måhända överdrevs en aning av              

Bejerot, för att förstärka sina argument och bilda sig ett tolkningsföreträde i debatten om              

tvångsvård. Men att inspirationen härstammade från ungdomstiden vågar jag trots allt påstå. 

Det mest framträdande teoribygget hos Bejerot kretsade kring hans epidemiska idéer.           

Det var såklart delvis ett utfall av hans skolning, men de växlar Bejerot drog av begreppet                
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epidemi kan nog antas varit större än hos studiekamraterna. Att beteenden i viss mån smittar               

av sig på andra kan nog varje lekman hålla med om, men Bejerot tog begreppet epidemi så                 

bokstavligt att det gick att applicera på de flesta mellanmänskliga företeelserna. Han            

utvecklade i synnerhet begreppet när det gäller synen på missbruksproblematiken. Även om            

narkomanvårdskommitéen och personer i samtiden kunde anse att epidemibegreppet rent          

terminologiskt kunde fylla en funktion som en liknelse, menade Bejerot istället att begreppet             

de facto var mer än så. Det krävdes istället en helhetssyn på narkomanin som en faktiskt                

epidemi, vilket var en grundförutsättning för att hans handlingsprogram ens i teorin skulle             

vara möjlig. Om narkomanen endast var sjuk och inte smittsam, skulle det inte finnas någon               

anledning att försätta hen utanför den ordinarie samhällsgemenskapen. Men om narkomanen           

istället sågs som en smitthärd, blev det statens plikt att skydda majoritetssamhället från denne,              

precis som i Bejerots jämförelse med den syfilissjuke personen.  

 

Hur manifesteras Bejerots idéer och attribut i böckerna? 

Redan i Barn, serier, samhälle (1954) använde Bejerot begreppet epidemi för att beteckna hur              

våldsamma beteenden riskerade bli beständigt i samhället, genom seriernas inverkan på barn            

och ungdomar. Då utvecklade han inte begreppet till en systembyggande teori som han senare              

gjorde kring narkotikamissbruket, men idén fanns ändå där. På sättet Bejerot beskrev            

seriekonsumtionen som ett ”narkotikaelement”, talar enligt mig sitt tydliga språk om hur han             

på sätt och vis använde sig av samma modell på narkotika- och serieproblemet.  

Det finns också flera tendenser som påvisar likartad ödesmättad samhällskritik i båda            

böckerna. Rädslan för konsekvenserna ligger som en våt filt över verken. Bejerot går dock              

inte så långt som att påstå att samhället fullständigt går under på grund av serierna, vilket han                 

menade att narkotikan skulle leda till. Men serierna utgör ändå ett reellt hot, i synnerhet mot                

demokratin. Stålmannen blir i Bejerots mening den ultimata symbolen för facism som i sin tur               

riskerar smitta sina odemokratiska ideal till ungdomen. Som läsare väcker det funderingar på             

hur långt Bejerot likt sin förebild Wertham, egentligen var beredd att gå för att bygga en                

stämning och slagfärdiga poänger hellre än att förhålla sig ärligt till sina källor och resultat.  

När det kom till åtgärder för serieproblemet, blev tonläget betydligt mer           

avdramatiserat. Bejerot diskuterade visserligen idén om censur, men ville hellre se ett            

granskningsråd och ”bättre serier”, vilket med tanke på de befarade konsekvenserna av            
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seriekonsumtionen får anses milt. Tur är nog, att Bejerot inte propagerade för samma             

drastiska åtgärder för seriekonsumenterna som för missbrukarna. 

 

Alternativa intressen 

I min teoridel redogjorde jag för vad Ben-Yehuda kallar “alternativa intressen” för            

moralentreprenören. Bejerot själv påstod att han inledde sitt engagemang i narkotikafrågan på            

grund av en rad orsaker, bland annat att han av en slump kanske blev den första i Sverige att                   

diagnostisera ett fall av intravenöst missbruk. Men som vännen Bergvall påvisade i del 3,              

fanns det också för Bejerot mer personliga skäl. Det bör säkerligen inte antas att Bejerot               

enbart påbörjade sin intravenösundersökning och engagemang i narkotikafrågan baserat på          

hämnd för tidigare oförrätter av före detta kollegor. Men jag anser att det ändå kan ses som en                  

bidragande orsak, där Bejerot hade ett alternativ intresse. I boken om narkotika tydliggörs i              

synnerhet hur Bejerots tidigare vän John Takman får stå som skyldig till legalförskrivningens             

haveri. Det kan också anses anmärkningsvärt att Bejerot så plötsligt lämnade ett sedan långt              

tillbaka påbörjat avhandlingsarbete. Men med Beckers idealtypiska perspektiv på         

moralentreprenören, som någon med ett ovanligt starkt moralpatos, och Bejerots egna           

livsinställning om att förbättra världen i enlighet med hans övertygelser, ter sig ändå Bejerots              

beslut begripligt. Han såg på legalförskrivningen som något orättfärdigt, ett korståg ansågs            

befogat till den vida grad att det inte bara var den egna nationen som behövde räddas. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är skriven i syftet att undersöka personen Nils Bejerot, hans idéer och               

drivkrafter utifrån teorin om moralentreprenören. Genom en komparativ textanalys har jag           

studerat och jämfört Bejerots två första publicerade böcker om problemen med seriemagasin            

respektive narkotika. För att ge kontext, och förstå Bejerot som en idealtypisk            

moralentreprenör, har jag använt mig av två personligare verk - en minnesbok och en längre               

intervju.  

De båda böckerna som till ytan verkar behandla två helt olika ämnen, visar sig i min                

uppsats ha en rad likheter. Exempelvis lyfts Bejerots syn på samhällsproblem som            

smittsamma epidemier, en idé som appliceras på både missbruk av seriemagasin och            

narkotika. Bejerot utmärker sig som moralentreprenör på flera sätt i båda böckerna, men även              

andra intressen utöver moralargument lyfts, som kan tänkas ligga till grund för hans särskilda              

engagemang i narkotikafrågan.  
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